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BEAIILI VETITIU
SAU

PUMNALELE RESBUNATOARE

PROLOGU
Pe mstl*u.l Bosforalmi

I
AMBASADORUL ENGLEZ

In anul 17... când se petrece această istorie, pe 
care nu vom intarzia de a o pune sub privirile citi
tori 1 oi* noştri: la o mică depărtare de colosalul pa
lat al Sultanului, se ridică edificiul ambasadei En
gleze.

Ambasadorul se numea Edvards lord de Lin ton.
El era un bărbat de duoă-zeci si opt de ani. 
Edvards departe de a fi frumos, nu se putea numi

urât
Figură sa blondă, ochii albaştri, şi părul capului 

cafeniu, făcea să fie atrăgător. Era de un caracter 
buil sincer şi glumeţ.
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El era de o familie nobilă.
Crescut in Londra: — focarul culturei Engleze — 

învăţat in cele mai severe prnscripţiuni de către pa— 
rinţi săi, Edvards ajunse la etatea de 15 ani, când 
tot-de-odată ambii săi părinţi, — din fatalitate — 
muriră. Rămas ast-fel orfan la o verstă atât de crudăr . 
şi ne mai având nici o altă rudă de cât un văr, care 
era de aceiaşi etate cu densul, şi urmă cu succes încă,, 
câţi va ani studiele sale ; câm). i se dete postul de 
ambasador pe lângă curtea Turciei.

Edvards ’şi luase pe lângă sine ca ajutor pe vărul 
seu Stevens.

Acesta era un bărbat înalt ; de o frumuseţe rară 
era blond. Părul capului batea in galben. Mica şi în
grijită sa mustaţă ’i şedea de minune.

Dar natura se părea că n'a voit a'i da pe lângă, 
phisie şi un caracter bun.

Departe de a semăna vărului seu, Stevens era de^ 
un caracter iute, rău şi ambiţios până la crimă.

In mari săi ochi scânteia viclenia.
Pe lângă acestea era şi gelos de glorie până la. 

extremitate.
Voia a ajunge cât se poate mai departe.
El doria locul vărului său.
Voia să fie ambasador.

\

. *
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stete câte-va minute la îndoială. Dar aceasta nu dură 
mult. O ideiă se părea că’i venise. înaintând cu paşi 
uşori, şi cu spada ridicată gata a lovi el avea înfă
ţişarea unui demon.

Câte-va secunde în urmă; el fu lângă victima sa.
Cu un curagiu laş în faţa adversarului seu rănit, 

şi cu un sânge rece, el mai dete lui Edvards o lovi
tură în cap cu latul Spedei.

Ce faci miserabile ? se ausi vocea Eraei, a3ta e o 
crimă mârşavă ! te voiu denunţa mişeluJe !... Ajutor !.. 
Ajutor !... prindeţi pe ucigaş !... strigă ea.

— Amuţeşte şearpe ! zise Stevens, şi o străpunse 
cu spada.

Mă nec ! mor ! îngână Erna cătjând jos... temete mi
serabile de dreptatoa lui Dumnezeu !

Stevens de duoă ori asasin stătu câte-va minute în 
tăcere; apoi un surîs straniu se ivi pe palidele sale 
buze.

— Aruncă încolo frica Stevens, şopti el ; n'ai de 
ce te teme!... Ei sunt morţi. Acum cele mai mari o- 
noruri te aşteaptă... Postul de ambasador ’ţi surâde... 
Nimeni nu scie ceea ce ai făcut... Nimeni nu a văzut 
Miserabilul se înşela, când c}icea că nimeni nu văzuse 
crima ce săvârşise. Dumnezeu o văzuse.

După aceasta el cu o linişte îngrozitoare intră în 
palatul ambasadei.



III

CADAVRELE DISPAR

— Ia vecii tu Bob, zise a doua zi pe la 9 ore di
mineaţa Stevens către unul din servitori, domnul am
basador s’a sculat ? am mare necesitate sîi’l véd.

— D-le secretar, mé ertaţi, răspunse servitorul cu 
nelinişte vedită, d. ambasador nu e in casă !

— A! înţeleg, a eşit ?
— D. secretar se înşală!... d. ambasador n’a pe

trecut noaptea aci.
— Ce fel, n’a petrecut noaptea aci ? întrebă Ste

vens cu o mirare prefăcută, dar unde ?
— Nu pot şti... d-lui ambasador nu i s’a întâmplat 

nici odată una ca aceasta, rëspunse bunul servitor.
— Aide.’ linişteşte-te, o fi petrecut la vre-un bal. 

pe la vre-unul din amicii sei, asigură Stevens voind 
a înceta cu întrebările sale, cari putea da oare-care 
bănuială servitorului.

— Să-mi pună cai la trăsură, ordonă Stevens, după 
câte-va minute de tăcere.

Servitorul eşi să îndeplinească porunca. După un 
sfert de oră ei veni, anunţând, că trăsura este la 
scară. Steven3 se coborâ din cameră. Un servitor ga- 
Jonat şedea la portiţa trasurei.
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— Pe teámul maréi, la spatele palatului, zise ei 

către servitor, urcânclu-se în trăsură.
După câte-va minute la un semn al lui Stevens, 

trăsura se opri. Stevens urmat de servitor se cobo- 
râră şi ze îndreptară către locul unde în noaptea 
trecută cel dantêiu săvârşise crima

Stevens voia să se asigure de victimele sale ; şi ca 
să aibă un martor venise cu valetul.

El veni la locul doriţi! la locul crimei !...
Nimic nu se vedea.
Cadavrele dispăruse !
Câte-va urme de sânge arătau, locul unde fuseseră.
Stevens îngrozit se dete cu câţi-va paşi îndărăt.
Cine luase cadavrele?
Cine putea să fie acela ?
Ei nu putea să’şi explice aceasta.
Apoi, simţind că putea să se trădeze, întorcându-se 

către servitor zise :
— Dar bine ce este asta ?
Servitorul era înmărmurit. El nu scia ce să creză.
In câte-va minute toţi funcţionarii ambasadei veniră.
Era vădit că o crimă se săvârşise.
Dar unde era cadavrul ?
Cine era făptuitorul?
Aceasta era întrebarea ce fie-care 'şi o punea.
Nimeni nu cuteza; nimeni nu bănuia pe secretar, 

pe vărul ambasadorului de autorul acestei crime. Ius- 
păimântarea funcţionarilor era la culme, când auziră 
că nu se ştie unde e ambasadorul. Ei fură convinşi, 
după ce făcură câte-va cercetări fără nici un succes 
prin oraş despre ambasador, că el fusese victima a- 
cestei crime.

Cine a săvârşit crima ? se întrebau toţi. ~
— Dar cadavrul, cadavrul unde este ? cine Ta ră-
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pit ! strigă Stevens cu o voce îngrozitoare, neputând 
să-şi explice această dispariţie.

— Sigur că l’a răpit cine-va asigurară funcţionari 
pe Stevens, pe care vëtjându’l în acea desperare, buni 
oameni departe de a’l acusa, credeau că ei este com
promis de durere de perderea vărului său.

Ei nu puteau sei, nu bănuiau ce fel ne fiinţă 
acesta.

era

După puţin timp guvernul anglu înştiinţat de a- 
ceastă crimă, numi pe Stevens ca ambasador, în locul 
dispărutului Edvards.

Stevens era mulţumit.
El ’şi ajunsese scopul mult dorit.
Un zâmbet plin de bucurie, flutură pe] buzele sale 

când primi numirea de ambasador.

FINELE PROLOGULUI

!I

«î



PARTEA INTAIA

Marquisul de Sent-Roverri

J
Arestarea

Intr’uua din zile într’o cârciuma din ineula Pesca
rilor care e la o mică depărtare de Veneţia duoi oa
meni convorbeau.

Unul dintr’enşii era de o statură kerculana şi se 
numoa Jerome.

Cel-lalt era slab şi se numea Diego.
— Fratele meu Pietro împreună cu mine — zicea 

Jerome — de mică copilărie ne-am apucat de pescuit 
Adesea făceam şi călătorii mai mari pe corăbii ca 
vasluitori până la Neapole, la Triest şi la Spania.

„După moartea părintelui nostru, care s’â înecat 
„într’o noapte furtuuoasă, locuirăm împreună în co- 
„liba părintească.

„In satul nostru trăia o orfană.
.Părintele ei se înecase odata cu al meu.
„Ea se numea Fernanda.
„Am iubit pe această jună.
„Dar şi Pietro fratele meu, o iubea tară ca să ştiu.
„Fernanda însă îmi dăruise de mult inima ei.
„Dânsa nu asculta de vorbele lui Pietro, dar nici 

„nu’mi spunea deteamă ca să nu împrăştie între aoi
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desbinare, după cum ’mi a destăinuit mai târziu.
„Pietro şl cu mine mergeam de obiceiu la pescuit
„'Mi batea la ochi puţin că de cât-va timp se fă- 

„cuse mai rece cu mine.
„Fruntea sa era întunecată, dar eu nu presimţeam 

ca el ’mi doresce moartea iiind-că aveam dragostea 
Fernandei.

„Yeni odată ziua mult aşteptată în care me cunu
nai cu dânsa şi o duseiu în coliba noastră.

Eu locuiam împreună cu* Fernands, o jumătate a 
colibei ; cea l’altă jumătate era locuită de Pietro

In zioa nunţei noastre Pietro plecă de acasă, merse 
la cârciumă şi bău până seară. Când veni acasă era 

-J>eat mort.
Eu tot nu pricepeam încă pricina acestei purtări.
Nici nu eram supărat pe dânsul că ne părăsise în 

timpul cununiei noastre.
In ziua următoare plecarăm iarăşi la pescuit pe 

mare.
Pietro şi de astă-dată se îmbăta.
Când voi a bea din nou, ’l dojenii cam aspru.
Atunci pentru prima oară fulgeră din ochii săi în 

spre mme o privire de ură.
— N’ara să uit prietine Diego nici odată acea pri

vire.
îndată după aceea se întâmplă ca eu din pricina 

lui să’mi încurc 'picioarele în plasă, şi fusei tras din 
'luntie. Eu zisei că aceasta e din causa beţiei în care 
se afla, şi reuşii ca să apuc marginea luntrei şi ast
fel mă mântuiiü.

— Vrei să zici că a căutat a te ucide ? întrebă 
Diego.

:— După o scurtă vreme eu am aflat aceasta. Diego 
Pietro se îmbătase dinadins ca să aibă curagiu. pen
tru planul său.
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Dar inima mea nebănuitoare nu credea de una ea
aceasta.

Intr'uua din următoarele zile, Pietro nu merse eu 
mine pe mare.

Eu am plecat c’un alt pescar, căci trebuia ca tot
deauna să fim doui.

Când m’am întors noaptea târziu am găsit pe Fer
ii anda deşteaptă şi şe<}ând cu u,şa zăvorită.

Ea era searbădă şi vedeam la dânsa o frică şi e 
«moţiune pe care nu o putea ascunde nici de cum.

Eu stăruii a’mi spune causa.
După mai multe rugăminte ea ’mi mărturisi că se 

teme de Pietro şi că el o urmăreşte.
Eu o liniştii, căci nu puteam crede că fratele meu, 

să fi aruncat ocliii pe socia mea.
In zioa următoare am plecat iară’şi cu plasele pe 

mare.
Era spre seară când am părăsit portul şi ţărmul.
Dar când se întunecă şi eu eram departe me co- 

prinse o nelinişte de nedescris.
Un ceva nié împingea spre ţărm, din toate puterile 

mele, înapoi la coliba mea, la Fernanda.
In tăcerea nopţei de care marea era coprinsă, mi 

se părea că aud ţipătul ei, strigătul ei de ajutor.
— Pietro iarăşi nu venise cu mine.
„Pei t u ce oare?
„Ast-fel mă întrebam în mine fără ca să sciu de 

o.e. Şi tocmai atunci 'mi adusei aminte de cuvintele 
Fernandei.

Trebuia să mă întorc, urmă Jerome după o pausă 
scurtă.

Nu mai puteam sta pe mare !
Trebuia să mă întorc la Fernanda, căci o voce din 

inimă ’mi spunea câ i s’a întâmplat o nenorocire.
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Cârmii spre ţărm.
întunecase bine de tot când ajunsei acolo, şi să

rind diu barcă, lăsai să îngrijească de dânsa pe tova
răşul meu.

El clătină din cap.
Dar eu nu luai asta în băgare de seamă.
Voeam să nie duc la coliba mea chiar de aşi fi 

murit in acea noapte.
Alergai spre coliba.
Nisipul năbuşea paşii mei.
In sfârşit ajunsei.
La fereastră se zărea lumină.
Me apropiai..
O privelişte îngrozitoare 'mi isbi vederea.
Nevasta mea sărmana, era îmbrăţişată de un mons

tru, de frate-meu.
Pe trăsurile figurei sărmanei Eernanda, se putea 

citi spaima şi groaza.
Cu o putere de nedescris şi mai nainte ca eu să 

intru in cameră in ajutorul ei, Eernanda se năpusti 
asupra uşei şi fugi îngrozită.

Pietro o urma neputâud sa’şi înfrâneze pasiunea.
Ei voia să pue mâna pe dânsa ca să’şi satisfacă- 

neînfrânata sa dorinţă.
El alergă în spre Eernanda.
„Dar venea spre peirea luî... nefericitul!
„C’o iuţeală ce’mi dete furia şi gelosia, më puseiü 

în dreptul uşei tocmai când voia să iasă. Şi mal iute 
ca fulgerul ’1 lovii cu latul lopeţiî pe care o aveam 
în mână. „Un strigăt se auzi : „Pietro căzu jos... El 
era mort.

„Iar sermana mea soţie, continuă Jerome 2 septë- 
mânî şi 2 zile de la acea întâmplare îngrozitoare, 
plină de ruşine—cu toate că sermana nu era vino
vată, se aruncă în mare.
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„In zadar ara voit a'í da ajutor. In zadar xn’am 
runcat în apă după dânsa... Era prea tarziű... Curen
tul o dusese. Iată sfârşitul prietenul meu. Iată ur
mările faptei acelui miserabil care avea aceeaşi sânge 
ca şi mine... iată faptele fratelui meu urmă Jerome 
cu lacrămile în ochi.

O! Dumnezeul meii! Sărmana mea Fernanda atât 
de bună! atât de frumoasă! ce ţia fost dat ţie să su
feri, tu eşti moartă acum... tu nu vezi suferinţele 
mele... tu n’auzi... şi sărmanul om’şi pune mana laochi.

— Dar când s’a întâmplat aceasta? întreba Diego 
după câte-va minute de tăcere pe tovarăşul sèü.

— Sunt trei (Iile de stunci !... trei cjile de când săr
mana Fernanda s’a dat jertfa valurilor şi aproape 
două săptămâni de când cu întâmplarea acelui mise
rabil... şi pe bunul Jerome 1 podidiră lacrămile la a- 
ceastă amintire .. Oh Dumnezeul meu !

Cine ’şi putea închipui aşa ceva! Este°îngrozitor.

a-

* *
Pe când Jerome povestea lui Diego întâmplarea 

vieţei sale şi încă de la început, un om învăluit în- 
tr’o manta intră înăuntrul cârciumei.

Trăsurile feţe) nu se putea deosebi din causa ma
réi sale pălării.

El se aşeză la o masă pe un scaun în apropiere de 
cei doui prietini.

Povestirea lui Jerome se părea că’1 interesează de 
oare-ce da o mare ateuţie.

Ca să nu atragă atenţiunea celor doui inşi el făcu 
un semn cârciumarulul.

Cârciumărul un om gros şi scurt se părea căi cu
noaşte.

El se înclină cu respect în faţa străinului.
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— O sticlă mică cu vin, zise acesta încet; pe când 
nu înceta de a da atenţie la cel douî prietini.

Cârciumarul aduse vinul.
Dar strëiuul se părea că vinul nu’î făcea nici o 

plăcere,, de oare-ce nici nu atinse paharul de buzele 
sale.

De odată el deveni maî atent.
Ceî douî prietini se sculară să plece.
Streinul se sculă după scauunl pe care şedea, şi 

făcând câţî-va paşi spre Jerome (Jise c’o voce tare.
— In numele legii te arestez.
Jerome tresări. /
— Ah ! da ! zise el după câte-va minute de gân

dire, înţeleg, aï auzit!., ştiu totul!,.. Aï dreptate 
sunt un ucigaş, dar më jur, n’am voit să fiu.

— Destul ! întrerupse strëinul care nu era de cât 
un agent poliţienesc, acolo te vel explica !... şi el a- 
rătă cu mâna în spre oraş !... acum urmézá-mé, eşti 
arestat.

Jerome urmă pe agent.
Diego era uimit de cele ce vëzuse.
Sërmanul om, murmură el după arestarea acestuia. 

.Este pierdut... şi nici nu e vinovat, mal zise el apoi 
părăsi cârciuma şi se îndreptă spre locuinţa sa.
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S t r ë i U n I

Era o noapte îngrozitoare.
Vëntul sufla cu putere din spre răsărit.
Marea era înfuriată, şi valurile spumegânde se bă- 

teati ca o pânză umflată de vânt.
Pescarii din satele din prejurul Veneţiei eraii tare 

înspăimântaţi.
Doui diutr’ânşiî trag la ţărm vorbind şi uitându-se 

din timp în timp la marea cea înfuriată, ear satul lor 
era câţi-va paşi de acolo.

— Va fi o noapte înfricoşată Diego, <}‘cea un Ita- 
lian frumos unuî om slab şi uscăţiv, furtuna creşte 
din ce în ce. Ia te uită numai, nicî o luntre nu se 
mai vede.

— Să aprindem focul Gaetano, răspunse acela ce 
se numea Diego, ar putea aduce vre un folos la o 
luntre întârziată.

— Da ! da 1 fără aceasta în astă noapte îngrozi
toare sar putea primejdui lovindu-se de o stâncă.

Diego făcu un foc mare a căruia lumină când mare 
când mică se vedea din depărtare pe marele canal

O dată focul aprins cei do ui oameni se aşezară în 
jurul lui.

— Diego începu Gaetano, nu ştid ţi*am spus în 
tâmplarea de mal de ună-zi cu femeea ?

— Nu.
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—;’Ţî voï spune dar!! stai astăzi ce avem?
— Luni !

|T — Ei bine era acum trei zile. Era seară.
— Tocmai venisem cu barca mea vesel, că în acea 

zi vândusem cu preţ o mulţime de pesce.
„Më scoborâsem din barcă şi voiam să me duc spre 

cârciuma lut moş Gabrielo să beau un pahar cu vin-
„Marea era liniştită.
„Cerul înstelat. Şi luna arunca o lumină palidă 

prin împrejur.
„Din spre mare venea o adiere plăcută ce era în

veselitoare pentru toţi din causa căldureî celei mari 
din timpul ei.

„Legasem deja barca şi voiam să me duc după cum 
am mai spus la cârciuma lui moş Gabrielo.

„Deja plecasem când tot de odată aud spre mare 
un sgomot uşor... era ceva întocmai ca şi când cine
va ar despica valurile.

„împins de curioşi ta te me uitai spre mare.
„Nici o corabie nu se putea vedea.
„Me voi fi înşelat ’mî (Jiceam în mine, nu e nici o 

corabie şi plecai.
„De abia făcui câţi-va paşi şi sgomotul se repetă, 

dar de astă-dată era mai mare.
Ca să’ml satisfac curiositatea me îndreptai diu nou. 

-către mare.
„Tot nimic nu se vedea ; dar sgomotul urma.
„Era ca şi când cine-va ar fi înotat.
„In acel moment luna apăru de după un noruleţ şi 

^ast-fel putui să vëd.
Un cap pe d’asupra apei şi două braţe cari din ce 

în ce slăbeau puterea, se lupta cu groasnicul element 
•ce parea a o înghiţi din moment în moment.

„In acel minut mă înspăimîntai de ceea ce văzui.
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„C’o iuţeală mai repede ca fulgerul mă aruncai în 
apă şi începui a despica valurile.

„Un moment şi acea nenorocită — căci dnpă părul 
său se trăda că e o femee — era să fie scăpată.

„Dar lucru straniii, cum că ea ’ş perdu puteri le— 
sau. că nu sciü ce să <Jic — urmă Gaetano, îndată ce-i 
strigai să se ţie că’! vin în ajutor, ea se afundă în 
groasnicul element.

„Coprins de groază o căuta! prin apă, dar nimic ni
mic ! „ceea ce ia apa nu mal dă înapoi"

„O dată mal apăru capul el departe de mine.
„Mă dusei la locul unde o zărisem. Ea dispăru fără 

ca să măî apară.
„Am mai stat mult, fără să mal o văd. '
„Abea către dimineaţă, când spre orizănt se zărea 

o roşeaţă ; abea atunci intrai în casa mea.
Iată Diego acea întâmplare, conchise Gaetano spu- 

nemi nu e înfricoşată?
— Da ! da ! înfricoşată ! respunse Diego... dar ea spu- 

nemi Gaeteno urmă el gânditor, când zici că s'a în
tâmplat asta?

— In noeptea de joi spre Vineri.
— Esc! sigur întrebă Diego nerăbdător.
— Da! dar de ce?
— Să vezi Gaetano, respunse Diego, acea femeă era 

nefericita Fernanda socia lui Jerome*
— Cum?', ea întrerupse cu totul mirat Gaetano de 

ceea ce auzia... Fernanda înecată?
— Nici o îndoială prietene, asigură Diego, eri nu 

mal departe m’am întâlnit cu Jerome. sermanal... a 
fost arestat.

— Arestat?... cum?.. Fernanda înecată... Jerome a- 
restat ! ! Pe viul Dumnezeü numai înţeleg nimic, res-
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punse Gaetano care nu scia nimic din cele întâmplate 
lui Jerome.

— Vei înţelege îndată Gaetano, zise Diego, şi el is
torisi luî Gaetano toată acea istorie pe care noi o ştim 
deja de la Jerome.

— Ah ! serma nul om !... sermanul Jerome, esclamă 
Gaetano când Diego isprăvi de povestit, ce '1 a fost 
dat să sufere... şi de la cine de la fratele sau.

In acel moment furtuna se îndoi, desrădăcinând câţî-va 
arbori.

Micele case ale pescarilor, clădite cele mal multe din 
nuele, se clătinară ca şi când ar fi voit să cadă.

Gaetano şi Diego înspăimântaţi se aruncară în ge- 
nuchî, rugându-se să înceteze,

Se părea că D-zeu ascultase ruga lor, de oare-ce fur
tuna se mal linişti.

Dar aceasta nu dură mult.
O altă furtună mal grozavă începu.
Vântul sufla cu putere — praful se aridica în sus
— Aide Diego în casă (jlse Gaetano. nu vezi ce fur

tună este şi întorcându-se arătă, la valurile spumegănde 
A !... dar ce este colo ?

— Da!., văz... ce poate fi? zise şi Diego.
Intr’adever în negura ncpţei,la o depărtare da câţi 

va stânjeni de ţărm, pe marele canal se vedea un punct 
negru mic, ce se mărea din ce în ce.

Era o luntre.
Mica luntre ca si când nu-i ar fi păsat de furtună 

mergea lin, şi fără să se cletine către ţărmul unde se 
mai zărea încă lumina focului.

In intrul luntri se vedea un om liniştit c 
destinul, despicând valurile mărei.

— Iată, <}ise Gaetano cu totul mirat de ceea oe ve
dea, vezi tu Diego, luntrea nici nu se mişcă... ea merge

u
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liniştită... Mă jur pe ce am mai scump că cel mai bun 
mânuitor nu ar putea dirige ast-fel o luntre.

In acel moment o ploaie torenţială începu să cază pe 
suprafaţa pământului.

„Focul se stinsese.
— Este perdut, zise Diego către Gaetano, iată focu 

s’a stins, nu va mai zări nimic de după canal.
— Liniştiţi-ve oameni buni, se auzi o voce dulce şi 

sonora, nu mai am trebuinţă de lumina focului.
Diego şi Gaetano erau miraţi.
Streinul sosise mai iute ca ei să-şî imagineze.
Diego şi Gaetano, făcură un compliment de respect 

inaiutea streinulni.
— Bine ai venit Segniore, zise Diego.
— Eram tare îngrijaţî de voi segniore adăogă Gae

tano. Vedeţî segniore, urmă el, cu furtuna se intëmpla 
adesea nenorociri, dar acum să mulţumim cerului că va 
ferit de aşa ceva.

Dacă în acel minut ar fi fost lumină, un uşor zim- 
bet s’ar fi zărit pe palidele bnze ale necunoscutului.

— Aii ! Ba ! zise el cu dispreţ, nu mă tem de aceasta.
In acelaşi timp ploaea începu cu o repeziciune şi 

mai mare.
Tunete şi fulgere brădeau cerul. Nici un om nu era 

prin apropriere de cat cei duoi prieteni şi streinul.
— Segniore, zise Diego, iată casa mea e colo, de 

voiţi să vă odihniţi am o odăiţa goală, o pun la dispo
ziţia d-voastră. Afară de aceasta hainele vă sunt ude

E bine să vi le uscaţî.
— Nu prietene! respunse cu bunătate streinul, am 

venit numai să întreb ceva, să cercetez despre o per
soană.

— Fiţi bun segniore atunci, şi mă urmăriţi în casă,
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acolo vă voi da toate informaţiunile ; vedeţi prea bine 
ce vreme e! insistă Diego.

Necunoscutul ceda.
— Fie, zise el.
Si câte-şi trei plecară către casa lui Diego, la a că

reia mică fereastră se vedea încă, o slabă lumină.
— Noapte bună segniore ! noapte buuă Diego ! zise 

Gaetano, când aceştia ajunse la locul dorit, şi el se în
dreptă către locuinţa sa, care era la o depărtare de 
câţi va paşi.

Streinul intră urmat de Diego in locuinţa acestuia-
— Poftiţi de staţi segniore, cu respect Diogo» 

dând singurul scaun ce avea.
Streinul mulţumi c’un gest din cap.
Apoi scoţânduşi pălăria ’şi aruncă pe pamentul coli

bei mantaua udă de ploaie.
Ast-fel remase imbrăcat intr’un costnm de catifea 

neagră, purtănd o mică cataramă de care se vedea în
cinsă o frumoosă spadă.

La lumina lampei Diego putu să vază trăsurile feţei 
acestuia.

Figura sa blândă, părul capului cafeniu şi ochi sei 
mari, albaştri, trădau pe un fiu al Albionului (1)

Mist şi frumoasa sa mustaţă care acoperea partea 
de sus a buzei, era foarte îngrijită.

Cea laltă parte a figurei era goală.
Corpul său cel proporţionat, era de o regularitate 

care ar fi inspirat gelosie la oare-care femei.
Diego luă mantaua şi pălăria streinului şi le puse in 

sală ca să se usuce.
— Ai venit Diego? se auzi o voce din camera ve, 

cină, cănd acesta intră in odaia unde lăsase pe strein-

(1) Anglia
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clar de ce ai întârziat atăt de mult?
— Linişteştete Mario ! asigură Diego, nu s’a iutăm- 

plat nimic! am venit cu un senior care cere oare-care 
desluşiri de la mine.

Aceste cuvinte liniştiră pe soţia lui Diego.
— Mă iertaţi segn;ore, scuzaţi pe nevasta mea că a 

vorbit atăt de tare, ea n'a sciut că cine-va strein e aci.
— Lasă prietene, respunse necunoscutul c’un suris 

plin de bunătate, nu e nimic...* socia d-tale se îngri- 
jesce de d-ta ; atăla tot... Dar să revenim la treaba 
pentru care am venit.

— Sunt gata la întrebările ce ’mi veţi face segniore 
respunse Diego inclinănduse cu respect in faţa strei
nului.

— Ascultă (Jise nocunoscutul, mai înainte de aţi 
spune pentru ce am venit aci, să-ţi spun o istorie care 
se leagă cu acest scop.

„Eşisem să mă preurablu la ţerm, incepu streinul.
„Era o noapte seuiuă. Lumina lunei da un aspect 

plăcut maréi liniştite.
„Din timp in timp se auzea cate un glas din spre 

mare. Era cantul pescarului care da de veste logodni
cei sale că sosesce.

„Marea fâşia de sgomotul produs de lopeţile pesca
rilor, cari se întorceau acasă, despicând valurile cele 
liniştite.

„Două ceasuri incă trecură şi o linişte complectă 
domnea pe luciul mărei.

„Eii incă şedeam pe iarbă gânditor privind la mare. 
Asta era o plăcere pentru mine.

„încă un ceas trecu.
„Abea atunci mă gândeam la plecare.
Deja ochi mei mai priviră in spre mare, ca şi cănd

;
:
!
1
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ar fi voit a’şi lua adio pentru acea noapte de la 
când tot de o dată un sgomot uşor auzii.

»In acel moment un cap se ivi pe suprafaţa apei, şi 
două braţe înotau.

*Cu-o singură săritură, mă aruncai in apă, şi apucai 
pe nenorocita victimă.

Era o femeă !
— O femeă? Zici că era o femeă? întrebă cu totul 

mirat Diego.
— Da, zise necunoscutul care nu băgă de seamă mi

rarea lui Diego, da! era o femeă. Am putut vedea asta 
la lumina lunei.

„Ser man a era udă de apă.
„Membrele-i tremurau. — Capul ’i ardea. Peptul seu. 

bătea cu furie.
„Avea friguri.
„Nenorocita din causa spaimei leşinase.
„Atunci o milă mă coprinse. Şi invelind-o in manta o 

dusei la locuinţa mea.
* Acolo ’i adusei un doctor
„Trei zile ser mana zăcu fără simţire; trei di le a trăit 

fără nici o mâncare ; fără nici o băutură, afară de me
dicamentele ce cu mare anevoinţă medicală i le turna 
pe gât.

„Abea astă-zi de dimineaţă ’şi reveni in fire.
„Dumnezeul meu ! unde sunt ? strigă ea înspăimân

tată... Jerome unde esci?... apoi aducănduşi aminte de 
cele petrecute se sculă in sus şi ’mi mulţumi.

— Nu voi putea uita nici o dată, urmă necunoscutul, 
tristeţea ce era zugrăvită pe figura ei in acel moment.

„Ţi mulţumesc D-le, 'mi zise ea, ’ţi mulţumesc... 
Dar cu toate, că era mai bine daca... nenorocita se opri 
şi ’şi puse mâna la ochi,

„După figura sa tristă, şi după lacrimile ce vizűi

mar«
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alunecând din ochi sëi in telesei că ceva îngrozitor tre- 
bue să i se fi întâmplat.

Respectai tăcerea sa şi nu o iutrebai nimic.
„La venirea medicului ea era bine de tot.
— „E scăpată acum, mă asigură medicul, frigurile au 

încetat. Să se păzească de osteneală urmă el, apoi plecă.
— Domnule ’mi zise aceea pe care o scăpasem de la 

înecare după plecarea medicului; ertaţîmă dar trebue să 
mă duc.

— „Să te duci? iutrebai eu mirat, unde? Nu te vezi 
cât eşti de slabă ?

„Dânsa cletină uşor din cap
— „Trebue! trebue! c}ise densa, trebue să văd pe 

soţul meu*
„Ştiam că dacă pleca ar fi ostenit şi frigurile ar fi. 

prinso din nou, de aceea ’mi ziceam să fac totul numai 
să stea liniştită.

— „Nu trebue să eşi. Spunem numele soţului d-tale 
şi Jocul. Mă voi duce eu să ’l caut.

— „Cum d-ta?! mă întrebă ea mirată.
— „Da ! zisei eu grăbeşte te de-mi spune cele ce te 

am întrebat.
— „Mă numesc Fernanda, ’mi zise ea văzând că nu 

va isbuti in cererea sa. * Jerome pescarul e numele băr
batului meu „întreabă in sat de dansul. „Toţi ţi va a- 
răta locuinţa sa.

— Aşa dar iată scopul visitei mele. conchise streinul 
spunem unde sade Jerome soţul Fernandei.

— Vahjsegniore, respunse Diego, asta e lesne de tot. 
El şade in satul vecin ; dar acum e prea târziu!

— Cum prea tărziu? oare a plecat unde-va? întrebă 
streinul.

— Să fie una ca asta n’ar fi nimic segnore!... dar e 
oeva mai groasnic... sermana Fernanda.
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— Explicate ! ce este ? întrebă din nou streinul.
— Segniore Jerome e arestat!
— Arestat !... şi de ce !
— De omorul săvârşit asupra fratelui seu.
— Cum? întrebă streinul cu totul îngrozit de cele ce 

auzea. Jerome ucigaşii?... el a omorît pe fratele seu?
— Da segniore! dar mă jur pe ce am mai scump 

Pietro a meritato, şi el istorisi pe scurt cele ce cititori 
noştri ştiu deja.

— Sermanul Jerome, conchise Diego, fu arestat toc
mai când era cu mine intr’o cârciumă, trei zile după 
ce Fernanda se aruncase in apă.

— înţeleg ! zise streinul făcând alusiune la Fernanda, 
sermana femeă voia să se sinucidă. Apoi dând o mo
nedă de aur lui Diego ’şi luă noapte bună de la acesta.

Când trecu prin sală 'şi luă mantaua şi pălăria şi se 
puse in luntre.

Furtuna încetase; şi printre nori începuse a se zări 
lumina lunei.

— Noapte bună, mai zise streinul către Diego care’l 
urmase până la ţerrn ; apoj făcând vent luntrei cu o lo
pată, gondola se părea că sboară pe luciul măi ei.

La o cotitură a canalului ea dispăru din ochi lui Diego.
Iată, murmură el, pentru un lucru de nimic am 

luat un luidor.. Asta se părea un bun om. Un segnior 
mare. Si afară de asta se părea că se interesează de ser
manul Jerome. Sunt sigur că ya veni in ajutorul lui.— 
Să dea D-zeu să isbutească.

Apoi Diego părăsi ţărmul şi indreptăndu-se către lo
cuinţa sa intră înăuntru.

Aci vesel, din causa moneíbi pe care o primise de la 
strein, adormi.

Nici un sgomot nu se mai auzea pe afară.
In locul furtunei şi a; norilor celor groşi, un cer se-
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•ain apăru şi lumina lunei, lumină cu razele sale pa
lide prin împrejur.

Tăcerea nopţei domnea peste tot satul pescarilor.

III

IN TEMNITA >

Să ne întoarcem acum. la momeutul in care Jerome, 
Tu arestat de către agentul poliţienesc.

Jerome urmă pe agent, Şi amândoi se îndreptară că
tre localul poliţiei.

— Da ! am ucis pe fratele meu, (Jicea Jerome către 
•agent, dar mă jur că nu se întâmpla daca...

— N’ai fi băut ? întrerupse agentul.
— Nu! d-le nu, n’ara băut respunse Jerome. Asta 

n'am facut’o din beţie.
— Dar din ce?
— Fratele meu Pietro, urmă Jerome, era un misera- 

•bil el a sedus pe nevasta mea şi el istorisi pe scurt a- 
gentului scena ce se petrecuse intre densul şi Pietro.

— Intr’adevăr! ai dreptate zise agentul înduioşat când 
auzi sfârşitul cel tragic al Fernandei. Chiar eu să fi fost 
in locul d-tale nu sciu ce s’ar fi întâmplat.. dar acum 
urmă el n'am ce face trebue să1 mi împlinesc datoria ; te 
-vei explica înaintea judecătorilor.

Jerome oftă la auzul acestor cuvinte.
El scia soarta ce-1 aşteaptă de la judecători.—Moartea.
Dar aducându-şi aminte căremăsesesingur pe această 

lume zise in sine :
— Da! da! moartea e un bine pentru mine, e un ie-
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fugiu de pe acest pământ unde n’am avut fericir. si li
nişte... n’am la ce mai trăi !..

Intre acestea ajunseră la localul poliţiei.
Nimic mai ingrozitor şi mai înspăimântător ca această- 

clădire, unde atâţia nenorociţi au perit jertfă .. şi mulţi 
poate nevinovaţi !. dar, să venim la subiect.

Această zidire care servea tot de o dataşi ca temniţă,, 
unde erau închişi cei mai mari criminali era înfiorătoare 
la vedere.

I

Era o clădire cu trei etage.
Partea din faţă, care da pe marele canal in centrul o- 

raşului, era lecuit de funcţionari poliţiei ;cea laltă juma- 
taté din dos, şi care se intindea pe o suprafaţă de vre-c- 
<Jece până la cinspre-4ece stânjeni era localul condam.. 
ţ ii or.

Aci erau chilie le iu cari criminali erau legaţi cu lan
ţuri in tot timpul nopţei, ge câte un gros belciug de 
fer; şi care era băgat in zid.

Căţi-va paşi mai departe tra un fel de ma ga sil de- 
scânduri, in care condamnaţi lucrau in timpul zilei sub-' 
privegherea unui paşnic.

O mulţime de lucruri frumoase eşia din mâinele cri
minalilor.—Unul, lucra la o frumoasă bucată de chichli-
baru voind a face o ţigaretă.

Altul netezea cu un fel de instrument o cutioară de os,, 
ce era gata, şi care eia pentru pus bijouteril.

Un altul, începuse a face dintr’o bucată de lemn de 
stejar, figura gu vei norului..

Jerome urmat de agent intră in local.
— Domnul guvernor al temniţei aci e ? întrebă agen

tul pe un servitor.
— Da domnule, respunse acesta, e in cabinetul d-luâ- 

prefect.
— Te rog anunţă-mi.
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Servitorul deşchise o uşe laterală care da in cabinet 
^prefectului.

— D-nul agent Lorenzo ! anunţă servitorul.
Agentul precedat de Jerome intrară.—Servitorul se 

•retrase.
Doi oameni şedeau la o ma3ă pe câte un mare fotoliu, 

anul in faţa celui alt.
Era prefectul politiei şi guvernorul temniţei.
Lorenzo agentul se înclină cu respect iu faţa celor 

•duoi oameni.
— Ce veste te aduce? intrebăcu bunătate prefectu un 

om oacheş cu o barba mică neagră şi c’o privire dulce, 
pe când guvernorul un om scurt, de o inteligenţă rară şi 
de o generositate exemplară, privea întrebător la Lorenzo

— Signore, respunse Lorenzo către prefect, am adus 
'un om, şi el arătă către Jerome care şedea la uşe;’l am 
arestat tocmai când povestea crima sa... a ucis pe fratele 
seu !

Orcát de bun era prefectul, dar auzind această îngro
zitoare crimă, şi neştiind causa pentru care Jerome o se- 
•V arşi se, se infnriă,

— In temniţă, strigă el, in temniţă.
— Siguiore, voi să zică Jerome, fratele meu a sedus 

pe Fernanda.
— Destul, întrerupse prefectul cu o voce mai dulce.
Căci înţelese că omul pe care ’1 avea iu faţa sa, nu 

•era un criminal ordinar, ci un om care ’şi resbunase o- 
noarea sa călcată iu picioare, destul te vei explica la 
interngatoriu... acum nu e timpul... apoi suuă intr’un 
•clopoţel ce era pe masă.

Un servitor veni
— Ce poftiţi seguiore ? întrebă acesta.
— Asceptaţi, voi da ordinele acum, apoi adresându- 

tse incet de 'tot către guvernorul temniţei zise *

!

=
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Luigi acest om ’mi inspiră milă.,, dar n’am ce face*, 
datoria inainte de toate.

Ca şi mie Giacomo, respirase Luigi.
Ea pe acest condamnat (}ise Luigi către servitor, dar" 

mai intăi ce nu mer e gol.
— Celula numeral 35 segniore ! respunse servitorul. 

Prefectul scrise in condică.
Servitorul duse pe Jerome in celula cu No. 35, şi ’i 

puse lanţul cel groaznic al criminalilor, până i se va 
face interogatoriul.

Jerome de aci inainte era No. 35.
El scia ce-1 aşteaptă.—Moartea! — Era perdutl
Dar pentru densul viaţa era o tortură.
Moartea era scăparea.
El o dorea !

IV
MARQUISUL de SENT-ROVERRI

A doua zi după arestarea lui Jerome, un servitor 
intră in camera guvernorului temniţei.

— Signiore, zise ei iuclinânduse, d-lu Marquis de= 
Sent-Roverri intreabă dacă puteţi să-l primiţi.

Aceste cuvinte făcură un mare efect asupra lui 
Luigi. — da ! da ! pofteştel inauutru, zise el cu o bu
curie ce nu putea să şi-o stăpânească.

Servitorul apăru in uşe după câte-va minute şi a— 
nunţă.

D-nul marquis de Sent-Roverri.
Marquisul era un om corpolent figura sa blondă, pă

rul cafeniu al capului şi ochi săi mari albaştri, trădau; 
pe omul nordului.

Mica şi frumoasa sa mustaţă neagră care acoperea- 
partea de sus a busei, era foarte îngrijită.

f

\ '
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Persoana marquisnlui era inconjurată de 
mister.

Nimeni nu scia de când şi de unde venise.
Era el Frances, Spaniol sau Engles ?
Aceasta era întrebarea ce fie-care şi-o punea.
Tot ceea ce se ştia despre persoana sa era că avea o 

soţie, că locuia pe Puerta-del-SoJ, că avuţiile sale era 
considerabile şi că era invitat la toate balurile nobili
lor din Veneţia.

La o asemenea petrecere guvernorul găsise ocasiune 
de făcuse cunoştinţă marquisului şi a soţiei sale.

Trasurile cele impunătoare ale feţei marquisului de 
Sent-Roverri, figura sa blândă, ochi sei vioi şi inteli
genţi in care se citea tot-de-odată, ca intr’o carte des
chisă—bunătatea sufletului ce-1 caractérisa, făcuse pe 
guvernor a fi atras ca de un magnet.

Eh de la prima vedere, căpătase pentru acesta o 
simpatie si un respect fără margini

Marquisul inaintă către guvernor.
Luigi se sculă in sus.
— Ce norocire d-le marquis că ve văd aci, c}ise el 

suricjănd, cărei minuni trebue să mulţumesc că a-ţi ve
nit să mă visitaţi.

-- Scumpul meu domn guvernor, respunse marquisul, 
am venit să vë fac o întrebare.

— Să vedem d-le marquis, zise cu curtuoaşie Luigi.
— Oare se află aci, arestat un om anume Jerome? 

sunt două sau trei zile ?
Luigi deveni atent.
— Arestat, urmă marquisul pentru o crimă de omor 

sevărşită asupra fratelui său.
— Ah ! da, respunse Luigi, ’mi aduc aminte !
Intr’adevër se află ! Eri nu mai departe a fost adus...

dar cu ce vă pot servi d-le marquis.

oare-care

!
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— Scumpul meu domn, zise raarquisul de Sent Ro- 
verri aşecjându-se pe o sofa lângă guvernor, 
ma făcut de a veni aci, vă asigur nu e pentru inte- 
resu meu personal.

— Nu mai era nevoie d-le marquis, vè cred pe cu’ 
vént, zise guvernorul cu politeţe.

— Jerome — acela care a fost arestat — d-le urmă

ceea ce

marquisul, are o soţie numită Fernanda.
— Fernanda a fost scăpată de mine de la înecare 

unde se aruncase dânsa de bună voe ! Şi sciţi 
a făcut pe această nenorocită d-le guvernor, ca să ea o 
ast-fel de decisiun'

causa ce

Pudoarea d-le !.. ’I era ruşine 
de soţul seu... Dânsa .ni-a povestit aceasta a treia di 
după ce am pescuit’o... Vedeţi prea bine dar că Je
rome nu e un criminal ordinar, ci intr’un acces de furie 
şi de gelozie, sermanul a ucis pe acela ce a cutezat să 
strice liniştea casei sale... Aşa dar am venit a vă ruga..

— Sunt vesel, d-le marquis întrerupse Luigi că. v’aţi 
gândit la mine. Astă-(}i trebue să i se facă interogato
riul, de către consiliul de trei. Fiţi sigur am să vor
besc in favoarea soţului Fernandei.

— Vă mulţumesc in numele Fernandei d-le guver
nor; apoi după aceste cuvinte marquisul de Seut-Ro- 
verri salută şi eşi.

Luntrea marquizului bogat ornată întocmai ca unui 
principe, aştepta la poartă.

Marquisul se aruncă in gondolă.
Două minute după aceasta, marea luntre sub lovitu

rile de lop'eţi a doi slujitori, se părea că sboară pe apa 
cea limpede a canalului.

Nu mult după aceasta luntrea se opri in faţa unei 
mari clădiri.

Era palatul marquizului.
Era o clădire giganticii, incongiurată de trei părţi cu
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tot felul de arbori fructiferi, şi de plante tropicale ; de 
cea lai ta parte era canalul.

Această clădire fusese chiar reşedinţa unui doge al 
Veneţiei, care din causa unor acte politice fusese de
capitat. In urma decapitărei dogelui, palatul trecuse 
ca moştenire la stat.

Şi iată acum, aproape după cinci (Jecimi de ani, că sta
tul vënduse pe un preţ fabulos marele palat al lui Fos- 
cari, marquisului de Sent-Roverri.

Marquisul se dete jos din luntre. Un minut după acea 
cl era in casă.

In cameră era o ferneă tënâra şi de o frumuseţe 
rară.

Trăsurile feţei sale şi privirea ochilor era foarte 
tristă.

Această femee era Fernanda.
Ei bine segniore, zise ea după intrarea marquizului, 

ce veste? şi privirile sale erau aţintate cu nelinisce a- 
supra marquisului.

— Veste bună! veste bună! exclamă marqùisüt..
Am fost la guveruor. Densul 'mi-a promis că va vorbi

consiliului de trei, iu favoarea lui Jerome... cred ca va 
izbuti ! speră, mai zise marquisul.

— A! Segniore! exclami Fernauda căzeud in ge- 
nuchi; şi luând mana marquisului o puse la buzele sale.

N’am cum să vearăt recunosoinţa mea de ceea ce a-ţi 
făcut pentru mine!..

— Cine ştie?.. Cine ştie?., cjise marquisul după un 
mement de tăcere, poate ca voi avea trebuinţă de voi „ 
odată... am să împlinesc ceva., şi privirea marquisului 
in acel moment de unde era blândă şi veselă se întu
necă de o dată şi deveni trist şi gânditor.

In acel minut uşa se deschise încetişor, şi o femeă
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îmbrăcata intr’un négligé îăpitor apăru pe prag.
Era soţia marquisului.
Ea era de o frumuseţe rară.
Ochi sei erau de un albastru aşa de curat, aşa de 

viu incât cerul in cea mai senină înfăţişare n'avea 
nimic asemenea. Talia sa era atât de subţire şi mlă
dioasă in cat părea a împreuna numai intr’un singur 
punct bustul cel mai fermecător ce a putut reproduce 
pictori divini. Nimic nu se poate asemăna cu aerul de 
blândeţe şi demnitate ce esprima trăsurile ei. In nici 
o parte a lumei nu s’a putut vedea la o fiică a Evei 
întrunite la un loc atâtea graţii şi amor ! Or cine ar fi 
vecjut-o de sigur ar fi axclaraat. O Raphael, o Michel 
Angelo l in faţa acestei zeiţe de frumuseţe, trebue să 
vă fie ruşine de amantele voastre...

— Ce ai făcut Edvards ? Ai isbutit întrebă ea îna
intând către soţul seu.

Marquisul ’i nară cele petrecute intre el şi guver- 
norul temniţei.

Marquisa se părea veselă la auzul istorisitei soţului 
séü, apoi adresânduse către Eernanda xise suridend:

— Ai răbdare ! totul va fi bine.

* *
Două ore după aceasta marquisul primi o scrisoare.
Era de la guvernorul temniţei.
Marquisul desfăcu scrisoarea, şi c’o nelinişte vădită 

iată ce citi :
„D-le marquis.

„Cu două (Jeci minute mai înainte ca d-voastră să 
„primiţi această Epistolă, a avut loc şedinţa consiliului 
„de trei, in afacerea lui Jerome.

„Cu toate rugămintele mele, el nu s’a putut graţia 
pe deplin-
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„Singurul lucru e că a scăpat de la moarte. 
„Verdictul (}ice :
— Jerome e condamnat cjece ani la muncă silnică. 
„Dar cu toate astea nu perdeţi speranţa.
„ veniţi la mine peste una sau două — vom

„vedea ce este de făcut
„Al d-voastre devotat 

„ LUIGI"
„guvernorul temniţei“

Soţia sa şi Fernanda eraű de faţă la citirea acestei 
scrisori.

— Vai ! D-zeul meü ! murmură aceasta din urmă pe 
când lacrimi ferbinţi curgeau din oclii sei, cjece ani de 
fjile să fiii dospărţită de el : Zece ani să nu’l vëd...

— Lini.şteştete Fernanda! asigură cu o bunătate ce 
o caractérisa soţia marquisuîui, ’1 vom scăpa.

— Da ! da ! va scăpa !... Ţi o promit, clise şi mar- 
quisul.

La aceste cuvinte atât de dulci, şi cari pentru dănsa 
erau ca un balsam pe o rană deschisă, Fernanda nea- 
vênd cum să mulţumească bine-făcătorilor sei, căzu iu 
gennchi la picioarele lor.

Ea luă in mâna sa, măinele lor, şi sărutările sale 
pline de recunoscinţă se amesteca cu lacrimile ce’i că
dea din ochi.

Acesta era cel mai indoioşător tabloü!...

V
JEROME

O noapte grozavă fu aceea pentru Jeromo, când se 
vezu singur in celulă, după trecerea dilei ia care fu
sese arestat.



— 44 —

Eraü opt şi jumătate; dar cu toate acestea iu celula 
aa era atât de iutuneric, iu cat nu se zărea uiei la doi 
paşi.

Jerome sta gânditor. In acel mouieut trecutul, trecea 
ca o nălucă pe dinaintea ochilor sëi.— Vedea pe fra
tele său cum îmbrăţişa pe Fernanda, cum alerga după 
dênsa ca să-şT satisfacă pofta; apoi ca urmare la această 
vedenie, zărea pe fratele säü lungit jos mort.

Iu fine tabloul năluciri lui se schimba, şi i se părea 
că e la mare. Aci vedea pe Fernauda aruncând use in 
apă... Atunci o sudoare rece curgea pe fruntea neno
rocitului.

— Stai! stai! striga Jerome către apariţiune.
Se părea că vede, pentru numele lui U-íJeűstai! şi el 
încercă să se scoale, ca şi când ar fi voit a opri pe 
cineva.

Dar pe dată sermauul se trântea jos c’uu strigăt de 
durere, iar lanţul zăngănea intr’un mod lugubru.

Nenorocitul uitase că e inferat.
Nefericitul uitase că groasnicul lanţ ’i făcea cele mai 

mari dureri, la cea mai mică mişcare.
Toată noaptea fu pentru dânsul un cumplit chin de 

dureri morale.. Abea către <Jiaă ostenit de tot adormi.
Când, se deşteptă, clopotul cel mai;p, care chema pe 

condamnaţi la lucru, tocmai suna.
îndată, paşnicul veni la densul de-’i descuie lanţul.
Jerome se duse in magaziile unde căţi-va condamnaţi 

lucrau deja.
El intră năuntrn ; şi pentru că de abea era înce

pător, şi iţeştiind sa facă nimica, de acea aducea cele 
ce cereau cei alţi condamnaţi.

— Condamnate, (j.ise paşnicul cu bunătate câtVe Je
rome găsind un moment in care acesta era liber, ştii 
ceva?
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Ce lucru paşnice? întreba Jerome mirat.
Erl urmă paşnicul, în urma uneî rugăminte a 

(1-luî Marquis de S Roverri; consiliul de trei fără ca 
să-ţi face interogatoriu, te-a graţiat de la moarte!

La această veste după cum ’şi (Jicea paşnicul, era 
sigur că condamnatul se va inbacura. Şi fu cu lotul 
mirat când vëtju pe Jerome stând nepăstor ca şi când . 
nimic nu s’ar ii întâmplat

— Cum? strigă ei neputând să-şî ţină un strigăt 
de mirare, astă veste nu-ţi face bucurie?

— Şi pentru ce oare ’ml ar face bucurie? între
rupse Jerome gândinduse la marquisul de Sent-Rovèrri 
pe care nu-1 cuuoscea.

— Dar la dracu, cjise paşnicul c’un âer glumeţ cred 
că nu e puţin lucru când cineva te graţiază de la 
moarte !... când ’ţi dă voe de a purta capul pe umeri..

Jerome clătină din cap c’uu suris trist.
— Şi când af*«r& de aceasta, urmă paşnicul te con

damnă numai pentru (Jece ani!!!
— Oh! Duranetjeul meu, respuuse Jerome, asta nu 

e un bine pentru mine., din contră e tortura cea mal 
groacjnică !

Eu aş fi dorit moartea.
Nu voi viaţa !
Am groapă de dënsa.
Şi cjiceiid aceste cuvinte, câte-va lacrimi se vëfJurâL 

curgând pe palidul sëü obraz.
— Intr’adevër condamnate, c)ise paşnicul cu com

pătimire, d-ta nu eşti ca cel l’alţî criminali de aeL
„Nu te asemeni de loc cu denşi, mal <Jise paşnicul.
Jerome nu respuuse de loc la ace3te cuvinte.
El se mulţumi a-şî pune manile la ochi, şi a de

ţină din cap.
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In acelaşi moment un vuet îngrozitor se au(}i în a- 
propriere.

Câţî-va condamnaţi car! lucrau la câţî-va paşi de 
paşnic începuseră să se certe între dânşii.

Sgomotul devenea din ce în ce maî asurzitor.
Era un vuet înfricoşător.
Strigăte infernale, injurii şi blesteme ’ţi lovea aucjul.
Paşnicul interveni cu asprime către condamnaţi.
— Tăceţi din gură, (lise el, ce este sgomotul acesta?
Ar crede cine-va că sunteţi fiare sălbatice, dar nu

oameni.
Condamnaţi care erau uniţi între dânşii să facă a- 

ceasta, voind apoi să profite de învălmăşeală ca să 
evadeze, nu se liniştiră, ci din contra se indărjiră mai rău.

— Aşa! aşa! strigă el, fiare sălbatice ne numesci 
tu pe noi ? Bine ! bine ! ’Ţi vom arăta noi câine ce 
poate nisce fiare sălbatice să facă.

Paşnicul nu se aştepta la una ca aceasta.
Un moment el stete gânditor.
Dar recăpătănduşi presenţa sa de spirit strigă în

dreptând puşca către condamnaţi.
— Liniştiţi-ve saű vă omor!
Nu putu (Jice maî mult, şi condamnaţii năvăliră 

asupra sa, ’i răpiră puşca şi într’un minut fu trântit 
la pământ.

Câţî-va dintre criminali fără inimă ’1 loviră cu pi
ciorul.

Paşnicul scoase un ţipăt de durere.
Condamnaţii dau năvală spre poarta eşirei, având 

pe unul în capul lor, care ţinea puşca.
Ei voiau să evadeze.

I

Poate că în acel moment ar fi isbutit în planul lor, 
dacă ceva extraordinar nu s’ar fi întâmplat.

La strigătul de durere scos de către paşnic, Jerome
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’şî veni înfire din gândirile sale.

De abia acum vedea, el pe condamuaţî.
Abea acum înţelese el ce aceştia voiau să facă.
Un simţiment nobil se născu în inima lui Jerome 

când zări corpul paşnicului din capul căruia curgea 
sînge. — Un simţimânt de milă ’l coprinse.

C’o iuţeală întocmai c’a unei pantere ce se aruncă 
spre inimicul puilor sei, ast-fel se repeifi Jerome către 
criminalul ce răpise puşca paşnicului.

Intr'o secundă Jerome avea puşca îu mană.
Condamnaţii şedeau muţi, privind la cele ce se în

tâmplase.
El nu credea ceea ce vătjuseră cu ochiî.
Li se părea curios, si tot de odată neexplicabil, ca 

un singur om să aibă curagiul să se împotrivească 
la treî-Zecî de condamnaţi.

Dar aceasta nu dura mult!
După un minut se aruncară cu toţi spre Jerome 

cu strigătele lor îngrozitoare.
— Ea uitaţi-vă mă ! strigă acela cei se răpise puşca 

de către Jerome, mişelul voeşte să ni se împotrivească 
pă el băeţl. Nu putu să isprăvească şi o împuşcătură 
resună. Era Jerome care dăduse foc, după ce se re
trase în spre corpul paşnicului şi luând patrontaşiul, 
în care acesta avea pulberea şi gloanţele ’şî făcuse 
ast-fel provisiune pentru Zece sau cincI-spre-Zece în- 
puşcăturî.

Condamnatul căZu jos, fără ca să scoaţă un singur 
cuvent.

El era mort !
Condamnaţii priviră cu uimire şi groază un minut 

Ia acela care căZuse.
Jerome profită de acest timp, şi ’şî umplu amândouă 

•ţeveîe puscel.
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Pupă trecere de câte-va secunde uimirea şi groaza 
•elor alţi condamnaţi se transformă în furie —Era 
ceva îngrozitor la vedere.

Să-şi imagineze cine-va o inasadé treï-decï oameni 
cari în strigăte de furie, şi în blestemele cele mai 
grozave, inamtănd către Jerome, se părea că voeşte 

• să-l sfâşie.
Jerome cu sânge rece. la această înfiorătoare scenă 

care ár fi înspăimântat pe omul cel mai curagios, — 
puse puşca la ochi.

Şi trăgând pedica o pocnitură resună.
Doi sau. trei oameui cădură morţi.
Jerome ochi din nou. — O altă pocnitură se aiuji.
Alţi patru condamnaţi căzură.
învălmăşeală era mare către condamnaţi, văzând pe 

fraţii lor de, lanţuri, scăldaţi în sînge.
Mulţi dintre ei înspăimântaţi, fugiră in spre celu-

/ •

lele lor.
Alţi năvăliră in spre Jerome.
Acesta din urmă, n'avu timp să umple puşca.
Şi cre4endu-se perdut, se decise, ca să-şt văn<}«- 

scump viaţar'
C’un curagiű admirabil, Jerome se aruncă c’a u* 

vârtej printre coudamuaţi.
Strigăte de durere, ţipete de groa4ă umplea aerul 

in acea masă de oameni. Şi în mijlocul acestor con
damnaţi, in mijlocul acestor mişei, un singur om se 
lupta cu curagiű lovind in dreapta şi in slînga c.u 
patul puscei sale.

Era ceva. îngrozitor şi plăcut tot de odată să fi 
privit pe Jerome, care ca un leu se lupta in mijlocul 
acestor miserabili criminali.

Era ceva, care ar fi inspirat curagiű şi celui mai 
fricos dintre oameni !
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Irapuşcăturele şi strigatele cele îngrozitoare 
cjira până la guvernor.

Iute ca fulgerul, el, dădu ordine unul despărţiment 
de soldaţi, cari şedeau la dispoziţia sa să meargă con
tra condamnaţilor revoltaţi şi punendu-se in fruntea 
■lor, plecă in spre locul de unde venea sgomotul»

Ajuns aci, cu totul mirat, privea la Jerome, care 
incă se lupta în mijlocul acelor oameni, cari cădeau 
ca o turmă de oi sub loviturele păstorului.

—Supuneţi-vă, sau sunteţi morţi! strigă guvernorul 
cu o voce tare către condamnaţi.

Această ameninţare avu efectul seu.
Un moment in urma, toţi aceşti oameni, cari mai 

înainte strigară ca .nişte, fiare selbatice, acum la ve
derea militarilor, cari şedeau cu armele la ochi, de
veni ră ca nişte me Iu şei.

Guvernorul era foarte mulţumit de acest sfârşit.
El nu mai voia ca sa mai verse singe.
Sufletul sëü bun se revolta când se găndea să dea 

in nişte fiinţe asemenea creatorului.
Condamnaţi se retraseră incepënd din nou să lucreze.
Jerome aruncă puşca departe de dënsul, şi cu o 

îngrijire a unui fiu către părintele séű, se duse de 
ridică pe bëtrinul paşnic diu a căruia rană mai pi
cura incă singe.

Luigi — guvernorul — şedea mut la acest tablou.
El privea cu plăcere l«t Jerome, care cu totul îngrijit 

făcea pe cât putea să umble mai uşurel cu rănitul.
Sufletul bunului guvernor simţea un fel de milă, 

un fel de mulţumire, vëcjënd această privilişte.
— Condamnate (Jise.el către Jerome după căte-va 

minute de tăcere ’ţi mulţumesc... ceea ce ai făcut o 
demn de laudă... ’Ţi dau cuveutul meu că nu voi uita

se au-

J
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nicï o dată... la cea d’ănteiîi ocasinne, vel avea ştire- 
de recunosoinţa mea !..

Jerome la auzul acestor cuvinte cu totul mişcat şî* 
cu lacrimele iu oclii căc}u la picioarele guvernoruluî si. 
luăndui mâna ’i o acoperi de sărutări

— Un singur lucru vë cer d-le guvernor, o singură* 
graţie, 4’se el după un minut de tăcere.

— Ce lucru ? întrebă Luigi.
— Un pumnal...
— Un pumnal ?!... întreba guvernorul cu totul mirat 

şi ce să faci cu el ?
— Să mă ucid, d-le guvernor, să mă scap de această- 

viaţă de care am groză.
— Intr'adevër condamnate esc! un ora straniu... nu 

mai înţeleg nimic, respunse guvernoru.
— Veţi înţelege d-le guvernor căud veţT şti causa 

acestei hotărîri, şi Jerome începu a povesti lui Luigi 
întâmplarea vieţeî sale.

— Ai dreptate condamnate, 4*se guvernoru către 
Jerome cănd acesta isprăvi de povestit; ai dreptate; 
dar cu toate acestea uu ai dreptu să-ţi ei viaţa Speră !

— Speră, mai clise guvernorul cu un suris uşor; care 
trecu ca o rază de speranţă in inima lui Jerome, apoi> 
guvarnorul plecă.

— Să sper? murmură Jerome in sine după depăr
tarea lui Luigi dar pentru ce aşi spera oare?

— Pentru libertate ?
Nu!
Aceasta nu 'mi-ar folosi la nimic.
Eu doresc moartea.
Nu pot trăi fără Fernanda!
Am groază de viaţă !
Şi cjicănd aceste cuvinte sermanul om incepu a plănger 

ca un copil...!
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După căte va minute doui oameni veniră c’o targă 
•după recomandaţiunea guvernorulul şi luară pe rănitul 
■pasuic.

Jerome se duse in magazie.
La intrare-i, cei alţi condamnaţi ’i aruncau priviri 

•de ură.
El nu luă in seamă aceasta, şi ’şi vedea de lucrul sëu
Aproape duoă ore trecuse, câud tot de odată o urui- 

'tară se au(}i iu curte.
Jerome ca din întâmplare ’şi aruncă privirea prin 

'.uşa ce era deschisă.
Un îrumos equipagiu intrase in curtea temniţei.
Era trăsura marquisului de Sent-Roverri.
în năuntru se putea vedea marquisul şi o damă.—
Bărbatul era necunoscut pentru Jerome. — Nu tot 

--ast-fel era şi cu femeia. — Se părea că o cunoasce.
De abia o (jdrise şi Jerome scoase un strigăt de bu

curie !

VI

IN GRADINA DOGALA

Era o seară senină de vară!
Un vent dulce adia din spre lagună.—Şi o răcoare 

plăcută, făcuse loc căldurei din timpul cjUei-
Din timp in timp, din spre marele canal căte o voce 

sonoră de bărbat, resuna străbătând, aerul.
Era cântul pescarului, care se întorcea plin de dor

In braţele iubitei sale................................................
Pe marginea marelui canal — grande-del Cenalo; 

după cura era numit — se înălţa pe timpul cănd se 
petrece această istorie palatul dogelui.

Era o clădire măreaţă, cu trei etage*
De jurul împrejurul palatului, întocmai ca nişte
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aripï de verdeaţă, era grădina dogală.
Nimic nu se poate asemăna cu acel paradis pămân

tesc.
Şă*şi imagineze cine va, nişte mari alee, aşternute 

cu nisip ; pe marginele cărora eraű plantele cele mai 
plăcute şi florile cele mai mirositoare cari te imbăta cu 
mirosul lor cel plăcut.

Ceea ce era mai de admirat in această grădină era 
un pavilion, in forma unui octtaedru aşe4»t in centru.

Acest pavilion era atăt de spaţios, în cat se putea 
da baluri intr’insuj

Dogeie la construcţia acestuia, nu întrebuinţase de 
loc scânduri. — El era format numai din verdeaţă,, 
lămăi şi portocale.

Din toate aceste frumuseţi, cari arătau tuturor pu
terea şi bogăţia Veneţiei din veacurile trecute ; astăcji 
nu mai există nimic.

O tenără fată şedea gânditoare pe un scaun de ver
deaţa in apropiere de canal.

Această tenără era Lorenzo fiica dogelui.
Lorenza era de o frumuseţe de acelea ce te imbăta 

de amor la prima vedere.
Eigura sa palidă, peliţa cea brună, părul cel negru 

şi ochi sei mari negri, făceau să aibă o mulţime de- 
suspinătorî.

Lorenza sta gânditoare.
Din cănd in cănd buzele sale cele subţirele murmura, 

abea audibil aceste cuvinte.
— Nu mai vine !... nu sc vede ! şi privirea tristă a 

junei fete se perdea pe canal.
Un zepliir dulce sufla, resfirând cosiţele cele negre 

ale Lorenzei, pe gâtul sëü alb de lebădă.
După privirea cea tristă; şi după palpitările volup

tosului sëü piept, ce părea ca va rupe micul sëü corset
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Jesne se putea ghici, ceea ce era in sufletul tinerei 
fete.

Lorenza rămasă orfană de mumă incă de când era de 
cinci ani, crescuse sub privegherea dogelui—tatăl aëü. 
—Dênsa era de obiceiu veselă, şi in tot-dauna umbla 
survend.

Cu doi ani înainte de epoca cănd se petrece această 
istorie, palatul resuna de cântecele sale vesele.

Ea era numită de toţi „privighetoărea palatului.“
Dar duoi ani, după asta veselia Lorenzei se trans- 

iormă in tristeţă.
Toată curtea dogelui era trista de această inexpli

cabilă schimbare ce se oporase in Lorenza.
Tatăl seu fiind ocupat cu afacerile statului, incă nu 

observase schimbarea fiicei sale. Cu toate acestea 
Pagini băgase de seamă că de căt-va timp stăpâna 
sa şedea noaptea pănă tărtfiu in grăgină

lntr’o seară, voind să-şi satisfacă curiositatea sa, el 
se ascunse după un arbore, şi la lumina cea palidă a 
lunei, el vë(}u pe Lorenza plină de fericire in braţeie 
unui bărbat.

Pagiul vë(J.use destul. — El era mulţumit.— desco
perise secretul stăpânei sale, — dar să ne intoareem 
la subiect

In momentul in care Lorenza perduse speranţa de a 
vedea pe acela pe care-1 dorea ; ’i se păru a aucji un 
sgomet întocmai ca acela ce se produce cănd cine-va 
raănă o luntre.

Lorenza se uită in spre apă.
Nu se înşelase.
Ea vë(Ju la o mică depărtare de ţ6rm, o luntre ce 

parea că sboarâ, înaintând către locul unde era dënsa.
Un minut după aceea luntrea se opri.
Un bărbat se aruncă dintr’o singură săritură pe mal.
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Lorenza ! strigă junele om.
— Stevens! exclamă fica dogelui, şi palpitând de e- 

moţiune se aruncă in braţele amantului sëü.
In timp de căte-va minute stătură ast-fel îmbrăţi

şaţi îmbătaţi de amor. In acest timp dacă. cititori noştri 
o permit, vom face fotografia acestui personagiű.

El era de o statură inaltă si de o frumuseţa rară. Era 
blond cu ochi negri. Perul capului bătea puţin in gălbui

Mica ea mustaţă 'i şedea de minune.
— Stevens! <]ise Lorenza c’o voce dulce, de ce ai 

intarziát atăt de mult astă-seară ?... tu scii prea bine 
cat te iubesc!...

— Iartămă scumpa mea ! respunse Stevens asta n’are 
să se mai întâmple nici o dată. Tu scii prea bine urmă 
el după căte-va minute de tăcere, că guvernul ţârei 
mele, cu mutarea mea aci din Constautinopole ca am- 

Jbasador; 'mi cerea nişte hărţii privitoare la starea Iu 
crurilor din Turcia. Această lucrare m’a reţinut până 
acum, conchise Stevens.

— Tu in tot-dauna găseşti căte o scuză, zise Lo 
renza c’un ton de un dulce reproşiă sărutând buzele 
amantului seű, dar aide, fie, te iert, de oare-ce 4»ci că 
altă dată nu vei mai intăr^ia... Dar, stai !... ce fu asta? 
intrebă de odată Lorenza pe figura căreia se vedea 
(Jugrăvită spaima.

— Ce lucru scumpa mea? intrebă Stevens cu totul 
mirat de cuvintele iubitei sale, nu e nimic.

— A ! nu !... nu m’ara înşelat respunse Lorenza.
Era aşa ceva ca o făşietură de arbori, sau ca pasul 

unui om călcând pe nisip... ’Mi e frică... mă duc ! 
adio! măine cu bine, mai <Jise ca Ş* mai nainte ca 
junele om să aibă timp a respunde ; Lorenza sbură ca o 
pasere in camera sa.
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Stevens remas singur, se gătea să plece către mal 
spre a se sui in luntre.

Dar in acel moment i se păru a auzi un sgomot# •
Şi mai inainte ca să aibă timpul să va<Jă din ce di

recţie vine, un om, sau mai bine (}is> o umbra invelită 
intr’o manta şi avênd o mare pălărie; eşi dintr’un stu- 
fiş de plante tropicale.

Stevens ingrozit, de această apariţie neaşteptată, nu 
scia ce să crează la inceput.

El ’şi 4i°ea că 6 dogele.
Că poate aflase de legătura sa cu Lorenza, şi ca ve

nea să spele onoarea fiicei sale.
In caşul acesta Stevens nu se cam incredea pe 

spada sa.
Dar această credinţă nu dură mult.
Omul sau mai bine 41S umbra iuaintă către densul.
Stevens ingrozit se retrase cu câţi-va paşi îndărăt.
Omul ce avea in faţa sa nu era dogele.
Figura sa palidă c’a unui cadavru, era infricoşetore.
Stevens era înspăimântat.
El işi aduse aminte fără voia sa de o întâmplare de 

care se scutură de groază... se părea că acea reamin
tire ’l spăimenta ! v

Umbra mai iuaintă cu câţi-va paşi către dănsu.
— Cine eşti tu ? strigă in fine Stevens c’o voce tare 

făcânduîşi o mare sfurţare, cine eşti ?
Fantoma drept respuns ’şi aruncă mantaua după 

densa şi ’şi luă pălăria din cap.
— Edvards! strigă Stevens neputênd să ’şi ţie un 

ţipăt de groacjă, Edvards sau fautoma lui? graţie!... 
graţie!., urmă el cu o voce sfâşietoare că^ănd in ge- 
nuchi, graţie, ai milă.

Fantomă isbucniintr’un rîsinfernal la aceste cuvinte
— Să am milă cjici ? întreba umbra, avutai tu milă
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de mine? cănd căcjănd jos, sub spada ia, nu te ai mul
ţumit numai cu atăt, şi plin de răutate m’ai lovit in 
cap cu mâna ta cea laşe.

'Ţi mai aduci aminte, urmă fantoma, când tu mise- 
rabile voind să n’ai nici un martor la crima ce săvâr
şiseşi, ai străpuns cu spada pe sermana Ema.. 'Ţi aduci 
aminte ?.. Ai voit sânge?... Ei bine na sînge ! şi dicênd 
aceste cuvinte fantoma’i presintă un pahar iu care era 
un lichid roşiii.

„Na!, bea!., saturate!
In acel moment luna apăru de după un nor şi ra

zele sale palide cădeau pe figura fantomei.
Era o privelişte îngrozitoare.
Imaginaţi-ve iubiţi lectori la o oră atăt de înaintată 

un om palid ca un cadavru in mijlocul-unei întunecimi 
profunde; presentând altuia un pahar de sânge.

„Da! cjise fantoma, ai voit sângele meu ei bine.... 
bea! saturate fiară!

Stevens scoţând un ţipăt căzu jos... leşinase...
Cănd se deşteptă fantoma dispăruse.
Cu totul îngrozit de cele ce i se întâmplase se sui 

in luntre şi se îndreptă către palatul ambasadei engleze.
Lumina cea argintie a lunei. arăta calea sa.
Nici un sgomot nu se auzea prin prejur afara de a- 

ceJa ce făcea lopeţile, despicând apa.
O tăcere adâncă domnea pe mare.

VII

LIBERAREA

Strigătul scos de Jerome, avea o causă foarte simplă 
El recunoscuse pe femea, de care marquisul de Sent"
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Roverri ora iusoţit, pe Fernanda.
Recunoscuse zic pe Fernanda, pe care o văzuse dân- 

duse jertfa valurilor mărei !..
Aceasta era o minune pentru dânsul.
O scânteă de bucurie fugitivă se vëzu apărend pe 

figura sa tristă.
Dar aceasta nu dură de cât câte-va secunde.
Melancolia, apăru din nou pe faţa sa palidă.
— Copil ce sunt? murmură el c’un zîmbet de tris- 

teţâ şi deţinând din cap ; aceasta e o asemănare fatală 
care'mi reaminteşte pe sermana mea Fernanda; care 
poate a devenit prada pescilor! Da! asta e o asemă
nare!... nici nu poate fi alt-fel!.. Marea ce ea nici 
odată nu maî dă inapoi.

Şi cănd mă gândesc D-zenle! urmă el cu o furie ce 
nu se poate descri, că fără acel mizerabil, care avea a- 
celaşi sânge ca mine,—asta nu s’ar fi întâmplat, ’mi 
vine nebunie ! şi (Jicend aceste cuvinte, sermanul om 
strînse pumni cu putere, ca şi când ar fi ameninţat 
pe cine-va!

— Oh ! D-deul meu ! crud ai fost cu mine ! continuă 
el după căte-va minute de tăcere; ce ’ţi am greşitoare 
de m’ai pedepsit aşa de îngrozitor? ! Ce'ţi am făcut?., 
şi sermanul Jerome incepu a plânge ca un copil.

Intre acestea, marquisul urmat de către femea ce'l 
însoţea se dase jos din trăsură.

Acelaşi servitor, care cu două zile înainte ’1 anun
ţase guversorului, eşi intru întâmpinarea sa.

— Anunţămă d-lui guvernor ; <}ise marquisul către 
acesta.

Servitorul se incliné cu respect.
Marquisul precedat de insoţitoarea sa, urmară pe 

servitor.
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— D-l marquis de Sent-Roverri, anunţa acesta des
chizând uşa de la cabinetul guvern or ul ui.

Marquisul şi femea ce ’l urma, intrară înăuntru.
Servitorul se retrase.
Guvernorul era in cabinet.
La intrarea marquisului. Luigi se sculă de pe un sca

un pe care şedea şi inaintă către acesta. Marquisul salută
— Sun vesel dde marquis, că vă văd, zise Luigi cu 

curiositate întorcând salutul ; am să vă dau o bună 
noutate relativă la Jerome protejatul d-voastră,

Mai nainte ca Luigi să finească aceste cuvinte de zis; 
femea ce însoţea pe marquis, se aruncă la picioarele 
sale.

-■

■

— Explică-te ! ce voeşti ? întrebă guvernorul cu to
tul mirat de ceea ce vedea.

— Ertare signiore că am indrăsnit a veni,zise femea 
plângând, ertare. Nu vă supăraţi? sunt Fernande, soţia 
lui Jerome. Nenorocitul suut sigur că suferă mult cre- 
zându-mă intre morţi.

Am venit, urmă Fernanda a ve ruga să ’mi daţi voe 
numai pentru doă minute să ’l vöd, vă rog segniore 
nu-mi refuzaţi această rugăciune, şi ea îndreptă o pri
vire rugătoare către Luigi..e singura care vë o cer!... 
nu-mi refuzaţi!., vë rog!., vë implor!..

— Scoală-te zise guvernorul cu bunătate, mişcat de 
lacrimile Fernandei, cănd aceasta tăcu, ceea ce mi-ai 
cerut ţi se va face !... ’l vei vedea.

—Mulţumesc segniore ! ’ţi mulţumesc, respunse so
ţia lui Jerome cu lacrimile in ochi sărutâud mâua gu- 
vernorului, ceea ce faci pentru mine e prea mult!., şi 
când ’l voi vedea ? întrebă ea după o pausă scurtă.

— Chiar acum ! respunse Luigi.
— Acum?.. A segniore eşti prea bun, zise Fernanda 

acum vëd că cea ce se vorbeşte peste tot locul despre

:
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1 bunătatea d-tale, e foarte adevărat.—Nue nimic exa
gerat. — Dar pentru că ziceţi că pot să-l văd, urmă 
ea cu nerăbdare mă duc la el.

— Mai stai puţin, respunse Luigi zimbind de ne
răbdarea intervorbitoarei sale. Am să-ţi fac o surprisă.

Fernanda era mirată la auzul acestor cuvinte.
Luigi luă o hârtie ce era îndoită in patru, după 

masă ; şi se apropie de marquisul de Sent-Roverri ce 
şedea retras pe un scaun.

Marquicul de asemeuea era mirat.
— Scumpul meu d-le marquis, zise Luigi adresăn- 

duse către acesta şi predând hârtia ce o avea in mână; 
eatâ am voit să vă fac o mică surpriză, urmă ei c’un 
zimbet de bunătate indescriptibil. — Asta sunt sigur 
vă va îmbucura !...

— Dar ce e astă hârtie? întrebă marquisul a cărei 
mirare mergea crescând.

— Veţi vedea, respunse Luigi, numai desfaceţio.
Marquisul desfăcu şi privirea sa căzu pe caracte-

rile ce erau tipărite.
Ceea ce era scris înăuntru trebue să fi fost o veste

=

:

.
I

îmbucurătoare ; căci un zîmbet de mulţumire flutura 
pe buzele sale.

—Citiţi tare vă rog d-le merquis, zise guvernorul.
Iată signiora e nerăbdătoare ; urmă ei vezênd că 

Fernanda făcea câte-va gesturi de nerăbdare.
Marqiiisul îndeplini dorinţa guvernoriilui.
— Iată ce citi •

Ordonanţă
„Noi consiliul de trei in puterea legi, şi pe basa 

„celor relatate de d-voastră : ordonăm, ca îndată ce 
„veţi primi acest ordin, numitul condamnat Jerome— 
»condamnat la 10 ani muncă silnică—să fie pus in li
bertate*

I

„dat astăzi la 3 Iulie 17.. 
Consiliul de trei“



— 62 —

Fernanda şedea mută de bucurie la această veste 
înveselitoare.

Marquisul voi să mulţumească guvernorului ; dai* 
Luigi '1 inirerupse printruu gest.

— NuTmi mulţumi de loc d-le marquis, (Jise el n’am 
făcut nimic pentru ca să merit mulţumirea d-voastră.

Jerome sirgur continuă Luigi, priu fapta sa cea 
demnă de admirat şi-a recăpătat libertatea, şi guver- 
norul nară marqnisului cele ce se iutëmplase intre Je
rome şi cel alţi condamnaţi. „Da Jerome merită li
bertatea conchise Luigi.“ \

Marquisul de Sent-Roverri era adânc mişcat de isto
risirea guvernorului.

— Ah! El in tot-dauua a fost bun. Eu ’l cunosc...
El are o inimă buna, murmură Fernanda care \şi re
veni iu sine din bucuria de care era coprinsă.

Intr’adevër signiora, cjise guvernorul adresându-se 
către Fernanda, Jerome de şi condamnat pentru o cri
mă săvârşită asupra fratelui sëu, cu toate acestea el 
are un suflet nobil... sciu causa pentru care a ucis pe 
fratele sëu, sciu totul, mai Jise el.

— Vë rog d-le guvernor se adresă marquisul către 
Ligi, dacă sunteţi bun arëtatine calea care duce la 
Jerome. Sunt foarte nerăbdător, urmă el de ai da ac
tul de libertate.

— Cu plăcere d-le marquis, respunse guvernorul des
chizând o uşe lateralâ<care da mai d’a dreptul in curte 
de unde se vedeau magaziile unde condamnaţi lucrau.

— Iată cjdse Luigi urmând pe marquis arătând cu 
mâna in spre magazii: acolo se află Jerome.

Mai iute^ca fulgerul, nerăbdătoarea Fernanda, ne- 
luând in seamă pe marquis şi pe guvernor care nu 
puteau să ’şi ţină sate un suris vëzând-o cum fugea; 
se îndreptă către locul indicat de Luigi.

/
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Două secunde in urmă ea se afla in magazia unde 

erau o mulţime de condamnaţi.
La sgomotul ce făcu când intra, un om îşi ridică 

privirea asupra eî.
Acea privire fu o scâutee electrică.
— Fern an da !
— Jerome!
Resunau două strigăte ce păreau a fi scoase dintr'o 

singură suflare, şi ambi se aruncară unul in braţele 
altuia.

Ei se recunosoure.
Era o vedere plăcută şi înduioşătoare.
— Tu esci ?.. tu Fernanda? Nu este un vis?.,, ex

clamă Jerome in culmea bucuriei.
— Nu Jerome! nu scumpul meu soţ, nu e un vis 

respunse Fernanda sărutându-1 pe obraz, ceea ce vec}i e 
insă-i realitatea!.. Sunt eu!... Fernanda ta.

— Dar cum se explică scăparea ta ? intoeba Jerome 
te credeam jertfa valurilor !...

— Foarte simplu Jerome ! respunse Fernanda, D-nul 
marquis de Sent-Roverri care iu acea noapte se preum
bla pe lagună m’a pescuit, şi (jucând aceste cuvinte ; ea 
arăta soţului său cu privirea, pe marquisul, care in 
acel moment sosise urmat de guvernor.

Marquisul inainte de a se explica către Jerome 
caie ’l întreba cu privirea, înainta către acesta.

— Condamnate, strigă marquisul de Sent-Roverri 
cu o voce tare presentând lui Jerome o hârtie ce ţinea, 
de astăsi eşti liber, iată şi actul, continuă el prin care 
se atestă cuvintele mele.

Jerome întinse mâna sa tremurândă, şi cu o voce 
plină ds emoţiune citi coprinsul actului.

Marquisul spusese adevărul. — El era liber !..
Fericirea ’i surîdea din nou ! !
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Un minut el şec).u ca uimit de cele ce vă<J.use şi au.
dise:

Nu-i venea a crede, că D-(}eű ’i păstrase o fericire 
aşa de mare.

I se părea jucăria unui vis frumos !
— Nu ! nu ! nu e vis,' cjicea el vorbindu-şi ca in sine ' 

acest act care ’1 am în mână ’mî arată că sunt liber!.. 
Pernanda care e în viaţă ’mi dovedesce că mă înşel ; 
şi (jicând aceste cuvinte şi pentru a se asigura mai 
bine de ceea cegăndea,îmbrăţişă cu frăgesirae pe soţia sa.

Apoi aducâuduşi aminte că toată această fericire ve
nea de la marquisul de Sent-Roverri; căcjLu în genucliî 
la picioarele acestuia, şi cu lacrămile în ochi strigă :

—Cine eşti d-ta d-le? cine esti d-ta care-mi ai re
dat socia şi libertatea ?.. cine eşti d-ta continuă Jerome 
çare te ai interesat de un nenorocit oa mine?...

— Sunt marquisul de sent-ftoverri—respunse acesta 
surizînd.—Pe socia ta ’mi am făcut o datorie de om 
scăpândo de la o moarte sigură.—De tine m’am inte
resat pentru că vedeam lacrimile soţiei tale.Cât des
pre libertate, urmă marquisul, tu singur prin fapta 
ta ’ţi ai recâştigat-o.

*— A D-le marquis sunteţi foarte bun, esclamă Je
rome sculându-se de la picioarele acestuia, la un gest 
ce marquisul ’i făcu; sunt nenorocit că nu pot a’mi arăta 
recunoscinţa mea către d-voastră,—»Dar să fiţi sigur 
urma el. că ori când veţi avea trebuinţă de mine, eu şi 
socia mea suntem gata să ne dăm viaţa pentru d-vdstră.

— Suflet nobil şi recunoscător, respunse marquisul 
asupra căruia aceste cuvinte făcuse o adâncă impresie, 
sunt convins de recunoscinţa ta şi a soţiei tale.

Când voi avea trebuinţă de tine, fii sigur că nu te voî







ocoli... Na ţine aceasta, continua de a cjice marquisul, 
dându-i o punga în care se vedea lucind aurul, ţine 
asta ca o amintire de la mine.

— D-le marquis.,, voi să <}icâ Jerome*
Ia amicul meu! respunse raarquisul, ea nu’ţi fie ruşine
Jerome mulţumind bine-făcătorului său, luă ceea ce 

acesta 'i da.
Două minute după aceasta, marquisul de Sent-Ro- 

verri, luându-şT (Jiua bună de la guvernorul temniţei 
se sui in trăsura sa ce ascepta* la scară.

Equipagiul luă drumul pe Puerra-del-Sol, şi nu mult 
dupe aceea ajunse la locuinţa marquisului.

Chiar in aceeaşi <jl Jerome şi Fernanda, după ce’şi 
luară remas bun de la guvernor plecară cătră lo
cuinţa lor.

— Ah! Fernanda, (Jicea Jerome către socia sa mer- 
:gând alături in câte o mică gondolă, către satul lor— 
ce era departe de două ore de oraş—nu-ţi poţi închi
pui ce vesel sunt că te am regăsit.—Credemă, urmă 
el, era să mă ucid, dar acum iată că că te am !.. Te 
posed... şi Jerome sărută, pe Fernanda aplecându-se 
•către barca aceştia.

— Da! Jerome, respunse Fernanda, şi eil sunt vesela 
că te am regăsit, graţie D-lnï marquis de Sent-Roverri.

— A! scumpa mea!... Acela e bunătatea insăşi, res
punse Jerome. Sunt trist numai că nara cum să-mi 
arăt recunoscinţa mea?

—Linişteştete şopti incet de tot., şi abea audibil, Fer
nanda; liniştnştete. !’mi pare că d-l marquis va avea 
trebuinţă de noi. Adesea ori l.ara vărj.ut trist si gânditor, 
şi murmurînd cîte-va cuvinte pe care nu le înţelegeam.

„Ceva ’rai spune continuă Fernanda, oă-l vom reve
dea in curând. — Că va avea trebuinţă de noi.



_ 68 _

In acest minut satul lor natal era la o depărtare' 
încă câte-va mânuiri de lopată, şi luntrile lor se 

opriră la mal. de unde la câţi-va paşi era casa lorr ■ 
Jerome şi Fernanda săriră pe mal.
Câte-va secunde după aceasta, ei ajunseră în lo

cuinţa lor.

VIII

FANTOM A

Era aproape nouă ore seara.
Marea resuna de o mulţime de strigăte de veselie-
Marele canal strălucea de lumină.
De ambele sale maluri erau suspendate candele vene- 

ţiane şi lampioane chineze şi japoneze.
In centrul canalului o insulă era improvizată pe o 

mare luntre „insula fortunatâ.“
Aci era toata nobilimea Veneţiei strânsă in preju- 

rul unei mese lungi şi înguste, pe care se vedea câ
te-va mâncări reci.

In capul mesei era Lorenza, fiica dogelui, îmbră
cată într’un costum de catifea ce-i şedea de minune- 
La dreapta sa era Stevens ambasadorul Eugliterei-

Pe figurile tutulor se vedea veselia.
Caţi-va dintre nobili vorbeaű încet între dânşi.
— Care o fi causa ? <}iCfca unul ca dogele n’a ve

nit la această serbere.
— E de mirat! respundea un altul; eată astă-<J* 

sunt opt-spre-<}ece ani de când e pe tronul dogal, şi 
în nici odată n’a lipsit la această serbare ce-i dă po
porul ca semn de iubire.
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In acel minut nouă ore bătu la un orologiu ce era 
suspendat pe un stâlp din „Insula Fortunată."

De abea timbrul sună cea diu urmă lovitură şi fiica 
..-■dogelui se sculă in sus.

Meseni imitară pe Lorenza.
— Segniori! ircepu ea; părintele meu fiind indispus 

vă roagă prin mine să-l scuzaţi că nu poate veni, 
-—Segniori, urma Lorenza după o pausă scurtă, vë mul
ţumesc pentru iubirea ce ne arătaţi, vă mulţumesc 
încă o dată, în numele tatălui meu, care s’ar fi găsit 
fericit de a se afla in mijlocul d-voastră.

— Să trăiască dogele ! strigară nobili.
— Să trăiască Signora!., vivat fiica dogelui.
Lorenza le mulţumi c’un zimbet.
— Grăbiţivâ signiori! c}ise dânsa,—şi făcu un semn 

•ca invitaţi să se aşecje la masă — grăbiţivă căci e 
tărdiii şi am mare plăcere ca să mă preumbla pe mare.

Zece minute în urmă, toţi invitaţi se sculară de la
masă.

Fie-care alergară de-şî luară câte o luntre. 
Lorenza şi Stevens se puseră intr’o frumoasă gon

dolă.
Dacă în acel moment ar fi fost un observator, ne- 

.greşit că bucuria Lorenzei l’ar fi isbit.
Fru moaşă ca o zeiţă şi rumenă întocmai ca o roză, 

fiica dogelui apârea in acel minut privirilor supuşilor 
săi.

Peptul tinerei fete palpita de emoţiune şi de feri
cire, când se gândea că se va afla singură căte-va 
ore pe mare, cu acela pe care-1 iubea.

— Ah ! Stevens ; şopti ea cu mâhnire către aman
tul său, când cele din urmă gundole ale nobililor se 
depărtase in negura nopţei; nu te credeam atât de 
•crud cu mine.
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— Crudű eu? întrerupse Stevens, şi de ce?
— Mai iutrebi şi pentru ce?! clise Loreuza cu 

eelaşi ton ; dar tu poate că uiţi că aproape niai pă
răsit.

?
a-

Í

— Să te părăsesc !.. eü ? exclamă Stevens cu o voce 
atât de convingătoare incat asigură oare cum pe Lo- 
renza, dac cine ţi-a putut inspira ast-fel de bănueli 
scumpa mea?

— Chiar tu ! respunse Lorenza, aduţi aminte, că 
din acea seară, când am fugit auzind un sgomot prin
tre stufişuri, nu te-am mai vëcjut; şi cu toate acestea 
—continuă ea— de atunci sunt trei cjlle.

Stevens se întunecă.
El ’şi reaminti scena ce avusese in grădina dogalar, 

şi lucru straniu, o uşoare tremurătură ’1 apucă.
— Tu te simţi vinovat, şi de aceea nu-mi respuncli, 

^ise Lorenza vecjend tăcerea lui Stevens,
— Nu Lorenzo. nu iubita mea; clise in fine Stevens 

muşcânduşi buzele de ciudă găudinduse că aproape era 
să se trădeze;—dar ceea ce m’a impedicat de a veni. 
a fost că nu ’mi a fost bine.., o indispoziţie.

— Dar ce ai avut? întrebă Lorenza, pe când in 
ochi sei mari negri se vedea o vie nelinişte.

— Liuişteştete scumpa mea — respunse Stevens o 
simplă mingrenă, acum a trecut.

— Aceste cuvinte liniştiră pe Lorenza.
— Cu toate acestea, c}ise ea după o pausă scurta,., 

ai fi putut să mă anunţi prin scris.
— /Scuzămă amica mea! Eram atât de ameţit de..- 

ceea ce mi s'a întâmplat —, voi el să clică — dar 
intrerupănduse pentru o secundă urmă—eiam atăs de 
ameţit incat nici nu sei am ce fac.

In timpul acesta nici o luntre nu de mai vedea pe- 
jaguiiă.

Ir
!

?
Í
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Lampioanele şi candelele se stinseseră cu totul, a- 
fară de una sau de două, cari erau insula fortunată ; 
şi cari împrăştia o lumină palidă şi nesigură lacâţi- 
ya paşi de acolo.

Cea-laltă parte a canalului nu era luminată de cât 
de razele cele palide ale lunei.

Luntrea in care era Lorenza şi Stevens plutea în
cet pe luciul apei.

— Să mergem Stevens, (Jise Lorenza după cate-va 
minute de tăcere; să mergem căci e tărtfiu.

Stevens începu a mânui lopeţile, şi o secundă după 
aceea luntrea se părea că sboarâ pe apa cea limpede 
şi lucioasă.

De o dată i se păru Lorenzei a audi o voce stri
gând numele iubitului seu.

Ea tremurând şi nesciind de ce — împărtăşi şi lui 
simţimintele sale.

—Stevens,tlise ea’rni păru a aui}i o voce strigânduse.
Stevens tresări.
El îşi aduse aminte de scena din grădiua dogală. I 

se părea că vede in că fantoma lui Edvards presen- 
tândui paharul cu sânge. Ei tremura din toate mem
brele sale gândind use la cele petrecute.

— Sunt pierdut, dicea stevens in sine.
De va apare ear acea fantomă, sunt pierdut in faţa 

Lorenzei.—Ea nu numai că mă va urî, când va şti 
trecutul meu ; dar incă me va şi dispreţui, -i gândin- 
duse la aceasta o sudoare rece cădea pe fruntea sa.

Acest miserabil, acest criminal, nu avea nici cea mai 
mică iubire cătră aceea, care ’şi au fi dat viaţa pentru 
dănsul.

Ceea ce-1 făcea de a nu întrerupea relaţiunile sale 
cu Lorenza era ambiţia de a fi iubit de către fiica 
degelui.

\

i
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Era speranţa ce ’şi-o nutrea făcânduşi cele mai fru
moase ilusii—că după moartea dogelui, putea printr’o 
însoţire cu Lorenza să devie doge.

Şi acea sermană fată, care iubea c’un amor neno
rocit pe acest miserabil, nici nu-şi putea iuchipui că
rui monstru i s’a dat.

Sufletul seu june şi iubitor n’avea cel mai mic pre
pus in contra amantului seu.

Şi cum putea oare ser mana Lorenza să-şi inchi- 
puiască una ca aceasta ? când Stevens se arăta către 
dënsa iubitor, galant şi gata a asculta cele mai mici 
dorinţî ale sale.

—Stevens! Stevens! strigă Lorenza cu groază dupe 
căte-va minute de tăcere, lipinduse cu încredere de 
pieptul amantului săă, am auzit iarăşi acea voce ! ! Ob 
’mi-e frică, continuă ea. Acel glas ce resună iu urma 
noastră ’mi pare prevestiter de e nenorocire.

—Linişteştete scumpă amică, asigură Stevens voind 
să imprăştie teama Lorenzei, cu toate că dânsul sub 
această linişte aparentă, ’şi ascundea turburarea de 
care sufletul seu era coprins, nu e nimeni, urmă el ; 
sgomotul apei te-a putut inşela.

Lorenza clătină din cap cu neîncredere.
— Nu ! nu ! 4ica ea, nu m’am inşelat.
In acel moment ca şi când cerul ar fi voit a areta 

lti Stevers că Lorenza nu se înşelase, o ' oce se ainji 
resunând in apropiere.

Stevens tresări din nou.
El păru că cunoasoe vocea.
Acea voce ’l striga pe el.
Lorenza nu se înşelase.
Ea avusese dreptate.
— St°vens resună din nou o voce şi mai înainte ca 

Stevens să observe direcţia de unde venea sunetul a-
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celei voci, o luntre mică apăru de după o cotitură a 
canalului inaintea ochilor lui Steveus şi Lorenzei.

In luntre sta un om in picioare, şi asemenea unui 
geniu resbunător apărea privirilor lor.

Figura sa palidă ca a unui cadavru; ochi "săi mari 
care sclipeau cu iuţeală avea un aspect teribil la ra
zele Junei.

— Stevens strigă din nou fantoma me recunoşti tu? 
şi (Jicănd aceste cuvinte, cu o singură mişcare ’şi a- 
runcă mantaua şi marea sa pălărie ce-i acoperea o 
parte din figură.

Lorenza la această vedenie neaşteptată, ingrozită 
că<}u jos dănd un ţipăt... leşinase.

Stevens în acel moment nici nu se gândea la Lo
renza. El îngrozit vedec din nou fantoma lui Edvards. 
Limba lui se părea legată. Nu putu scoate un singur 
cuvant.

Luntrea fantomei intre acestaa se apropiase atăt de 
tare de aceea a lui Stevens; in cat fantoma cu o o- 
chire vëzu trăsurile figurei Lorenzei.

— Ce voeşti? întrebă in fiue Stevens făcându-şi o 
mare sforţare.

— Mé întrebi ce voesc? respunse fantoma—si vo
cea ei se părea lui Stevens ca cşită din mormânt.

Mă întrebi ce voesc!.. Dar am venit miserabile să 
te impedic de a săvârşi iucă o crimă. Destule ai pe 
consciinţa ta! Am venit să ’ţi răpesc pe această ser- 
mauă care poate mâine va plânge de ruşine, cănd va 
afla cărui miserabiî ’i s’a dat.

Stevens peixfând răbdarea şi voind să scape de 
ceasta fautomă ce-i urmărea necontenit ; scoase un re- . 
volver şi indreptânduse către peptul fantomei dete un foc.

Ha! ha! ha! rîse fantoma, ai voit să mă ucizi Ste
vens!.. Zadarnică încercare, n’ai reuşit. „Iată plumbul

a-

i
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teii ucigător, continuă fantoma, şi întinse mâna şi pré
senta lui Stevens un glonţ turtit.

Stevens era îngrozit de spaimă. — Cele ce vedea i 
se părea cu totul straniu.

Intr’un minut se crezu jucăria unui vis urît.
— Dar nu! nu! murmură el pipăinduse şi muşcân- 

duşi buzele; nu dorm!., nu visez! nu sunt înşelat! ceea 
ce văd e adevărat.

E realitatea insă.şî.
— Stevens, dise din nou fantoma, după câte-va mi

nute de tăcere, ai avut ambiţie, ai voit să fii mare !.. 
Ai ajuns la dorinţa ta, ’ţi ai satisfăcut ambiţia prin 
crimă

„Dar temeta, urmă fantoma, temete de victimele tale 
care te ameninţă cu pumni strigând :

„Resbunare! Resbunare ucigaşului nostru
Resbunare înşelătorului nostru. „Temete de <}iua 

dreptăţi care nu e departe!.. Temete in fine continuă 
fantoma, de dreptatea cerului care se apropie de tine 
cu paşi gigantici !..

Fantoma tăcu.
In acel moment Stevens ameţit cu totul, de cele în

tâmplate, scoţând un ţipăt, căclu leşinat alături cu Lo- 
renza.

După vr’o două ore ’şi reveni din leşin.
Când se deşteptă era cu totul mirat de locul unde 

se afla.
Apoi reamintindu'şi de cele întâmplate, un suspin 

de uşurare scăpă din pieptul seu.
El se sculă in sus; şi voi să se ducă spre Lorenza, 

dar juna fiită nu mai era în luntre.
Ea dispăruse !
Fantoma o răpise.
Stevens deveni palid.
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Buclele sale tremurau de furie.
— A răpit’o! strigă el cu o voce îngrozitoare.
A răpit’o!.. speranţele mele sunt perdute acum!
Ilusiuuile mele sburate!,. Totul va să c}ică e perdut. 

Şi cjicêud aceste cuvinte, pentru că nu avea pe cine 
să verse furia sa, deveni şi mai îngrozitor.

In acel moment el nu era om, ci o fiară selbatică.
Asemenea unui tigru care caută să fugă din închi

soarea sa ; tot ast-fel .şi el ar fi dorit să iasă cât s’ar 
fi putut mai iute din luntre.

După câte-va minute, mai liniştinduse puţin începu 
a mânui din lopeţi, şi luntrea ca o pasere în aer sbura 
pe marele canal.

Lumina cea palidă a luueï arëta calea sa.
Nu mult după aceea luntrea se opri în dreptul ţăr

mului pe care era palatul ambasadei Engleze.
Două minute în urmă el era în camera sa.

IX

BĂTRÂNUL GABRIELLO

In satul din insula pescarilor, se găsea maî multe 
cârciumi, unde se adunau pescari de petreceau în faţa 
a 2 sticle de vin, saü povestinduşî intre dânşi câte o 
întâmplare.

Cea maî vestită pe la 175.. era „cârciuma la dogele 
din Genua.“

Să ne oprim să examinăm această casă.
Era rechtanghiulară.
Unul din căpătîiele sale era mai larg ca cei alţi.— 

Gura scărei, care ducea din prăvălia de jos la catul 
întâiu îşî triigea lumina din partea asta.
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Aci şedeau de obiceiu jucători cei obosiţi.
Partea cea l-altă era înconjurată pentru jucători— 

dincolo de valustradă priveau curioşi.
Orchestra, compusă dintr'o vioară, o trombonă şi un 

flaut erau puse pe o estradă.
Intr’un colţ al acestei săli, într’una din 4^e cam 

pe la ameadă, douî oameni şi o feraee şedeau impre- 
jnrul unei mese, şi tot vorbind se uitau din când în 
când, la diferitele perechi care se plimbau aşteptând 
earăşî să înceapă jocul. — Pe masa lor se vedea mai 
multe sticle cu vin.

Două din aceste persoane eraü Jerome şi Fernanda; 
cel alt era Bëtrînul Gabriello stăpînul cârciumei.

Pe trăsurile feţei acestuia din urmâ se vedea tipă
rită o adâncă tri'teţa.

Era ca şi cum j mare nenorocire Tar ft lovit.
Figura sa altă dată veselă şi glumeaţă,—acum era 

de o palidirate extremă.
Jerome şi soţia sa nu erau mat puţin miraţi de 

shimbarea ce se vedea şe trăsurile betrînului.— Dar 
temând use a nu ’l întrista, întrebându*l, tăcură.

— Moş Gabriello, ().ise Fernanda—curioasă ca toate 
femeile—dupë câte-va minute de tăcere; dar vesela 
d-tale fiică Marquitta nu se vede?

Unde este ?
La aceste cuvinta figura betrînului se întunecă şi 

un greü oftat scăpă din pieptul sëu.
— Aşi voi să o vëd, c]dse Fernanda neobservând pe 

bëtrîn.
— Marquita au mai este!... exclama bëtrînul c’o 

voce înecată de suspine, Marquita nu mai este.
— Ce fel nu mai este? întrebă Fernanda mirară 

de rëspunsul lui Gabrielo ; oare a plecat unde-va ?

V •
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Bătrînul surîse şi clëtina din cap intr’un mod 

firmativ.
— Da, el a plecat pentru tot-d’auna.
Nu o voi mai vedea nici odată.
— Pe viul D-deü ! exclamă ambi soţi de odată, nu 

mal înţelegem nimic ! explioăte moşiţi Gabriello.... 
care cum-va, fiica d-tale a...

Bătrînul înţelese ceea ce, cei doi soţi voea să cjică.
— Da! răspunse el c’o voce tristă; da ! fiica mea 

a murit jertfa unui raiserabil, unui signior mare, con
sulului Englez. Dar me jur continuă el, că ovoires- 
buna ! voi resbuna pe fiica mea!, şi ochi lui Gabriello 
cari păreau cu totul stinşi, de odată seânteiară de 
manie.

Demanda şi Jerome tresăriră; li se părea ca cele 
ce vor ain}i, vor fi îngrozitoare,

— Bunii mei prietini, începu Gabriello, vë voi spune 
trista întâmplare a fiicei mele.

Şi veţi vedea de am dreptate sau nti să fiu ast-fei 
de trist după cum më vedeţi.

„Sunt aproape două luni, urmă el, de când nenoro
cirea începu a me lovi.

„De cât-va timp Marquitta deveni tristă şi gânditore
„Dar eű nu luai în seamă aceasta.
„’Mi diceam că nu e nimic.
„Şi ce putea fi oare ?
„Nimeni nu venea pe la noi din streini, afară de 

muşterii.
„Marquita, afară de aceasta, era hotârâtë de soţie 

vărului seu Victor ; şi aşteptam numai ca să împli
nească 17 ani ca să o cunun cu dânsul. .

»Aceasta era singura mea dorinţă.
„Voeam să vet}. pe fiica mea fericită.

a-
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„Dar D-(}eü n’a voit ast-fel, d.ise Grabriello, şi aci 
sărmanul bătrîn tăcu şi câte-va lacrimi cădură din o- 
chil sei.

„Intr'una din serî, urma el dupe o pausă scurtă, 
eşisem să mă duc cu barca, să prind puţin peşte ca 
să am pentru a doua di.

„Marquita rămăsese acasă
„Afara era un vént groaznic, şi valurile măreî se 

ridica şi se lăsau întocmai ca o pâncjă de corabie.
„De abea me depărtasem de la mal cu luntrea mea 

şi mi se păru a vedea o umbră, furişânduse dintr’un 
stufiş si îndreptânduse spre locuinţa mea.

„M'am înşelat ’ml eliceam în mine, vântu a mişcat 
vr’un stufişu.

„Şi chiar un om de ar fi fost, de ce a eam oare a 
me teme.

„Casa mea nu era oare cârciumă?
„Pe Marquitta nu o lăsasem acolo?
„Acestea erau reflecsiunile mele.
„Cugetând ast-fel me depărtasem o bucată bună de 

la mal.
„Intre acestea vîntul îşi mal îndoi furia sa.
„Cerul se acoperi de nori groşi. Mica mea luntre 

era mânată cu o iuţeală nespusă, ast-fel că după câte
va minute ajunsei la locul unde erau mrejele.

„Se prinsese o mulţime de peşte.
„Eram vesel de această întâmplare.
„Deşertai peltele într’ud mare coş ce adusesem cu 

mine de acasă, şi.întorsel luntrea; îndreptândume că
tre casa mea. Ploaia începuse să cadă cu o rapiditate 
ne mal pomenită.

Vëntnl îşi mai muiate forţa sa.
Intiinerecul cel profund, si tăcerea wpţei eial îr-

!
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trerupte din timp în timp de fulgerele şi tunetele ce 
brăznau cerul.

„Cu toate că am spus că vêntul îşi muiase /forţa, 
dar era destul ce puternic ca sa mâie luntrea ca pe 
o coajă de nucă.

„Iuţeala gondolei creştea şi prin lopeţile mele carï 
despicau valurile cele spumegânde ale măreî.

„Ast-fel că înrr’un timp destul de scurt ajuusei la 
malii,

„Aci legai luntrea şi luând coşul cu pesce mè în
dreptai către locuinţă.

„Dar de odată aucjit un sgomot.
„De astă dată nu me în«elaiu.
„Un învelit intr’o manta mare neagră- se îndreptă 

cu iuţeala fulgerului către un stufiş de la ţerm.
„Plin de curiositate, alergai către partea unde ne

cunoscutul se îndreptase.
„Ajunsei. Nimic nu se vedea.
„Venisem prea târdiîi !...
„Un punct negru ce se depărta pe luciul apei, ’mi 

explică necunoscutul plecase.
„Cine ştie, ’mi (}iseî eu, acela a fost un mare seg- 

nior şi poate a visitât pe cine-va.
„Nu me înşelasem cugetând ast-fel.
„Dar ceea ce nu ştiam era acea că streinul visitase 

pe Marquitta în lipsa mea.
— Fineai blestemat streine! (Jise betrînul Gabriello,

' întrerupânduse pentru un minut, tu care ai ucis pe 
fiica mea.. Blestemul D-lui ca(j.ă pe capul teu! tu care 
ai stricat liniştea mea, teniete de resbunarea, mea te- 
mete de mine! mai cjise betrînul din ai cărui ochi 
curgea şiroaie de lacră mi la această amintire tristă,

Fernand a ş* Jerome triü adânc mişcaţi.
X
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Buni soţi patimeaű din ad ncul inimeï lor pe Gábriel lo.
„După două minute, continuă brtrînul ajunsei la lo

cuinţa mea.
„Un întuneric profund se zarea înăuntru prin uşa 

ce era deschisă.
„Intrai în sală.
„Prin ajutorul unul chibrit reuşii după mai multe 

încercări de a aprinde luminarea.
„O mare neregulă era prin împrejur.
„Cu totul mirat strigam pe Marquita.
„Nici un respuns nu se au di.
„Poate că doarme ’mí diseiü şi cu îngrijire me în

dreptam spre camera sa, umblând în vârful degetelor.
„Aci rămăsei ca împetrit de cele ce veduiu.
„Camera era goală.
„Marquitta nu era rică-erl !
„Ea dispăruse I
„In cameră era o neregulă înfricoşată.]
„Scaunile erau trîntite, Aşternutul rupt.
„Şi uşa care da în catul de sus era dată de perete.
„Pe masă, care singură se mal afla la locul seu, era 

o scrisoare.
„Me apropiaiu de masă.
„Recunoscui scrisoarea.
„Era a fiicei mele.
„’Mi aruncai ochi pe dânsa
„Ceea ce citiiu me înspăimâtă atât de tare, în cât 

căcjuiu jos leşinat.
„Când îmi revenii din leşin ’ml uitai cu totul de 

cele îutêmplate, dar scrisoarea pe care încă o ţineam 
în mână ’ml aduse aminte de ele.

„Nerăbdător îmi aruncai ochi din nou pe scrisoare
„Acele cuvinte nu le voi uita nici o dată.

.
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„Iată cetera scris continuă bëtrînul desfăcend scri
soarea fiicei sale, pe care o scoase din sîn.

„Bunul meű părinte!“
„Iartă pe fiica ta dacă a fost silită dea face acest 

„pas. — „Iartămă părintele meü că te părăsesc.“ — 
„Eu nu mai pot trăi.—Cănd vei citi această scrisoare, 
deja de mult eu nu mai sunt între viî.

„Acum să ’ţi spun ca unui confesor causa care m’a 
„împins la acest nenorocit pas. Iartămă încă o dată, 
„bunul meu părinte, dacă vorbele mele te vor supăra.

„Tu 'mi hotărîseşi de soţ pe vërul meu Victor. „Vic- 
„tor,— n’am ce (Jice—este un bun băiat; îl iubeam 
„ca pe un frate ; dar peste inima mea era un alt stă- 
„pân, ea nu ’mi aparţinea.

„Densa era dată lui Stevens ambasadorul Eengliteri.
„\L iubeam cu înfocare şi credeam că el më iu- 

besce. El îmi promisese că me va lua de soţie. Ne
norocita de mine!.. Acum më mir de mine însumi cum 
am putut crede una ca asta !.. Cum se putea ca un 
senior mare ca dënsul sa iubească pe o sërmanâ fată 
ca mine fata unui pescar!., a unui cârciumar !..

„El nu avusese pentru mine de cât o pasiune tre
cătoare, şi eu în rătăcirea mea, credeam că este amor.

Nu puteam crede nici odată, urmă Grabriello cu la
crimile în ochi a citi scrisoarea fiicei sale ca Stevens, 
acela pe care ’1 iubeam să fie un înşelător ! un tră
dător !

„Şi cu toate acestea el m’a înşelat.
„De eât-va timp nu-1 mai vë(Jusem.
„’I trinisesem cinci scrisori. — Şijnu primisem nici 

un respuus.
„Eram desperată!
„Abea la a şasea scrisoare, pe câni tu pârinteJ*
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meü erai la pescuit, veni un om din partea lui- 
Omul ’mi presentă o scrisoare.

„Iată ce era scris :
„Domnişoară “

„Trebue să înţelegi odată — că posiţia noastră di
feră. — Relaţiunile noastre sunt întrerupte — Aşa 
dar în interesul d-tale şi al meü nu ’mi mai scrie; 
ear ca să nu 41C1 că sunt un ingrat către d-ta, vei- 
primi de la aducetărul acestei scrisori 50 lire.

„Scrisoarea n’avea nici o isc li tură.
„Omul ’mi presintâ bani în bancnote.
„Atunci o roşaţă ’mi cnloiă obraji, şi cu o furie ne

bună, smucii bancnotele şi le aruncai la picioarele a- 
ducătorului care era mirat de toate ce vec}use.

— „Spuuei stăpânului d-tale, (Jisei eu către trimi
sul lui Stevens toate ce ai vë<Jut.

Spunei că nu cu bani se plăteşte onoarea mea. Spu- 
nei că e un miserabi 1 ! !..

* Cuvintele mele erau atât de aspre şi (jise cu o voce 
atât de impuitoare, încât trimesul dupe ce se înclină 
înaintea mea plecă.

— „Va să cjică m’a înşelat, <}iseiu eu după pleca
rea acelui om, va să ^.ică. Stevens a fost un trădător 
laş. Şi lacrimi de disperare curgeau pe obrazul meiu

— „Nu mai pot trăi D-4eul meü! şopti! eü, după 
acea scrisei această scrisoare, pentru că ’mi venise 
ideea de a me sinucide.

„In momentul când vei citi această scrisoare fiica 
ta este jertfa valurilor mărei, urmă a citi Gabriello; 
şi care în ultimul sëu moment — ’ţi-o jur toată iu-^ 
birea sa ’şi-a schimbat’o în ură.

„Iartă pe fiica ta care la ultimul seú moment te 
roagă de a o rösbuna contra înşelătorului sëü!..

„Marquitta“



CAP1T. X

CONVORBIREA

IBătrănul tăcu.
Aci se isprăvea scrisoarea Marquitei.
— Mă jur pe D-4eul meű! dise Gabriello, după un 

minut de tăcere, făcând semnul crucei; mă jur pe tot 
<îe ara avut mai scump pe lumea asta !—pe tine fiica mea. 
— Că te voi resbunal...

„Vai de tine! miserabile! continuă el. Va fi rău de 
tot de tine!. Nici o putere omenească nu mă va pu
tea opri din calea resbun.irei mele !

„Tu esci mare!.. Tu esci bogat!.. Tu esci ambasa
dorul Engliterei !.. Dar toate astea— 'ţi o jur,—n'au 
nici o putere asupra unui părinte, ce voeşte aşi res- 
buna pe fiica sa.

„Teme-te de părintele aceleia ce tu ai înşelat !
„Teme-te de părintele aceleia care i se presintă in 

fie ce noapte, in vis fiica sa. Strigând cu vocea ei ru
gătoare • Resbunare!... Resbunare!.. Resbunare contra 
înşelătorului meu!

„Bătrânul Gabriello tăcu, culoarea feţei sale, cea 
palidă, se mărise încă prin această reamintire.

„Nările sale cele umflate, arătau furia sa; din ocbi 
săi curgeau lacrimi fierbinţi ; iar peptui i batea cu 
furie.

„Jerome şi Fernanda mişcaţi până la lacrimi de is- 
torisarea bat rinului, se pregăteau să plece.

Dar în acel moment uşa se deschise şi un nou per- 
.sonagiu intră în cârciumă.
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La sgomotul ce făcu uşa cei duói soţi se întoarseră- 
şi se uitară in acea parte.

Ei trăseriră amândoi vădănd trăsurile necunoscutului-
Ambi recunoscuseră in acela ce intrase pe Marquisul 

de Saint-Boverri, pe bine făcătorul lor.
Jerome şi Fernauda plin de respect se sculară in sus.
Marquisul înainta către dânşi.
— Bună c}iua amici mei ! (}ise el cu bunătate.
Ambi soţi făcură un adânc plecăment.
— Y’am căutat acasă continuă Marquisul; dar ne- 

găsindu-ve acolo, ’mi cjiseiü că aci. trebue să fiţi.
— Cu ce vă putem servi d-le Marquis ?. întrebară 

intr’un singur glas amândoi soţi.
Marquisul surise cu dulceaţă la această probă de 

recunoscinţă.
— Prea ve grăbiţi scumpi mei, (}ise el : ceea ce am 

a vă spune, fiind foarte interesant, n'aş voi ca să mă 
audă nimeni.

— Atunci să eşim de aici, d-le Marquis, dise Fer- 
nanda.

Marquisul făcu un semn afirmativ.
Si câte-şi trei eşiră din cârciumă.
— Poftiţi la noi bine făcătorul nostru ; acolo veţi 

putea vorbi in linisce.
— Nu Jerome, nu amicul meu ; doresc mai bine să 

fim aci pe ţărmul mărei, respunse Marquisul,
— Yă vom urma unde veţi voi d-le Marquis, <}ise 

Fernand a.
Marquisul se aşe4ă pe ţerm.
Jerome şi Fernanda şedeau in picioare.
— Dar ce e asta pe voi? intrebă Marquisul.
Staţi jos ! ce insemneac].ă asta ?
—Domnule Murquis !.. voi să respun<}ă cei duoi soţi.
Dar Marquisul de Saint Boverri le făcu un gest atăt.

\
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de impuitor, in cat ei neputănd să se împotrivească 
şecjură jos.

— Vedeţi, aşa ’mi place c}ise Marquisul — Acum 
să vorbim despre afacerea ce ma adus aci.

— Suntem gata de a vă asculta d-le Marquis, res- 
punseră ambi soţi intr’un cor.

In acel moment soarele dispărea, către apusul depăr
tat, trimeţiud incă căte-va raze de lumină ce cădeau 
pe cei trei convorbitori de la ţărm.

— Buni mei amici, incepu Marquisul, după căte-va 
minute de tăcere, viind d’a dreptul la scop. Am voit 
să vă intreb de voiţi să intraţi iu serviciul Dogelui?

Prin aceasta 'mi aţi face cea mai mare plăcere şi 
tot de odată ’mi aţi servi la un scop... Voiţi? întrebă 
Marquisul după o pausă scurtă, şi privirea sa nerăbdă
toare ascepta cu impacienţă respunsul lui Jerome şi 
al Fernandei.

Domnule Marquis, d-voastiă n’aveţi dreptul de a ne 
întreba de voim, respunse Jerome. — dreptul d-voastră 
e de a ordona şi al nostru de a ne supune.

— Vom face tot ce doriţi, respunse din partéi şi 
Fernanda.

— Vă mulţumesc amici mei, (}ise Marquisul cu o bu
curie vădită ; eram sigur de ascultarea voastră. Ascul
taţi, — incepu el după un minut de gândire—cu hai
nele acestea de pescar să nu vă duceţi, pentru că să 
poate întâmpla prea biue, să nu vă primească.

De aceea—coutinuă el—iată sa vă cumpăraţi altele 
cu asta; şi el intinse lui Jerome o pungă cu bani.

Jerome voi să refuse.
— Ia Jerome, e pentru serviciul meu !
Jerome constrăns, prin aceste cuvinte ale Marqui- 

sului; primi puUga ce acesta ’i da.
— Ascultaţi acum in ce mod trebue să procedaţi iu-
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cepu marquisul. Mane de dimineaţa vă veţi duce ambi 
la curtea dogală. —- Acolo să întrebaţi de şambelanu 
curţei. — îndată ce veţi da faţă cu el, să-i spuneţi 
că ati aucjit ca măria sa dogele are trebuinţă de un 
om; şi măria sa fiica dogelui de o camerieră, şi că aţi 
dori să intraţi în serviciu.— Şambelanul mişcat prin 
rugamintele voastre v’a primi.

O dată intraţi in serviciu, să luaţi seama la cine intră 
în palat — mai cu seamă tu Fernanda, să observi de 
aproape pe viitoarea ta stăpână; şi să faci totul să 
capeţi încrederea ei.

Eernanda era cu totul mirată de aceste cuvinte.
— Nu te nelinişti, 4ise marquisul surî4ând, vă4ând 

schimbarea ce se operase în Fernanda; nute nelinişti, 
n’am un scop rău., dacă ’ţi spun să capeţi încrederea 
Lorenzei — ast-fel se numesce fiica dogelui—aceasta 
o fac în interesul ei; căci trebue să scii că sărmana 
•ste ameninţată de un groasnic pericol.

— Ca să înţelegi şi mai bine, urmă marquisul, fiica 
dogelui, fiica stăpâni torul ui Veneţiei, iubesce cu un 
amor nebun pe un om nedemn de iubirea sa. — Acest 
om, acest miserbbil, are nişte planuri îngrozitoare.— 
El nu iubeşte pe Lorenza.—El voeste ca după moar
tea dogelui, luând în căsătorie pe fiica acestuia, să 
ajungă doge. — Pe acest om trebue să ’l observaţi ; şi 
să faci totul, buna mea Fernanda, urmă marquisul, ca 
să capeţi încrederea Lorenzei. — Trebue ca în tot- 
dauna când Steveus ambasadorul Engliterei—acesta e 
numele omului de care *ţi-am vorbit— se va afla cu 
Lorenza trebue 4i°> ca tu sa scii totul ce ei vorbesc.

Şi pe dată după depărtarea aceluia mă vei anunţa 
prin s^ris de cele aflate.

— Ai înţeles Fernando ? întrebă marquisul după o
pausă scurtă. ;
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— Da domnule marquis! respunse Fernanda, uimită 
fiind de a au<Ji vorbinduse în aceeaşi <}i de unul şi 
acelaşi om ; de Stevens care făcuse nenorocirea lui 
Gabriello şi care acum voia ca printr’o groaznică în
şelăciune, să silească pe aceea care-1 iubea, să-i dea 
coroana dogală.

Jerome, nu mai puţin ca soţia sa, era uimit de cu
vintele marquisului.

— Cât despre tine Jerome — 4*se marquisul în- 
dreptându-se către acesta, tu vei fi ca valet al dogelui.

De tine n'aveam nevoe, dar pentru ca să nu fii des
părţit de soţia ta ; de aceea îţi recomand ca să intri 
în serviciul dogelui.

— Faceţi după cum v’am recomandat, maî 4ise mar
quisul, apoi luânduşi seara bună plecă însoţit până 
la ţărm de către ambi soţi.

— Numai de n’ar fi prea tânjiu se gândi marqui
sul urcându-se în luntre. De n’aşi fi observat prea 
tânliu Atunci totul ar fi perdut pentru sermana Lo- 
renza. Marquisul incepu a mâna din lopeţi, şi după 
câte-va minute, mica luntre se perdu din ochi lui Je
rome şi ai Fernandei, cari încă era la ţărm. .

— Nu! nu! D-4eu nu va permite, 4*se Fernanda 
către soţul ei întorcênduse spre casa; nu va permite 
ca sermana signiora Lorenza sa devie jertfa unui mon
stru.

Jerome nu respunse nimic, 
intre acestea ajunseră acasă.
Un sfert de oră după aceea eî dormeau.
Tăcerea nopţei domnea de jur împrejur.
A doua 4i ambi soţi se sculară de o dată cu răsă

ritul soarelui.
Cea d’ântâi a lor grije fu de a se duce la un ne

guţător din acel sat, de unde îşi cumpărară câte o
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îmbrăcăminte potrivită cu sexul lor. Odată îmbrăcaţi 
se urcară intr’o luntre şi plecară către oraş.

— Vei]! scumpa mea, dise Jerome către socia sa 
mânând luntrea, să faci totul pentru ca să mulţumim 
pe bine-făcetorul nostru.

— Me mir de tine iubite Jerome, întrerupse Fer- 
nanda cu un ton de dulce reproş, că’mi vorbeşti ast
fel.. Aşi fi o ingrată de nu 'mi aşi arăta recunoştinţa, . 
către acela care ’mi a redat pe soţul meu.

— Afară de aceasta d-nul marquis, ne a spus că 
este in binele signiorei Lorenza.

— Bine înţeles !
Vorbind ast-fel mica lor luntre se opri la debarcador.
De aci ei luară pe strada dogală şi merse pe dînsa 

până în acel punct unde această stradă dă in Puerta- 
del-Sol.

De aci coti spre stînga şi ajunse în strada Romei.
La câţi-va paşi de aci se vedea îngrădirea palatu

lui dogal.—Jerome şi Fernauda ajunseră in fine la lo
cul dorit.—Porţile palatului în acel moment tocmai 
se deschideau de către portarul curţei.

— Vă rog segniore- se adresă Jerome către acesta 
putem vorbi cu d-nul şambelan.

— Da segniore, respunse portarul c’un ton afabil, 
da iatăl că tocmai se dă jos după scara.. înaintaţi vë 
rog, e domnul acela de colo.

Ambii soţi mulţumiră portarului, şi se îndreptară 
către Şambelan.

Şambelanul Ludovigo era un bărbat de o statură 
de mijloc.—Figura sa brună şi ochi sei cei mari şi 
negri arătau caracterul seu bun.

Partea de sus a buzei, era împodobită cu nişte mus
tăţi mari.

/
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—Bună dimineaţa signiore, zise Jerome şi Fernanda 
într’un glas înaintând cătrd şambelan.

— Ce voiţi, buni mei oameni? întrebă acesta cu 
blândeţe întorcând salutul.

— Să vedeţi signiore începu Jerome, am aucjit că 
aveţi trebuinţă de doui oameni.

— Şi aţi voi să intraţi în serviciul dogelui i în
trerupse şambelanul c’un zîrnbet de bunătate, exami
nând pe ambi soţi.

Această examinare a lui Ludovigo, nu dură de cât 
căte-va secunde.

— Bine amici mei, continuă Şambelanul curţei mul
ţumit de oameni ce avea în faţa sa, bine vă primesc, 
pe tine ca valet al înalţi mei sale dogelui, iar pe so- 
cia ta ca cameristă a înălţimei sale seguiora Lorenza 
fiica dogelui.

Duceţi-vë continuă el, — la secretar să vă înscrie 
în condica servitorilor,

Jerome şi Fernanda mulţumiră şambelanului.
Ambi soţi erau veseli de aceasta, căci se întâm

plase după cum prevăzuse marquisul.
Ei erau acum în serviciul dogelui.
Bucuria lor n’avea margini, căci prin aceasta \şi pu

teau arëta recunoştinţa, către bine-făcetorul lor.
In aceeaşi (}i chiar, Fernanda atrase asupra ei 

tenţiunea Lorenzei.
Figura sa blondă şi frumoasă, făcuse o adâncă în- 

tipărire asupra fiicei dogelui.—Lorenza ’şi (Jfse în sine 
că această fată merită să fie amica sa, iar nu came
ristă.

Fernanda înţelese cu inteligenţa sa rară, că produ
sese simpatie Lorenzei, şi plină de bucurie scrise mar- 
quisului în acea (Ji o scrisoare.

a-
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Două ore după aceea marquisul primi o epistolă.
El recunoscu scrierea. — Era a Fernandei.
Scumpa mea Ema ! <}ise vesel marquisul către socia 

sa, care şedea pe o sofa, şi cu care cititori noştri au 
făcut cunoscinţă în unul din capitlurile precedente, 
eată noutate de la Fernanda :

— Ce fel ? aşa curênd ! esclamă Ema. 
r l)Upă cum ve(}i !..

— Desfâ-o iute!., sunt nerăbdătoare de a afla ce 
ne scrie! clise socia marquisului.

Marquisul satisfăcu cererea Emei, şi cu o voce tare 
iată ce citi.

„Domnule marquis “

„Sunt veselă că chiar în prima să vë pot da 
„o bună noutate.

„Segniora Lorenza, chiar de acum are simpatie pen- 
„tru mine.

„Sunt sigură de aceasta.
„In curênd vë voi da alte noutăţi.

a d-voastră recunoscătoare şi supusă servitoare
„Fernanda“

— Intr’adevr, 4*se marquisul după citirea scrisoa- 
rei noutatea pe cât e de mică pe atât de importantă. 
Acum sunt sigur de succes. — Eu voi fi învingător !

— Păcjeştete iubitul meu, de acel monstru, Ema 
cu o voce ce arëta oare*cum teama, — ’1 sciu de ce 
este capabil.

— Nu më mai tem de el respunse marquisul de 
Sent-Roverri ; acum '1 am în mâinele mele.

Nici o putere nu H va putea scăpa !.. ’Mi voi rea- 
buna şi un surîs straniu apăru pe buzele sale.

!
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Figura sa în tot cTauna atât de bună şi veselă, a- 
cum era îngrozitoare., s’ar fi (J*8 că e un geniu res- 
bunător ! !.

XI

MARQLJITTA ŞI VICTOR

Intr’o frumoasă căscioară din marginea Veneţiei, a că
reia privire era de un aspect plăcut,—locuia doui tineri*

— Erau ei rude, sau soţul cu soţia? — Nimeni nu 
scia cu exactitate. — Tot ceea ce vecini sciaű, era că 
venise de aproape o lună de sa aşecfară aci.

Noi să pătrundem înuntru casei.
In singura cameră ce avea, o femeă şedea pe o soia 

cosănd.
La câţi-va paşi de dansă, un bărbat scria la o mică 

masă.
Figura tinerei femei era de o frumnseţe rustică.
Era de o frumuşeţe de acelea ce numai Italia póte 

să reproducă. Avea ochi mari negri.—Peliţa obrazului 
oacheşă şi fragedă,—O guriţă care când surîdea — şi 
asta se întâmpla rar de tot—lăsa să se vadă un şir 
de mărgăritare de o albeţe rară.

Privirea sa era tristă.
Şi din tirapt în timp căte un oftat scăpa din adân

cul peptului seu.
Bărbatul ce scria la masă era june. — Figura sa 

brună, ochi cei plini d inteligenţă şi mica sa mus
taţă neagră, avea un aspect plăcut. — Talia sa era 
mijlocie.

Le odată ochi sëi care până atunci erau aţintiţi a- 
supra hârtiei ce era pe masă, se ridicară asupra ti
nerei femei
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In acea privire era atâta amor şi atâta devotament 
în cât ori ce femee s’ar fi crecjut mândră de aceasta.

Femeea nu observase.
Junele om ofta din adâncul peptului seu şi începu 

din nou să scrie.
Abea atunci femea luă seama la junele om. — Pri

virea sa se îndreptă către acesta.
— Ce ai scumpul meu Victor? întrebă ea cu o voce 

atât de dulce, în cât s’ar fi părut că un înger ar fi 
vorbit.

— Vai! Mar quitta!., mai më întrebi ce am respunse 
junele om cu o voce trista, când tu taci dile întregi 
fără să ’mi adresezi un singur cuvênd măcar., şi tu 
sei! prea bine, urmă el dupe o paosă scurtă, câtă fe
ricire ’mi cauzezi când esci veselă şi când 'mi vorbesc!.

— Eartămă scumpe amice, dacă te supăr fără voia 
mea, crede mă că uit.

Victor nu respunse nimic. — El oftă şi privirea sa 
se îndreptă iarăşi câtre intervorbitoarea sa.

— Răbdare scumpa mea ; c}ise el, răbdare încă câte
va (Jile.

— Tu sciî prea bine întrerupse tânëra femea lăsând 
lucrul ce ţinea fn mână, tu sciî prea bine Victor, că 
de la acea noapte fatală de când mai scăpat de la 
moarte de la înecare, bëtrînul meu părinte me crede 
moartă. El e disperat de sinuciderea mea !.. Oh ! D-deü 
meü! continuă ea cu o voce disperată;—credinţa lui 
se măresce încă şi prin acea fatală scrisoare ce am 
scris într’un moment de nebunie!. O sermanul meu 
părinte !.. câtă durere trebue să ’i fi cauzat !.. câtă 
nelinişte şi toate astea din cauza cui? Oh !.. D-deul 
meü?.. më înspăimânt de a pronunţa numele lui!!.

Linişteştete Marquitta! (\îsq Victor c’o voce dure
roasă ve4ând torturile aceştia; linişteştete, de voeşti,
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voi anunţa pe tatăl teu., iată!—continuă el arătând 
spre hârtia ce era pe masă—scrisoarea e gata... n’am 
de cât s’o trimet.

— Nu ! nu/strigă cu tărie Marquita—nu voesc! Nu!
Tatăl meu nu trebue să scie că eii trăesc, până când 

înşelătorul meu nu va fi pedepsit! — „Da — continuă 
ea—da! voi avea cu răgi a ca să pedepsesc pe acel mi- 
serabil.. să-l lovesc fără milă; după cum şi el m’a lo
vit fără milă.. Da să'l lovesc!., să ’mi resbun!! asta 
e dorinţa mea cea mai scumpă!

Pentru aceasta voi să trăesc.
Vorbind ast-fel, privirea tiuerei fete se înflăcără! 

ochi sei de ordinar trişti şi stinşi, acum scînteiau de 
vioiciune şi păreaţi a arunca fulgere.

Vocea sa, atât de dulce şi melodioasă, cu câte-va 
minute mai înainte, era tare şi impunătoare de curagiu

Victor fără voia sa se simţi atras de cuvintele ju
nei femei.

— Nu voeşti dar? întrebă el, după un moment de. 
tăcere, ca să înştiinţeze pe bătrânul |Gabriello, tatăl 
teu, că tu trăesci ?

— Nu iubitul meu!, nu!., ’ţi am spus.
Victor rupse scrisoarea ce era pe masă.
Un moment de tăcere urmă.
— Victor iubitul meü, (J.ise Marquita întrerupând 

tăcerea, nu te am întrebat nici odată de modul cum 
m’ai putut scăpa de la înec, am fost atât de ingrată, 
în căt îmi pare că nici nu ’ţi-am mulţumit.

— Te rog — urmă ea — ’mi ai face o mare plă
cere de a ’mi spune.

— Este foarte simplu — respunse Victor, cu o oare
care bucurie, căci prin aceasta putea convorbi câte-va 
momente cil aceea pe care iubea.



- 96 —

„Ţi aduci aminte scumpa mea Marquita, că acea 
seară, era îngrozitoare — Că vêntul sulia cu putere»

Tocmai më întorceam din oraş unde vêndusem peş
tele ce prinsesem în acea <jr

Luntrea mea sbura — dusă de valuri — pe apă.
„O linisce complectă domnea pe mare.
„De odată aud un sgomot uşor.
„Era întocmai ca acela când cine-va înoată.
— Mirat më uitai în partea de unde venea sgomotul.
Vătjuiu un punct negru ce se sbătea în întunecimea 

nopţei.
Cârmii luntrea în acea direcţie.
Ajunseiü.
Me aruncaiu în apă.
Dupe doué minute eşiîu din apă şi më îndreptaiă 

spre luntre cu o femeă.
Acea feraee erai tu Marquita! conchise Victor.
.Restul sciî.
— O ! da 1 ’mi aduc aminte, respuuse Marquita.
Da: pare că te vëd încă cu ce îngrijire me căutai.. 

cu ce îngrijire 'mi uscai vestmintele mele, la foc... 
Da Victor tu m’ai iubit şi më iubesci încă., dar nu 
sunt demnă de amouul teu!...

Eü sunt o culpabilă!!., trebue să më uiţi.
— Marquita! iubita mea (Jise Victor cu o voce tristă 

de ce Yorbesci ast-fel ?
Uiţi se vede doriuţa părintelui tău?
Uiţi că el voia sâ ne unească ?
Nu scii oare, că eu fără tine nu pot trăi ?
Nu scii că te iubesc ?
—Victor më jur pe ce am mai scump pe lumea asta 

—pe părintele meu—că în acest moment te iubesc, 
dar judecă bine amicul meu, tu esci curat.. tu esei

fi







— 99 —

june... şi prin urmare tot ast-fel trebue să fie şi fe- 
meea care se va da ţie...'

— Zi mai bine că nu mă iubeşti ! întrerupse Victor 
c'un ton simplu, dar în care se vedea durerea de care 
inima sa era sfâşiata! <J.i mai bine că nu mă iubesci. 
— De m’ai iubi, n’ai vorbi ast-fel ?

Şi vorbind ast-fel figura tînărălui om se întunecă, 
jşi câte-va lacrămi se vă<|ură lucind 'în ochi săi.

Marquita observă aceasta.
— Ce fel ! (fise ea apropiindu-se de scannul pe care 

şedea Victor, ce văd? tu plâng!?., oare te a supărat 
cuvintele mele?

— Oh! lasămă te rog! înrerupse junele om, lasămă.. 
nu ’mi mai vorbi !!.. asta ’mi face rău., nu-mi mai ră
mâne de cât sa mor!

Marquita îngălbeni.
— Să mori!... tu!.. Dumnecjeul meű! <}ise ea vor“ 

bindu-şi ca în sine, ce am făcut?
— Da ! Marquita ! da scumpa mea, voi muri pentru 

că te iubesc... voi muri insă cu plăcere, cu surîsul pe 
buze pronunţând numele tău.

— Asta nu se va întâmpla, exclamă Marquita, tu 
nu vei muri ! Nu voeşc ca tu să mori.

— Un singur cuvâut eşit din gura ta m’ar putea 
scăpa de la moarte, vcjise Victor în inima căruia se 
născu o vagă speranţă.

— Şi acel cuvânt? întrebă de abea audibil Mar
quita, şi figura tinerei fete se roşi ca o fragă.* şi a- 
cel cuvent ?..

Că mă iubesc !.. respunse Victor şi. figura sa era 
palidă de emoţiuue, şi de aşteptare la respunsu ce va 
primi.

Ei bine!., da!,, te iubesc— (Jise Marquita aruucân- 
duse în braţele tînărulu! om.. Te iubesc!...

\
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Fu un moment de fericire atât de mare pentru am~ 
bii tineri ; în cât cea mai maestră pană nu ar putea 
fi în stare să descrie.

Pepturile lor palpitau de emoţiune;—iar buzele lor 
roşii ca focul căutau să se sărute.

— Ştiam eü bine că tu më iubesci.. sciam bine că 
mă vei iubi—(J^se Victor în culmea fericiri sale; şi 
beat de bucurie sărută de nenumărate ori obrajii cei 
ca două rose ai iubitei sale.

— Oh 1 doamne ! şopti Marquita scăpând din îmbră
ţişările tînărului om, nu credaem că voi mai putea 
iubi ! Dar ved că m’ara înşelat.. Victor amicul meu— 
urmă ea după o pausă scurtă — te voi iubi iu toată 
viaţa mea, dar promitemi că ’mi vei ajuta şi tu în 
resbunarea mea, fie ori cât de puţin ’mi promiţi?

— ’Ţi o jur, amica mea ! 'Ţi jur că va fi vai de a- 
cel miserabil care tea înşelat într’un mod atât de in
fam—Ţi-o jur că ’1 voi omărî.

— Marquit asurîse cu tristeţă.
— Nu iubitul meü !.. nu voesc aceasta !...
Nu voesc ca tu să ’ţi mânjesci mâinele în sîngele 

seu infam.—Nu, nu voesc aceasta.
Eu singură voiű să ’1 ucid.
Eü singură voiu să ’mi resbuu asupra lui.
Asta e dorinţa mea.
—Ceea ce cer de la tine — continuă juna femeă, 

este ca să cercetezi când va eşi din casă.
Victor nu aştepta mai mult.
îndată ce iubita sa tăcu el îşi luă pălăria şi plecă- 
— Ce fel te şi duci ? voi să întrebe Marquita.
Dar Victor deja plecase.
Marquita rămase singură.
Ea era gânditoare.
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— Ali Stevens, şopti ea tu m’ai înşelat, tu m’ai 
despreţuit, dar temete de rësbunarea mea.

Temete de mine.
Ceasul tëü cel din urmă este aproape a suna.
In acel minut uşa se deschise şi Victor intră.
— Ce ai aflat? întrebă Marquita nerăbdătoare —
Când ese ?
— Scumpa mea ! respunse Victor abea resuflând de 

osteneală, am fost la ambasadă.
Acolo întrebai pe portar dacă d-nul ambasador e 

acasă.
Mi se respunse că nu.
’L întrebai câud vine?
— Diseară la 7 ore, va veni de la palatul dogal, 

nude în acest moment se află; fu respunsul portarului,
— Dar mâne seară va fi acasă? întrebai eű din

noti pe portar.
— Nu ! 'mi respunse acesta după câte-va minute 

de gândire, se va duce în pădure să se preumble ca 
în toate serile de Duminică.—După aceasta luândumî 
noapte bună de la portar—conchise Victor— plecaiu.

— Aşa dar, mâne ? întrebă Marquita când Victor
tăcu.

— Da amica mea!., mâne!..
— ’Ţi mulţumesc cjise Marquita junelui om cu 

uă surît, şi apropiiudu-se de el—’l sărutâ pe frunte...



XII.

SPIOANA MARQUISULUI

Chiar în <}iua când se petrecea cele arătate intre 
Victor şi Marquita, şi o săptămână după intrarea lui 
Jerome şi a Fernandei în serviciul dogelui : Stevens se 
afla în palatul dogal la Lorenza.

Mai înainte de a reproduce cuvintele lor, este de ne
apărată trebuinţă de a spune cititorilor, că de la acea 
noapte înspăimântătoare — când i s’a arătat fantoma 
lui Edvards—Stevens nu mai văzuse pe Lorenza.

Bucuria lui Stevens, când zări pe Lorenza la intra
re-! fu atât de mare, în cât nu o putem descrie.

Citititori cred că înţeleg causu acestei bucuri !
Ne aducem aminte ca densul credea pe Lorenza ră

pită de fantomă, nevădăndu-se in barcă cănd se deştepta 
din leşin.

— Ce fel esci aci? întreba Steveus neputănd să-şi 
înfrănecje bucuria.

— Da ! înţelegi !.. te prinde mirarea că mă găsesci 
aci!.. Aşa este întrebă Lorenza cu o voce tristă.. De 
ştiai că mă găsesci nu veneai., precum n’ai venit de o 
scptămănă.

Spunemi aşa este ?
— Dar ’ţ jur scumpa mea, nu credeam să te gă

sesc.. te ştiam răpită de..
— .A!,, răpită (}ici? Băpită? şi cine m’ar fi răpit? 

întrebă Lorenza, a scumpul meu mă cretjí atât de u- 
şurică la minte, ca să pot crede o invenţie ca asta?

I Dar şn acea noapte cn streinul.
— A! întrerupse Lorenza—neputănd să-şi ţină un 

gest de spaimă, da într’adevër* acest lucru ’mi a părat-

-
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cu totul inexplicabil, leşinasem; apoi când m’am deş- 
deptat m’am găsit singură pe ţărmul de Ia mare din 
grădin, dar pe urmă am înţeles că tu m’ai dat jos din 
ba că, şi că ai plecat lăsândumă leşinată.

— Sciujămă scumpa mea — întrerupse Stevens în
ţelegând că fantoma nu-i vorbise nimic, şi voind a o 
lesa in idea ca el o dusese la ţerrn; scucţămă am voit 
să’ţi dau ajutor la leşinul tău; dar toate silinţele mele 
au fost zadarnice.

— A! Stevens, dise Lorenza dupa câte-va minute 
de tăcere c’un cjămbit trist; ai fi putut prea bine să fi 
venit mai curând să me vecji ! dar nu să-mi spui acea 
fabulă că m’ai crezut răpită.

Stevens ’şi muşcă buzele de ciudă.
El, ar fi voi să i spuuă de către cine o credea ră

pită* dar prin aceasta el ar fi fost perdut, — şi ar fi 
trădat secretul seu. crima sa.

In acel moment Stevens nu găsi nici un cuvânt ca 
să respundă, — El tăcu.

— Tu taci Stevens, (fise Lorenza, vădend tăcerea 
acestuia, tu taci de oare ce nu gasesoî nici un cuvent 
spre a te desvinovăţi.

— Iubită mititică, respun3e în fine Stevens c’un ton 
linguşitor, credemă am fost bolnav, alt-fel aş fi venit.

•— Şi ce ai avut ’l întrebă Lorenza cu o nerăbdare 
vădită

Şi iată pe această sermară femeă. care cu două mi
nute mai nainte ’i făcea reproşuri, acum se interesa 
de dënsul, strania caracter al unei inimi simţitoare 1* 
suflet iubitor!..

Sermana Lorenza, cât se rătăcea ea judecând după 
inima sa, ea nu înţelegea, ea nu ştia a face deosebire 
intre suferinţele inimei sale şi a Ini Stevens. Ea se ere-
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dea iubită de către acela, pentru care densa ’şi ar fi 
dat viaţa.

Dënsa nu simţea, nu ştia cărui monstre 'şi a dat.
In acel moment uşa se deschide şi pagiul anunţă, 

Signoru baron de Veraz. — Pagiul dispăru.
Cel anunţat intră — el salută.
Baronul Anatole de Veraz, era de origină Franceză. 

Patria sa fuse e Palermo: unde părinţii sei se stabi
liseră încă de la însoţirea lor.

Bemas orfan şi stăpân pe o avere considerabilă încă 
de la etatea de 17 ani. se as varii în plăcerile lumei.

Incongiurat fiind de nişte amici falşi, şi de nişte 
femei desfrănete, ajunsei în scurt timp de a se des- 
gusta de viaţa ce dusese.

Intr’o <\i rupse cu toţi acei amici, cari trăiau din 
punga lui şi cu toate acele femei cari nu mai amor 
nu aveau pentru densul.

Un an după aceasta, el dispăru.— Nimeni nu scia 
ce se făcuse. Unii ’l credeai! mort : alţii (Jiceaü că e în 
braţele unei femei frumoase, şi că e răpit de densa.— 
Dar aceste sgomote încetară pe dată ; de oare-ce după 
şease luni, baronul de Veraz, apăru din nou în lume-

Toţi prietini sei se mirară vëcj.ëndu-1.
Se schimbase foarte mult.
Figura sa de ordinar tristă şi melancolică, acum era 

veselă şi botjocăritoare.
Dënsul care de ordinar era foarte afabil cu familie, 

acum deveni cu totul rece.— El care lăuda mai îna
inte pe toţi, acum ’l defaimă, critica pe toate femeile 
măritate care se da în braţele altui barbat.

In momentul cănd facem cunoscinţă cu densul, baro
nul Anatole de Veraz era uu bărbat cam de 35 ani.— 
Cu o figură dacă nu frumoasă, cel puţin plăcută. —
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Cu manieri distinse când îşt lăsa verva sa cea înţe
pătoare.

El înainta către Lorenza.
Aceasta din urma ’şi da toată forţa pentru a 'şi 

ascuude turburarea şi mâhnirea de care inima sa era 
coprinsă; fiind întriruptă în cel mai plăcut al său 
moment prin venirea baronului.

Baronul observă aceasta: dar se arătă că nu înţe
lese nimic.

— Segnora, dise el, cu vocea sa cea înţepătoare că
tre Lorenza, după ce aceasta printr'un semn ’i arătă 
un scaun, păreţi a fi foarte tristă,,, distrată, voiam să 
<Jic, se corecta el. Şi privirea sa sv îndreptă către Lo
renza.

— Nu! seguiore; nu sunt.distrată, dar nu-mi e bine.
— Da! şi ce aveţi? ce rău simţiţi? o întrebă el cu 

nevinovăţie, ca cum nu ar fi avut nici o ideă despre 
causa răului ei. *

— Mă doare capul, c]ise Lorenza puindu-şi mâna 
pe frunte.

— Şi ce v’a cauzat această durere de csp? Aţi a- 
vut ver o supărare?

Lorenza era foarte încurcată pentru a rsspunde; ne
putând spune adevărata causă, dar îndată îi reveni în 
gând să spună că în noaptea trecută avusese insomnie.

Baronul crecju, sau se făcu că crede.
— Cum e duceţi cu trebile d-le ambasador, (}ise el 

către Stevens după câte-va minute de tăcere—schim
bând conversaţia.

— Ca tot-d’auna d-le baron, respunse acesta cu un 
ton rece.

Baronul înţelese răceala ambasadorului şi tăcu.
— Am venit Signora—4lse după o pausu scurtă
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către Lorenza, r më inlorma de starea sănătăţi înăl- 
ţimei sale dogelui, tatăl d-voastră*

— Yë mulţumesc în numele lui, Segniore de inte
resul ce ’i purtaţi — respunse Lorenza — dar acum 
mulţămită Dumnului este mai bine.

— Pot a-1 vedea? întrebă baronul.
— Cú toată plăcerea s'ar putea; dar nu e aci A fost 

invitat pentru oare-cari afaceri de către consiliul de 
trei.

Baronul dupë schimbarea acestor cuvinte, înţeleg0nd 
că şederea sa ar fi o supărare pentru Lorenza, salută 
şi plecă.

De abea eşise baronul de Veraz şi pagiul intră, a- 
hunţând din nou :

— Măria sa dogele.
Dogele intră salutând pé fiica sa şi pe ambasador.
Dogele era acum un bărbat mai bëtrîn.
Putea să aibă cel puţin 60 ani.
Statura sa mijlocie, faţa brună, privirea ochilor 

blândă.şi surîsul ’i era nelipsit.
— Ce norocire d-le ambasador — dise el înaintând*

către Stevens că ne ai visitât.
— Dorinţa de a vë vedea înălţimea voastră, şi ne- 

gâsindu-vë, am abuzat de bunătatea gracioasei d-voa
stre fiice, şi am ţinut-o până acum cu cunversaţia mea, 
ce de sigur că a plictisit-o.

— Adevărat e ? întrebă dogele cu un surîs de bu
nătate adresândn-se către fiica sa, adevêrat este ceea
ce spune d-nul ambasador.

— Vai .tată! cum poţi crede una ca aceasta.
Şi mai ales d-ta. d-le ambasador ; d-ta cu al căruia 

limaagiu plăcut aţi putea ţine în admirare un salon 
întreg

Vorbind ast-fel tînëra fată se aprinse atât de mult
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la obraz. în cât cu mare greutate, ea ae stăpâni de a 
nu-şi trăda secretul către părintele seu.

— Signiora! respunse Stevens cu un surîs fin; lau
dele ce 'mi faceţi mie, către măria sa dogele—părin
tele înălţimei voastre, — vê asigur că nu sunt meri
tate,— ’mi place să cred, urmă el uitându-se în ocbi 
Lorenzei, că aceea ce d-voastră numiţi merit—pentru 
mine, în realitate nu este de cât bunătatea ce vă ca
racterizează.

— Ei! ei! scumpe ambasador—4*se dogele cu un 
ton glumeţ, raë jur că în acest moment Cicerone de 
ar fi fost presinte, te asigur că ar fi fost gelos de 
limbagiul d-tale.

— Nici acum nu sunteţi convins de cuvintele mele 
d*le ambasador? întrerupse Loreuza cu un ton de re- 
proşiu •

— Intr’adever signiora. Nu sciu ce să cred !.. V’aţi 
înţeles împreună a me tachina.

— Nici de cum d-le ambasador, respunse dogele cu
Loreuza într’ur glas, ceea ce vë spunea nu este de 
cât purul adevër. ; '

Stevens făcu un gest de nerăbdare ce putea cine-va 
jura că e natural.

— Dar să lăsăm aceasta la o parte, 4>se dogele dupë , 
o paosă scurtă, vëd că cuvintele noastre cu toate că 
sunt sincere, vë supërâ — pare că vë displace.

— Nici de cum înălţimea voastră, 4ise Stevens cu 
o iuţeală de nedescrus. cre4end că prin aceasta supă
rase pe doge ; apoi uitându-se în ochi Lorenzei urmă:
—Cer ertare segniora, dacă necredinţa mea în cuvin
tele 4ise de d-voastră v’a supărat.

— Şi de ce să ne superăm iubite ambasador, res
punse dogele pentru Lorenza, daca d-vdastră în mo
destia ce vă caracterizează, luaţi drept laudă, ceea ce
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în realitate sunteţi- Pentru aceasta nu trebue să ne 
supărăm. Dar să lăsăm aceasta—urmă dogele—să în
cepem cu politica. Aţî primit vre-o veste d-le amba
sador de la guvernul ţerei d-voastră. Ce sfîrşit a a- 
vut în fine luptele din India?

— Ştirile pe cât sunt de puţine, pe atât de înve
selitoare înălţinea voastră, respunse Stevens. Cele din 
urmă lupte, urma el, ne a fost foarte favorabil?

Amiralul D., a învins cu desăvârşire tribul cel mai 
puternic, care singur încă ni se mai împotrivea ; ast
fel conchise el.—India astăzi e posesiunea ţerei nóstre.

— Yă însârcinec}, d-le ambasador, (Jise üogele când 
asesta tăcu.—de a arăta'majestăţei sale regelui An
gliei felicitările mele.

Stevens mulţumi. — După schimbarea acestor cu
vinte el se sculă, şi salutând pe dogele şi pe Lorenza 
plecă.

* *

Două ore după aceasta marquisul de Sent-Roverri 
primi o epistolă de la Fernanda.

In momentul în care marquisul primi epistola, el 
şedea într’o cameră îmbrăcată întro ştofă roşie pe o 
sofa, alături cu Ema.

El desfăcu scriconrea şi cu o voce tare începu să 
citeascu cele1 ce urmează :

Domnule marquis !
„Astăcfi o săptămână de când nu v’am scris.—Ceea 

„ce am sa vă anunţ, credeţi-mă, sunt nisce vorbe fără 
. şir pe care eu nu le am putut înţelege.

„Astăzi a venit omul pe care ’mi-aţi c}is să-l observ
„Segnora—am au<}it—’i făcea imputări că nu a vi-

I
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„sitat-o de o săptămână. D-nul ambasador se scza (}i- 
„cênd că a cre^ut-o răpită.

„Asta e ceea ce nu înţeleg d-le mauquis şi sunt si- 
„gur că d-voastră nu sunt mulţumit.

„La aceste cuvinte scrise de Fernanda. ..marquisul 
„zirnbi.

—Farsa care'i am jucat, (JIse el către socia sa, ser- 
mana Fernanda nu scie... dar aide — urmă el — să 
citesc mai înainte, nu mai am de cat câte-va rînduri.

„După aceasta d-le marquis, <}icea scrisoarea Fer- 
„uaudei a venit un domn — baronul de Veraz — care a 
„schimbat câte-va crvinte cu segniora, şi după 
„a plecat.

„De abea eşise baronul, urmă a citi marquisul, şi 
„măria sa dogele a intrat în cameră.

„Aci vorbi câte ceva despre politică cu domnul am« 
„basador, după care acesta plecă.

aceea

In curând alte noutăţi 
a d-voastrà recunoscătoare 

şi supusă servitoare 
„Fernanda“

— A în fine, cred că o să isbutesc, cjlse marquisul, 
către socia sa după ce finise de citit.

Ema nu respunse nimic.
— Tu taci—continuă marquisul văijend tăcerea so- 

ciei sale — ce ai?
— N’am nimic amicul meü, respunse ea, dar mă 

gândesc la. şi ’ţi mărturisesc că am teamă.. ’1 scii de 
ce este capabil omul în contra căruia lupţi«

— Da;., sciu!.. Dar tocmai asta — ’1 va perde..., 
Linişteştete scumpa mea — urmă marquisul după o
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paosă scurtă — în curând nu o să te mai temi. — In 
curând — vom ii resbunaţî.

Da ! vom ii resbunaţî în contra acelui miserabil.
Vom fi resbunaţî în contra acelui criminal.
Consciinţa noastră care strigă continuii resbunare, în 

cele din urmă va fi satisfăcută.—Ne vom resbuna în 
fine, în contra aceluia care pentru a ajunge la glorie, 
contra aceluia care pentru aşi satisface mârşava sa 
ambiţie — nu s’a dat îndărăt de la nici o crimă.

Vorbind ast-fel, marquisul se anima.
Privirea sa scânteia de o lumină sinistră.
Vocea ’i era impunătoare, buzele sale tremurau de 

agitaţiune, iar peptul îi bătea cu atâta furie. în cât 
părea că voeşte a rupe bogatul vestmânt ca să capete 
libertatea...

XIII
FEMEEA MASCATA

A doua <}i după ce avu loc convorbirea intre Mar- 
quita şi Victor, pe la 7 ore seara, Marquita se găti 

7 să plece.
— Va să (jlcă te duci ? întrebă Victor.
— Da amicul meu.
— Lasămă cel puţin să te însoţesc şi eu.
— E de prisos Victor., numai insista în cererea ta, 

căci nu vei isbuti respunse Marquita.
Victor tăcu, şi un uşor oftat scăpă fără voia sa din 

adâncul pieptului său.
—* Eie. clise el ; dacă nu voesci, dute ! D-deu să te 

aibă în paza sa.
După aceste cuvinte, Marquita eşi din casă, şi se 

îndreptă către bariera uliţei Puerta-del-sol.
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Să lăsăm acum pe Marquita urmându-şi calea, şi 
să ne aruncăm privirea într’altă parte.

* *

Pe timpul când se petrece această istorie, adică pe 
când Veneţia încă mai era doamna Iu mei, pe acel timp 
când avuţiile sale nu trecuseră în mâinile inimicilor, 
pe când Austriaci nu devenise stăpâni pe această pu
tere atât de respectată în trecut, la capătul stradei 
Puerta-del-Sol1) era o frumoasă pădure.

Această pădure astăcji nu mai există.
In locul arborilor şi plantelor celor plăcute, nu se* 

Răreşte nimic alt de cât viile nobililor.
In loc de simpla natură — ce domnia înainte—ni

mic nu se vede de cât civilizaţia cea distrugătoare de 
simplicitate,.;

In această pădure venea de' obiceiu regulat în toate 
serile nobilimea Veneţiei de făceau preumblări pe sub 
arborii de lămâi şi portocale.

Acest loc de predilecţiune al cetăţenilor Veneţiei^ 
era cum e astăzi pentru Paris: Boi-dn-Boulogne, pen
tru Londra : Hide-Parc, pentru Viena : Prater-Strasse, 
şi dacă voiţi penrru Bucurescî: Şoseaua Kisseleff.

Era Duminică seara.
Soarele trimetea cele diu urmă ale sale raze, şi a- 

punea, pentru a reapare din nou a doua c\.i, cu mult 
mai majestos.

O mulţime de trăsuri elegante străbărea aleiul cel 
mare din pădure.

In faţa bufetului ce era zidit într’un stil toarte

//

x) Această stradă există, dar o altă -numire ’i a
7 . - V

luat locul.
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plăcut, câţi-a bărbaţijşi femei şedeau la ojmaremasă 
convărbind, şi având fie-care dinaintea sa câte ceva.

— D-nule ambasador, (}.isea un om june c’o privire 
simpatică şi care arăta a nu avea mai mult ca trei- 
4eci-şi-cinci de ani; către un altul de un exterior plă
cut; ţin mult să-mi spuneţi de e adevărat sau nu. 
Am aucjit — continuă acela ce vorbea — că India a 
a devenit posesiunea guvernului ţărei d-tale.

— Este foarte adevărat d-le conte de Genova, res-
punse cel întrebat, şi pe care cititori noştri cred că 
l’aü ghicit că este Stevens—iată cum s’a întâmplat— 
urmă el.—Srebue să sciţi de prin că India ne
era mai supusă,—Un singur şi tot-de-odată cel mai 
selbatic trib ne mai résista.

In fine şi acest trib a fost învins ; prin valinta ami
ralului D. şi prin aceasta a tăcut ca India să ne fie 
supusă.

— Felicit d-le ambasador prin persoana d-tale pe 
guvernul Englez de această veste îuveselitoare—res- 
punse contele de Genua.

— Vă mulţumesc d-le conte, dise Stevens c’un su
ris uşor,

In acel minut, un băiat de la bufet fără ca cei alţi 
meseni să* observe, se apropie tde Stevens, şi ’i şopti 
ceva la ureche.

— Vă rog să mă ertaţi, 4*se el după depărtarea 
băiatului, că vă părăsesc...

— Ce fel aşa de curând? întrebară câţi-va tineri.
— Trebue, am mare necesitate.
— De a te vedea mai curând în N braţele iubitelor. 

(Jise c’un surîs răutăcios o tânără femeă.
— A Doamnă ! (?) Cum puteţi crede una ca asta !..
Vă jur că o afacere foarte importantă mă silesce de
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-a vë părăsi ; şi 4icênd aceste cuvinte Stevens salută 
.şi se depărta de societate.

Nu făcuse 4ece paşi şi acelaşi băiat care ’i şoptise 
câte-va cuvinte la ureche ’i eşi înainte.

— Segnore — 4*se el — vë r°g mergeţi mai 
repede... vë aşteaptă,..

— Bine — 4ise Stevens suritjênd cu dispreţ—bine 
înţeleg pentru ce ai venit iarăşi... Ei bine, na, şi 4i- 
cêud aceste cuvinte el aruncă o monetă de aur, pe care 
băiatul o prinse din sbor.

— Mulţumesc segnore, mulţumesc — 4^se ©1-
Dar Stevens nu lua seama la aceste cuvinte, şi după 

ce ocoli puţin spre dreapta ajunse la o mică casă a 
unui îngrijitor.

Când era aproape de ţintă i se păru a au4i un sgo- 
mot în urma sa.—Se uită, dar nu ve4u nimic..

Më voi fi înşelat 4>se el intrând înăuntrul casei.
In cameră ardea o lampă.
De abea intrase înăuntru, şi douë braţe parfumate 

se puseră în giurul gâtului sëu, şi o voce ce părea 
venită din cer şopti acest singur cuvăut: Te iubesc..

In câte-va cuvinte vom spune cititorilor, cine era 
-această nouă persoană.

Ea era contesa Mariana de Z.
De o frumuseţe incomparabilă ; şi de un caracter 

foarte simţitor, iubea la nebunie, saü mai bine dis cu 
pasiune pe Stevens.

Şi Stfvens chiar — acel criminal, acel raiserabil— 
se părea că împărtăşeşte amorul seu, de oare-ce alt
fel ar fi tăiat relaţiunile cu dânsa.

— Scumpă Mariano—4*3e Stevens după ce ’şi ve
niră ambi din estrasul din care fusese coprinşi; crede- 
rae că de eri până astăzi mi s’a părut un secol fiind 
departe de tine.—Şi vorbind ast-fel privirea lui Ste-
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'ens schînteia de fericire, si se putea lesne ghici că. 
ceea ce spunea era purul adevăr.

— Adevărat e ceea ce (}ici ? întrebă Mariana, ade
vărat că mă iubesci ?.. nu mă înşeli — urmă el după- 
o paosă scurtă, — şi privirea sa până atunci blândă 
se întunecă...

Stevens — iără voia sa — tresări, dar recăpătân- 
du-şi liniscea sa, (}ise c’un ton de reproşiu :

— Ah ! iubita mea, cum poţi crede una ca aceasta?
— Nu cred, ci bănuesc!-. şi... şi daca ar fi una ca. 

aceasta — (Jise Mariana a cărei voce tremura de e- 
moţiune — mă jur că mă voi resbuna, mă jur că din 
peptul tău, voi face teaca acestui pumnal, si ea scóse 
din cărsaj, un frumos pumnal lucrat în fildeş; şi de- 
care nu era despărţită nici odată.

In acel moment o umbră, sau mai bine (}is, o sta
tură de bărbat se ivi la fereastră.

Şi cum în cameră ardea lampa, putea să va(}ă fără. 
a ii vă(jut.

Daca cine-va l’ar fi zărit, ar fi recunoscut într’în- 
sul pe marquisul de Sent-Roverri.

• El după ce privi câte-va minute înăuntrul camerei 
se depărtă...

— Dar ce ai astă seară scumpa mea,—’i t}ise Ste
vens după câte-va minute de tăcere, în cari Mariana 
se mai liniştise — de ’mi vorbeşti ast-fel.

— Causa tu o sei! prea bine care e, cjise Mariana 
cu o voce dulce, este pentru că te iubesc!.. E pentru 
că nu voesc să te mai posede o altă femeă. Şi de aşi 
şti una cay asta — urmă ea—te aşi ucide în acest mo
ment.

— Linişteştete scumpă amică — ’i cţise Stevens să- 
rutând’o pe gingaşul ei obraz, linişteştete că nu iu
besc pe nimeni alta de cât pe tine.
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Stevens vorbind, ast-fel spunea adevărul, dar 
nu spunea era relaţiunile sale cu Loreuza, către 
de şi nu avea cea mai mică iubire, dar dorinţa de 
ajunge la mărire, dorinţa de a se face doge prin în
soţirea lui cu aceasta, se arătă că o iubesce. Aceste 
cuvinte ale lui Stevens liniştiră cu totul pe Mariana.

Şi iar începură dih nou acele sărutări de fericire şi 
de voluptate care înoinolesoe inima; dar înalţă spiritul.

— Trebue să merg — cjise Mariana când ambii 
se săturaserâ unul de altul — e tărcjiu !..

-- • Aide, că te însoţesc — respunse Stevens.
— Nu! nu voesc! Tu să stai aci şi dupé ce va 

trece câte-va minute dupe plecarea mea, apoi să eşi.
— Bine, voi face dupe cum doresci.
Mariana luând uşi. adio de la amantul sëü, plecă a- 

Tênd însă în grije de a da o monetă de aur bunului 
îngrijitor al pădurei, care se afla în camera vecină.

După două minute Stevens eşi având şi dânsul grije 
de a da un bacşişu îngrijitorului.

El plecă îndreptându-se către bufetul din aleea cea 
mare unde ’şi lăsase trăsura.

Calea sa nu era luminată de cât de razele cele ar- 
ginţii ale Urnei. — Nici un om nu se mai vedea. — 
Toţi plecaseră.

Dar de abea făcuse ca dece paşi, şi o umbră ’i eşi 
înainte de după un arbore.

Stevens se dete îndărăt cu câţi-va paşi,
El crecju la început că este fantoma ce ’1 urmărea 

din timp în timp.
Dar uitându-se se convinse că se înşelase.
Fiinţa ce avea înaintea ochilor săi nu era o fantomă
Acea pe care o vedea acum era o femeă.—Ea avea 

o mască neagră pe ochi.
Femea mascată înainta către Stevens.

ceea ce
care

a
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— Cine esci tu ? întrebă în fine Stevens căpătând 
oare-care curagiü fiind sigur că nu avea aface cu fan
toma — Cine eşti ?

Drept ori-ce respuns, feraeea ’şi scoase masca.
— Marquita ! strigă Stevens care nu ’şi putu ţine- 

un gest de mirare Marquita !. .
— Da ! Marquita ! strigă femea — căci ea era — 

Marquita pe care tu ai înşelat-o ! Marquita pe care tu 
ai păntsit-o; Marquita care acum vine să ’ţ.i ia seama 
de nelegiuirile tale! Marquita care vine. să ’şi resbune 
asupra înşelătorului său!!!...

Şi mai înainte ca Steven4 sa se pună în apărare,- 
şi mai iute ca fulgerul, ea îmfipse un pumnal lung 
în pieptul înşelătorului sëû.

Stevens sub această lovitură scoţând un ţipăt cădu.
— Mori şarpe! mori miserabile trădător ! striga ea 

mai dând o lovitură lui Stevens Mori !...
Două-(}eci minute după aceasta, Marquita istorisea 

lui Victor cele întâmplate.
Şi acum să mergem la tatăl meu ! cjise ea după ce 

finise de povestit.
— E tăr<Jiu Marquita ; voi să (}ică Victor.
— Nu Victor, nu e nimic, —Voi să mă duc acum-
Cu toate acestea tu, dacă voesci rămâi.
— Cum ’ţi încbipueşti iubita mea că aşi face una- 

ca aceasta ; — de 'ţi c}ic să rămâi, asta o fac pentru 
tine căci după figura ta te ved că eşti ostenită.

— Intr’adevăr, mă simt puţin obosită, — respunse 
Marquita, dar puterile ’mi revin când mă gândesc de 
a vedea pe părintele meu.

Câte-va momente după aceea, ei se suiră într’o gon
dolă şi luară drumul către satul pescarilor.

Radele cele palide ale lunei arătau calea lor.
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Şi cum velitul adia puţin în spre sat, mica gondolă 
sbura pe suprafaţa cea limpede a apei.

XIV

REVEDEREA

Era aproape medul nopţei.
In satul pescarilor domnea o linisce adâncă.
Nici un sgomot. nu se au dea, — afară de acela al 

oâtor-va paseri de noapte.
Cu toate acestea în cârciuma lui Gabriella, încă se 

mai vedea lumină. — Sa pătruudăm înăuntru.
La o mică masă—pe care se vedea o sticlă şi două 

pahare — doi oameni şedeau convorbind.
Aceste persoane erau Diego — vechia noastră cu

noscută — şi Gabriello stăpânul cârciumei.
— Ast-fel este după cum ’ţi am spus, istoria mea, 

dise Gabriello.
— Intr’adever e foarte tristă! exclamă Diego.
— Dar cea ce mă turmenta mai mult, ceea ce mă 

rănesce la suflet, întrerupse Gabriello, este că n’am 
putut a ’mi resbuna asupra lui... asupra înşelătorului 
fiicei mele!!.. In dadar l-am căutat, în zadar am cer
cetat orecjând că ’1 voi afla pe la vre’un loc singura
tic, dar toate au fost de nici un folos !.. Miserabilul 
pare à fi tovarăş cu satana!. Nu-i am găsit !...

Si vorbind ast-fel privirea lui Gabriello scbînteia 
de o dreaptă mânie, ochi săi aruncau fulgere, buzele 
îi tremurau ; iar pumni se strînseseră într’un mod 
convulsiv gata de a lovi.

— Gabriello amicul meu liuişteştete ! <jise ßiegovö- 
(}ênd schimbarea ce se operase pe figura bôtrînului.
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Aceste cuvinte avură efect asuptra lui Gabriello,— 
figura sa se linişti.

— Ai dreptate Diego—(Jise el după o pausă scurtă 
ai dreptate, mânia mea acum nu-mi servesce la ni
mic!.. Ceea ce-mi trebue, ceea ce voesc, este să mă 
resbun asupra înşelătorului..

Da ! să mö rësbun ! să-i iaű sângele picătură cu pi
cătură! — să-l fac a suferi grozav! să-l ucid... să-l 
ucid de o mie de ori, dacă s’ar putea...

Tn acel minut o uşoară ciocănitură resună în uşe.
— Cine poate fi la această oră? întrebă Gabriello 

pe Diego ; nu ştie ei oare că ordinul dogal e ca câr
ciumile să se închi<Jă înainte de mirtul nopţeî ?

— Deschide tată Gabriello, deschide ! se au(ji o voce 
sonoră de bărbat.

— Pe viul D-(}eu, strigă Gabriello, este Victor... dar 
pe dată un nor întunecă fruntea bëtrînului. El ’şia- 
duse aminte că Victor nu mai venise de mult timp pe 
la el, şi ’şi (Jicea că de sigur, că vine ca un logod
nic ce era la fidanţata sa.

— In caşul acesta, ’şi tjicea betrînul, trebue sa-î 
mărturisesc moartea fiicei mele, şi o lacrimă cădu pe 
obrazul sëü palid...

— Dar deschide tată Gabriello odată—se aucli din 
nou vocea de afară; — căci — ’ţi mărturisesc este 
cam răcoare.

Bătrânul se duse abea tinêndu-se pe picioare de o- 
boseală, şi deschise uşa.

îndată dupë aceasta, o femeă apăru pe prag şi se 
aruncă în braţele lui Gabriello.

— Tată ! strigă ea.
— Marquita ! fu rëspunsul bëtrînului...
Aci pana nü,.mai voesce a urma, ea nu e in stare 

de a descrie, fericirea tatălui regăsind pe fiica...
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Numai un părinte care a fost în posiţia lui Gabriello 
*r putea să simţă aceasta... Ce fel tu esci ? Marquita? 
fiica mea 0 exclamă bëtrînul când îşi reveni din 
tasu de care fusese coprins... Eşti tu?.. Nu eşti un vis?

— Nu scumpul meu părinte. Nu ! nu sunt un vis... 
sunt eu—fiica ta, şi dacă trăesc, aceasta sunt datoare 
lui Victor viitorul meu soţ, şi (Jicend aceste cuvinte 
Marquita arăta tatălui său cu privirea pe Victor, care 
şedea pe prag, mut de emoţiunea ce-i cauzase acea
stă scenă la care fusese martor.

— Ţie trebue să-ţi mulţumesc, că văd pe fiica 
mea? întrebă Gabriello... vin dar în braţele mele 
scumpe Victor. De astăcji înainte bëtrînul Gabriello 
nu mai are un singur copil, ci doui...

Tu esci fiul meu !...
Victor se aruncă în braţele bătrînului, şi statura 

câte-va m-imente îmbrăţişaţi — Nenumărate sărutări 
resunară.

— Oh D-deul meu, iartă-mă dacă în momente de 
disperare te am supărat cu blestemele mele—<}*se Ga- 
briello după ce Victor se desfăcu din îmbrăţişarea sa .. 
Acum sunt atât de fericit — urmă el după o paosă 
scurtă, în cât 'ţi jur că ert pe acel miserabil care 
m’a făcut să sufer atâta.

—Nai nici să-l ierţi, nici să 'ţi răsbuni asupra lui— 
întrerupse Marquita, şi un norü întunecos acoperi 
•fruntea sa.

Suntem resbunaţi !... el este mort ! !...
— Cum? ce spui ?... întrebă Gabriello mirat, e oare 

adevărat ?
— Ca părintele meü !
— Şi cine ne-a răsbunat ?
— Eu ! respunse Marquita — şi densa istorisi pă

rintelui seű pe scurt întâlnirea sa din pădure cu Stevens.'

es-
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— Tu ?'!.. Tu fiica mea ? !.. Ai avut acest curagiû?
— Părintele meü — respunse Marquita — trebuea 

să ’mi repar greşala.., trebuea să-mi resbuu... din mo
mentul în care m’am vă(}ut scăpată de la moarte de 
Yictor, o singură idee aveam, o singgră gândire mă 
turmenta.

Oo voce ’mi striga necontenit:—Re bunare ! — Res- 
bunare contra înşelătorului tău! — Ei bine — urmă 
ea—de când acel msierabil e mort, vocea a încetat de 
a mai striga... Consciinţa mi s’a liniştit !...

Yorbiud ast-fel figura tineiei fete se transfigurase 
cu totul... se părea un angel căborît din cer, voind a 
inspira muritorilor simţimintele sale.

Grabriello, Victor şi Diego, şedeau muţi de admirare 
în faţa acestei tinere fete, care singura sciuse a se 
rësbuna.

— D-(J.eule, (Jise Diego, cu o voce tare că(}end în 
genuclii — de ar fi toate femeile ca această tîneră, 
atunci tineri ar înceta de a le seduce!...

* *

A doua 0 cununie era la biserica Sfântului S. 
din satul pescarilor. — Era Marquita şi Victor care 
se însocise.

FINELE PARTEI ÎNTÂIA



PARTEA DOUA

Baki Hogelui Veneţiei

CAP. I

BARONUL DE VERAZ

Era într’o joi seara.
Ferestrele palatului dogal sträluceaü de lumină. In

trarea cea mare era deschisă. — 0 mulţime de nobili 
venise la balul ce da dogele.

Toaleta damelor în genere era superba.
La o masă şedea dogele cu Lorenza şi încă două 

dame.
. — Vă mărturisim măria ta <Jicea una din dame 
că suntem foarte mulţumite de această petrecere în
cântătoare.

— Şi afară de aceasta — adăogă cea altă — câtă 
lume ! câţi invitaţi !

— O scumpele mele doamne cât despre invitaţi nu 
sunt toţi, 4ise dogele c’un surîs bine-voitor, sunt mulţi 
cari lipsesc.
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In acel minut, uşa se deschise şi pagiul dogelui in
tră anunţând.

—D-l ambasador al Angliei şi d-1 baron de Veraz.
Lorenza roşi uşor când pagiul anunţă pe Stevens.
Cei anunţaţi intrară. Ei se îndreptară către locul 

unde erau grupaţi Dogele şi Lorenza, şi salutară.
— Sunt vesel d-le baron de Veraz şi d-le ambasa

dor că vă aflaţi în mijlocul meu — clise dogele îna- 
poind salutul — dar ce aveţi d-le ambasador?—urmă 
el după o paosă scurtă—figură vă e palidă !..suferiţi?

— Nu măria ta, — vă mulţumesc pentru îngrijirea 
ce-mi purtaţi.—Acum n'am nimic, dar credeam că o 
să mor!... şi privirea sa se îndreptă către Lorenza, ob
servând ce efect va face cuvintele sale, asupra aceştia.

* Lorenza se cchimbă la faţă.—O paloare mortală a- 
coperi obrazul său.

Explicaţi-vă. 4ise dogele—ce însemnează aceste cu
vinte ? vă mărturisesc că nu înţeleg nimic.

—Duminica trecută mă întorceam de la preumblare 
din pădure — începu Stevens a povesti. — Putea să 
fie aproape 12 ore noaptea. — Mă îndreptam către a- 
leiül cel mare voind a’mi lua trăsura unde o lăsasem. 
—Dar nu apucai să fac câţi-va păşi şi o femeă... o 
nebună—se corectă Stevens, — nevoind a spune causa 
ce determinase pe Marquita d’al ucide — se aruncă 
asupra mea.

Ceea ce s’a întâmplat, nu schi, de oare-ce leşinaiu.
Când m’am deşteptat a doua cji—din leşin — sim

ţim o cruntă durere la umăr... mă pipâii... eram rănit.
Atunci ’mi adusei aminte de cele întâmplate.
In aceeaşi <}* vizitiul ’mi spuse că îu seara trecută 

disperat de întârzierea mea mă căută, şi mă găsi 
rănit. — Aceasta e causa palidităţei mele—conchise 
Stevens. — dar acum mă simt bine.
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Lorenza resu fia mai liber.—I se părea că o greutate 
se luase de pe inima sa.

— Dar în fine d-le ambasador — <J'S® ea — n’aţi 
putut afla cine era aceea care a atentat la viaţa d-v.

— • Toate cercetările mele au fost zadarnice, dar 
după fapta sa, sunt sigur că era o nebună.

Stevens ascundea adevărul, când (jdcea că a cercetat.
— El. nici nu avusese gând să facă aceasta, voind 

mai bine să fie crecjut mort de către Marquita, cjdc^n- 
du-şi că în cas contrariu ea s'ar fi încercat să-l o- 
moare, şi atunci sar fi putut întâmpla, ca el să nu 
scape aşa de uşor.

Pe timpul când Stevens povestea această întâm
plare, baronul de Veraz era adâncit în conversaţie eu 
câte-va dame.

— Intr’adevăr d-le baron, <}icea contesa de N. c’un 
aer seducător, nu ştiu se poate fi causa de sunteţi a- 
tât de reoe cu damele.

— Neapărat credinţa ce păstrează ver unei femei, 
replică o altă damă.

— Vă înşelaţi doamnele mele, respunse baronul cu . 
vocea sa cea înţepătoare, — nu credinţa ce păstrez, 
veri unei femei, ci dispreţul mê face de a fi aşa de 
rece cu Damele.

—Şi ce v’a putut face de a avea acel dispreţ?în
trebă contesa N...

— Fapta unei femei pe care...
— Ai iubit’o? întrebă contesa N...
— Ei, nu doamnă.
— Atunci?
_ Fapta unei femei, cu care am fost în relaţiune.
— Spuneţi-ne dar vă rog şi nouă această aventură.
_ Aventură numesci o pasiune care era să mâ coste

/
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viaţa, dar care m’a costat toate ilusiuuile ce fac pe 
cei alţi oameni sa fie atât de fericiţi ?

— A fost pasiune dar?
— Pe cât e de permis a i se da acest nume, am 

<|is că instinctul meű pentru acea femeă nu era de cât 
simţual.

— Fie şi pasiune — <}ise contesa N., noi nu discu
tăm în privinţa aceasta, dar te rugăm de a ne po
vesti şi noă această întâmplare.

— Să v’o spun fiind-că voiţi s’o aflaţi, dar să ştiţi 
că nici o fiinţă omenească n’a aucj.it-0 încă.

— Asta o cjiceţi pentru a ne recomanda tăcere, (lise 
contesa N.

— Poate.
— Fii sigur despre mine.
— Cât şi despre mine, adaogă cea l’altă damă.
— Ascultă-me dar, — începu baronul de Veraz.
— Eram de două 4e(n ani. Aveam o avere fabulósa 

remasă de la părinţi mei, si pe lângă aceasta primi
sem o educaţiune, care me aridica peste publicul comun

„Nu-ţi vorbesc de spirit — de şi lumea găsea că 
nu-mi lipsea.—Nu-ţi vorbesc nici de figura mea, că
reia juneţea da în tot-d’auna o valoare privilegiată.

Jntr’o toamnă me întorceam de la moşie pe care 
un amic al meu o ţinea îu arendă, în depărtare de o 
sută kilometri de Palermo, locul meu natal.

„Inoptase de tot, şi vântul siroco*) acel veut în- 
fri cose tor -n se pu se să adie.

Când după veri o 70 k. m. feciorul meu care sta 
pe capra trăsurei se întoarse către mine, şi ’mi cjise 
c’un glas speriat.

*) Siroco un fel de veut cald care aduce boală.
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— Domnule ’rai se pare că nişte hoţi a călcat ' o 
trăsură care este înaintea noastră.

Zisei să oprească caii şi mă dedei jos luându-mi re
volverul şi pe feciorul meu care avea şi el o puşcă 
cu doue focuri.

Apropiindu-më de o grupă de oameni cari se ocupau 
într’adevër cu prădarea unei trasuri ce se afla ca la 
vre-o doi paşi departe de a mea, 4Ise* feciorului să 
descarce amândouă focurile lui asupra acelor ticăloşi 
ceea ce şi făcu.

Veri o trei că(Jură dintr’-nşi, dar cei alţi patru se 
repeziră asuprea mea.

Atunci trăsei şi eu asupra lor de vre-o câte-va ori 
până a nu-i lăsa să se apropie, şi ei se făcură nevăzuţi

Cei acelei nefericite trăsuri speriându-se de sgomotul 
armelor noastre, o luară la fuga şi peste un minut 
trăsura peri din ochi mei.

Më întorsei cu feciorul meu gata a urma iar dru
mul, când o umbră se deslipi din dosul unei tufe de 
mărăcini şi veni spre noi strigând:—Pentru D-tjeű nu 
më lăsaţi aci. ori cine veţi fi! Această umbră era o 
femeă.

T deteiü braţul şi-i ajutaiü să se urce în trăsura mea
Tremura de frică, şi era mai leşinată.
Pe dânsa n’avea de cât ă hăinuţă, şi o lână subţire

pe eap.
;c— D-(}eu te-a scos în calea mea! (}ise ea—ce eram 
să më fac singură noaptea cu frica de a fi descope
rită de acea bandă blestemată.

—Dar cum te-aü lăsat să fugi din trăsură, fiiud-că 
că era trăsura d-tale aceea?—o întrebat eu.presupun

— Cine era să më lase să fug? (Jise ea—dar îndată 
cei vë(}uiü venind spre mine înţelesei scopul lor, şi a 
sărit pe partea opusă. Trăsura mergea încet, cai fiind



---  128 __

osteniţi de ncji de dimineaţă fără să resufle o oră măcar. 
Glasul acelei femei avea un timbru aşa de dulce şi 
de limpede—cu toată spaima ce o turmenta—în cât 
simţeam că ’mi resuna până în fundul sufletului.

— Când ar fi şi frumoasă ! cugetam eu. — Era un 
înger într’adever de oare-ce stâud la cea d’întâi staţie 
—pentru a resufla caii—remăsei uimit vë(}ënd-o la lu
mina fanarului ce-1 adusese căpitanul de poştă.—Că
pitanul ne făcu dificultăţi pentru cai într’o oră aşa 
de înaintată, dar ne oferi o cameră pentru noaptea acea.

Ne deterăm jos.
— Ne-ar mai trebui încă o cameră—cjeiű eu căpi

tanului—făcend aluzie la mine — căci nu putem re- 
mâne o noapte întreagă în aceeaşi cameră cu o fe- 
meă streină,

— Cu-neputinţă—’mi respunse el—nu mai am de 
cât una singură, in care sunt nevoit a me mărgini cu 
nevasta mea, cu trei copii, cu soacrămea şi cu sora 
nevestei mele.

Streina înţelese delicateţa purtărei mele, şi ’mi făcu 
un semn prin care voia a dice :—„Nu e nici o nevoie 
de o a doua cameră:1*

— Dar ce cretji — ’mi dise ea dupe ce remaserăm 
singuri—că mi-e aminte poate să dorm ? — Am dor
mit toată 4iua pe-drum ; şi nu mai mi-e somn. Dar 
aşi voi să mănănc de aşi găsi ceva pe aci.

— Am cu ce vë servi doamna mea — ’i diseiü eu 
ducându-me să ’mi chem servitorul.

— Un moment — <]ise ea chemâudu-mé înapoi — 
me iartă dacă vë fac o întrebare indiscretă ; dar 
voi să sciu cum te numesci.

Me crecjuiű. atins de maniera întrebărei sale, dar în 
fine i »pusei numele meu.

— „Eşti nobil? më mai întrebă ea.
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__n'Mi venea a o strânge de gât.
— „Sunt Baron ! 'i respunseî cu toate acestea.
Ea clătina din cap c’un suris.
— „ D-zeul meu, ce foame ’mï este—c}ise densa după 

•o paosă scurtă.
— „La rândul meu doamnă — 4lse^ eu; — doresc 

.să sciü cu cine am onoare să fiu în societate ?
Ea se uită la mine lung apoi luând un suris chochet
— „Lor sei că scii cum mă numesc.
— „E cea mai mare dorinţă, pentru cine te vede şi 

nu te cunoasce
— „A !... ai uitat câ eşti numai baron ?... cu toate a- 

•cestea iată eă-ţî spun, mă numesc Matilda şi nimic maî 
mult.

— „Drace, cjiseiu eű în mine — iar te ai inpeliţat cu 
fiinţa unei femei frumóse ca să torturezi omenirea.

— Mulţumii patricianeî mele, pentru ca consimţit să 
’mî spună acec nume şi eşil.

— Cinci-spre-dece minute îu urmă feciorul meu intră 
aducând pe o tava mare doëu bulioane calde, un jam- 
bău, o terină de ficat, un cester şi doue butelii de vin; 
din car! una era de Madera, iar alta de Bordeaux.

După ce mâncarăm Matilda caută ceva în posonarulel. 
— Urmam cu ochii toate mişcările sale.

De odată vëd că scoate un mic portmonée legat cu 
aurii.

— „Cat costă întrebă ea pe feciorul meu, care venise 
să ia tava cu remăşiţele cinei noastre.

— „Ce voesci să (licl doamă? o întrebaiu eu.
— „Voi să plătesc ceea ce ara mâncat, respunse ea.
— „ Aţi crecjut poate ca ne aflăm într’o locandă aci?
— „Atunci e din mica d-voastnt provisie de drum-
— „Si ast-fel fiind, m’ai crecj.ut că sunt om de a 

primi plata peutru micul serviciu ce am putut a vă face..
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— „Dar bine... ce sunteţi d-voastră dator?...
— „Doamna mea, <}iseu eu, më insulţî, şi nu cred că. 

o faceţi din cuget.
— „Dacă o iei ast-fel!... Dar în adevăr ce oră să fie?'
Poate voescî să te retragi. Eu voi sta să citesc.
— „Şi eü să te privesc — respunseî într’adins.
— „Pe mine ?... (}ise ea ou 0 aparenţă de mirare..
— «Da !
— „Ti am plăcut dar ?...
— „Escî atât de frumoasă!...
— Ti mulţumesc
— „De unde veneaţî căndv’am întâlnit am uitata, 

vë întreba ?
— „Veneam de la o moşie a mea.
— „Şi vë duceaţi la Palermo ?
— „Da! era samă duc de la Septembre; dar am su

ferit până mai de unădl despre sănătatea mea, şi asta 
m’a făcut să întăr<jiiu pană acum. Ce mai sciî din 
Palermo ?

— „Că tot e plin de străini! proscrişi şi de vizitatori.
— „Aşa ’m! scrie şi mie dumnealui.
— „Sunteţi măritată ?
— „Da! dar dumnealui e la Parispentru căutarea 

sănătate!.
— „Şi vë e lăcuinţa în Palermo ?
— „Pentru ce această curiositate ?
— „Pentru că...
— Nu sciam ce motive să-i arăt, pe de o parte ’m! 

plăcea la nebunie cănd priveam acei duoi ochi negri 
lescepţ!tot-d’unade o choolietărie omoritóre : acea faţă 
rnlidă, care ’mî rechema luminalumel, şi acele sprincen e 
iese şi creţe cari se încruntau cu graţie de câte or! des
chidea gura să vorbească; dar când vedeam aerul ei cel 
năreţ, tonul cel aristrocratic cu care se exprima, şi acea-

• !
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princiară de care se încongiure, nu aveam cel
care

reserva
mai mic curagiu să părăsesc peste cuviinţa în 
me ţinea respectul.

Cugetam încă la respunsul care me credeam dator să’l 
dau la ultima ei întrebare, când înţelegând încurcătura 
în care me aflam:

— „Esc! însurat ? më întreba ea,
— „Nu doamna mea !
— „N’ai fost nici odată ?
— „Nici o dată?
— „Cu toate acesta....
— „’Ţl par aşa de bătrîn !...
— „Ba nu!... dar mai bine ai făcut că nu tea! in- 

•surat.
— „Şi ce rôü eram să fac dacă më însuram?
— „Erai să faci o fiinţă neferecită !
— „Nu cred că dacă m’ar fi ajutat soarta să nume- 

resc o socie care să posedă măcar o parte de calităţile 
d-voastră, aşi putea fi atât de ingrant, în cât să fac ne- 
ferecirea unui asemeuea iuger ! (?)

Matilda clătina uşor din cap, şi suspină.
— „Ce linguşitori sunteţi toţi barbaţî fără excepţiune 

şi cât de falşi văgăsesce cine-va în urmă, dise ea după 
mu minut.

Hm!., ’ml (Jişel în mine;— e păţită biată femeă
Eată o ocasie favorabilă.
Cel ce se plânge de nedreptatea altuia are nevoie de 

resbunare şi nu poate refusa ajutorul ce ’I vine în ge
nunchi a o servi.

— ’Ml întinsei dar laţurile.
— „Ai dreptate doamna mea să cugeţl ast-fel despre 

barbaţî,—'i (Jisel eu,— şi dacă voiţi a më creae,.më 
simt prea neferecit că nu rn’am născut femeă. — Unei 
^emei tot i s’ar putea erta o mică rătăcire femeile sun^
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aşa de slabe şi suferă aşa de multe nedreptăţi diu par
tea bărbaţilor şi chiar din partea societaţeî!.. Dar 
bărbat ? mai ales cănd posedă un tesaur de frumuseţe,, 
de graţie, de merite fără nume în persoana socieî sale, 
să mai cugete că ar mai exista vre-o dată femeii în 
lume, ar fi o crima, o nelegiuire o monstrositate !

— „Vecjî ce bine vorbesc!, respunse ea. Me revolt 
tot-d'auoa cănd aud pe alţi vorbind cu atăta eloquinţă 
nesărată în favoarea sexului lor, parcă, ei ar fi totul în 
lumea astă, şi femeile n’ar fi lasate de Dumnezeii de 
cât pentru plăcerea d-lor.

— „Eu n’aşî crede pe cineva cu mintea destul de 
sănătoasă care să cugete astfel !

— „Cu toate acestea aşa judeca toţi, mal toţi voi să. 
<}ic de oare ce într’adevăr ’mî faci multă plăcere când 
te vid cugetând aşa drept, şi ve(}î lucrurile cum sunt,

— „Am observat adesea un ce serios care se întâm
plă in lume r— respunseu eu — am văzut că mal tot” 
d'auna femeile cele frutnóse, cele virtoase, cele mal 
meritoase au avut parte de barbaţî reî, infideli incon” 
stanţl şi nedemni de ele, pe cănd femeile cele equi- 
voace *) au parte de barbaţî cum se cade, care le iu
besc şi fac totul pentru mulţumirea lor... Nu sciü la ce 
să atribui această anomalie, dar e ceva care te face 
sceptic, pisimist, cănd ştii că aceasta e trista condi- 
ţiune pantru a putea reuşi cine-va mai bine.

— „ Cunosc mai multe exemple de felul acesta, cjise
Matilda.— Se vede că ast-fel e creată lumea, şi în
văţaţii noştri,. care se ocupă cu descoperirea mijlócelor 
de a călătorii in aer, neingrijesce adesea tot ce este mai 
esenţial pentru ferecirea omului !... dar simt că me 
doare capul.... ’mî e cald....

un

*) Cu două înţelesuri.
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— „De ce nu’ţt apropii scaunu de fereastră... eu o 
voi deschide.

— „Aşa mă găteam să fac şi eu— <Jise Madildă scu- 
lănduse a lene şi făcăndumă să văd cel mai mic şi mal 
frumos picioruş care termină o pulpă plină şi rotundă, 
deasupra căreia ciorapul strălucea de o albeţe neîntre
ruptă de nici o încreţitură.

— „E o plăcere să privească natura cineva alături 
cu d-ta, pe când afară păsările ciripesc parcă ar voi 
să spue ce se petrece in sufletul cui-va.

— „Secjl şi d-ta e loc destul—dise ea uităndu-se 
la mâna sa cu un suris ce se respundea pe toată faţa ei.

— Alăturai şi eu scaunul de al seű.
— „Nu te trage uşa de la spate ? o întrebai.
— „Fii aşa de bun de’ml adu haina, e acolo pe pat,
— „Credeam că mT la furat hoţii şi p’asta adoase ea 

ccoţănd din posonorul hainei o cutiuţă cu bomboane, 
din care începu să manence cu o lăcomie copilărească.

Apoi intincjint mana ei spre mine.
— „Eaţî şi ( d-ta partea, dise ei fără a'şî ridica ochii 

să mă vadă,
De odată bomboanele ’i căţură din mână, pleacă capul 

pe umeri, puse batista la ochi şi începu să plângă.
— „Ce ai doamna mea? o întrebaiu eu ingrijat. .
Dar în loc să’ml respundă, ea plângea necontenit.
A plâns ast-fel póte aprópe de o jumătate de oră pe

neexagerate. In tot timpul pe cănd plîngea, eü nu în
cetasem de ai da tote ingrigirile mele spre ai aduce 
oare care ajutor dar nici sărurile ce o făcusem să res
pire nici stropirea cu apă rece n’avură nici un efect» 
me mulţumii a măngăiauna din manile sale, pe care 
mi-o părăsise fără nici o reservă şi a o încăl(}i cu su
flare mea, fiind-că mi se păruse rece ca ghiaţă.

Ţineam încă acea mână mică şi albă, fragedă şi de-

1
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licată, cănd după ce’î trecu plânsul şi vë<}u ceea ce 
făceam mănei sale:

— .Destul ’mî ^ise — ţine p’asta ! ve(Ji ce rece 
este ?

Luai mana ce o întinsese spre mine şi urmai cu 
asta ca şi cu cea dântăî.

După verï o doué minute ceru sa se scoale, ’î ajutai 
să ce aridice de pe scaun, voi sa bea apă, o întrebai 
dacă voea să ea şi dulceaţă, nu refusă. Apoi se în
dreptă spre pat se<Ju şi puind o mană pe fruntea ei.

— Am plăns mult? më întrebă ea.
— „Cam mult, (Jisßi — dar cine ştie de nu făceai 

mai reu neplăngend.
— Nu cred!... simt o durere de cap şi o ameţeală,
Alergai îndată la dënsa, şe^ui lângă ea şi voind să 

'1 susţin capul care’î cădea într’o parte ca şi’lresemă 
pe umerul meű, astfel în cat buzele ei erau mai li
pite de ale mele.

Cu tété acestea ocbiî ei erau incbiş. Unul din bra
ţele sale atărna la coasta eî; cel alt se nevovia sa şi 
desfacă cingătorea care o strângea. Preveniî dorinţele 
ei, simţiiti peptul ei bătănduse astfel în cât më făcea 
să mă îngrijesc, sănul ei ardea, pe cănd măinele erau 
îngheţate.

— Ce să aibă ? më intrebaiu eu, — Piva oare vre’o 
suvenire de infidelitate din partea soţului seu ? ea a 
exprimat foarte categoric : — de şi prin o alusiune — 
cănd ’mi a (}is că bine am făcut de nu m’am însurat de 
oare ce aşi fi făcut o fiinţă neferecită, apoi adăoga .că 
barbaţiî sunt falşi, şi nu-mî mai aduce aminte ce mai 
(Jisese de felul acestea.

Cu toate acestea reul nu se mai alina de loc, o ve
deam bine cat suferea, şi nu-mî venea să o părăsesc
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íntr’un loc unde nu poate să găsească nici un ajutor 
medical sau practic măcar.

.— „Aseulta-më doamna, voii să c}ic.
— „Oh ! nu ! nu ! Matildă, (}imi Matildu, murmură 

ea fára a-şî deschide ochii.
— „Ei bine Matildă. dă-mi voe să fiu pentru d-ta o 

femeă din casă. consideră starea în care te afli, şi nu 
te strămtora de mine. Spunem ce voescl. Gând ţi-a 
mai venit acest reu ce ai făcut ? ce lucru ai întrebuin
ţat ca să te intremetl ?... Vorbeştemi ca Ia un frate, 
să sciü ce să fac, de ore-ce nn pot să te las in sta
rea asta.

Zicând aceste vorbe pe când më aflam încă susţi
nând capul meü cu mâna mea şi cu bucţele apropiate de 
ale ei, eram aşa de inspirat de un simţimîiit de com
pătimire pentru dënsa, îu cât o mărturisesc în toată 
cuuoscinţa mea, că fără să cuget la o ideă culpabilă în 
momentul acela, începui să sărut de mai multe ori a- 
cele bucje ca focul de rumene şi înflăcărate.

De odată simţiiu braţul Matildei încongiurândumî gă- 
tul cu o strinsóre convulsivă, apoi ’mi -dete o singura 
sărutare, pe care ea a semănat-o cu o mică urma de 
sânge, şi în fine deschitjănd ochii cei mari şi negri ca 
douë nopţi de prima-vară edenului; 'mi întoarse capul 
cu manele sale spre dënsa, şi ’mi cjise cu glasul cel mai 
plăcut al voluptăţel.

— „Aşa e că nu rae cunosci?
— „Scil bine dacă nu te cunosceam nu eram să-ţi 

ascund; ’i respnnsei.
— „Nici să te cerci a mă cunoasco vre-o dată. 

w — „Ce copilărie stai de vorbesci.
— „îndată ce voi sosi la Palermo cată sa mi fac 

pregătireie de plecare.
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— „Unde vrei să te ducî?
— „La Paris ?
— „Sunt nevoită să plec!
— „Soţul d-tale o pretinde?
— „Da!
— „Te voi însoţi şi eu !

, — Nici să cugeţi.
— *Esci fără suflet într'adevër !
— „Oh! nu!., uita că mai vetjut.
— „Dacă aş putea... acum e prea tănjiu.
— „E încă timp, abea să face c}iuă— t}ise ea o’un 

suris batjocoritor.
—Era adevărat. Se lumiuă de diuă, şi eu nu ob

servasem încă.
Cugeteam la o păcătosă idea de a o lăsa acolo sin

gură ca să-mi resbun de crucii mea ei, cănd căpitanul 
iotră să ne inscinţe(Je că trăsura cu patru robi care 
scăpase în ajun, se întorse la releul postai, ca să în
trebe dacă acea pe o care o căuta era acolo.

— Să fie gata că voi să plec — cjise Madilda căpi
tanului de poştă.

Cercai să-i mai clic vre-o doué vorbe fu îndeşert ea 
se ocupa cu pregătirele ei, şi nu avu timp nici ca să 
'ml respundă, dar în momentul când era să se urce în 
trăsură ei care o aştepta la scară, văclui că un fel de 
carte de visită care-i pică din mănă aleegai îndată şi o 
ridicam de pe jos, cănd şi aucjiî biciul vizitiului ei ples
nind, şi intr’o clipă trăsura nu se făcu nevăc}ută din 
ochii mér

— ffcemăind singur ’mî aruncai ochii asupra acelei 
carte şi citii aceste vorbe scrise cu creionul ;

„Duminioă viitoare la Balul mascat din sala B.. do
mino negru garnit cu albastru.

Dedesupt era iniţiala „M“
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URMAREA POVESTIRE! BARONULUI 
DE V E R A Z

— A patra <}i după sosirea mea la Palarmo.—urma 
baronul după câteva minute de tăcere, era Duminică.

Pe Ja (Jece ore seara me dusei la balul mascat de 
care era vorbă. O oră în urmă întâlni într’adever pe 
dominul cel negru garnit cu albastru, dar era la braţ 
cu altă mască o damă care avea un domino alb simplu 
de matasă, Me apropiai de dominul cel negru şi mă 
făcui cunoscut prin cartea de recunoscere, fiind şi eu 
mascat.

Dominul meü se întorse către aceea ce’l însoţea şi 
’i şopti ceva la ureche acesta ’şi preumblă ochii prin sală 
şi (Jărind într’nn colţ puţin depărtat de un june care nu 
’şi lua ochii de la densa, ’i ]făcu semn şi el veni lângă 
noi. Dominul cel alb se sculă atunci, şi luând braţul 
junelui se depărta cn ei în mulţimea măscilor.'

— Toata seara aceea.— saü mai bine toată noaptea 
căt ţinu balul, am petrecut într’o răpire de mulţumire*

Vorbe dulci, strînsorî de mână, sărutăr( pe după 
cortină ferestrei lângă care şedeam, iată cu ce semă- 
naserăm raiul, în care ne conducea amorul.— Era pă-

v
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tru ore când amica e- veui so caute. — Ea se sculă 
să plece.

— „Când ne mai vedem? o întrebam suspinând.
— „Nu sciű, peste trei $\\e pleu.
— „Earăşî?
— „Ce fel iarăşi!.. dar n’am plecat încă..,.
— „N’ai părăsit această ideă ?
— E cu neputinţă aceea.
— „Aşa dară peste trei cjile se arunc doliul pe cea 

mai frumoasă suvenire din viaţa mea ?...
„Ea dete din umeri.
— „Unde sec}T? më întrebă ea după o paosă scurtă
— „De ce voeştî a afla locuinţa mea?
— „Pentru că pôte së mai găsesc timp de a te mai 

vedea.
— „Ai voi dar să mai mă ve(}î? Nuţi displac prin 

urmare după cum m'ai făcut să cred ?
—• Din contra simt multă plăcere când më aflű cu 

d-ta dar ai un caracter curios!... Nu poţi să înţelegi 
amorul fără să iubesci, asta e de câud cu Noe.

Am renias încremenit, nu sciam cum să respund la 
aceste cuvinte extravagente. Dacă aşi fi avut în acel 
moment, luciditatea sufletului de ar*um aşi fi respuus 
îndată.

Cine te*a încredinţat doamna mea că vë iubesc? şi 
de când fisele unui om pot fi luate ad Literam? Lu
mea e prea veche, prea betrînă, ca să creacjă în vorbe 
şi nu e destul câte un cuvânt şi o marcă pusă pe o 
monetă oare-care, daca nu se va proba metalul ce sin
gur o garantează prin valearea ce-i se dă.

Aşi fi putut să-i respund mai multe dar când inima 
e chemată să joace un rol, spiritul rSmâue în tot-d’a- 
una în culsă.

Trecuse opt <ţîle fără să o mai vëd, în acest inter-

s .
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val am căutat-o îndeşert atât la bal, cât şi la teatru, 
pe strade pretutindeni u. credeam că aşi fi întălnito.

O credeam plecată, câ 1 îutr’o seară, întorcêndu-më 
acasă pe la un-spre-4ece . ’ oiorul meu îmi aduse
un bilet.—II deschisei şi citii aceste cuvinte :

„Asceaptă-me astă seară între (fece si unsprezece ore. -
?M«

— Eram decis să fug de acasă, dar statui să cuget 
daca făceam bine aşa, când au^ii o trăsură oprinduse 
la poartă. Simţii inima mea svâcnindu-mi în piept, nu 
mai era timp de a me îndoi, peste ua minut Matilda 
era în camera mea.

Cât de frumoasă era în rochea sa de catifea nea
gră ! în cladarea bruxelelor sale, în buclele-i negre 
cari unduiau pe umerii ei albi ca crinul.

Ce profum se respândea împrejurul ei. Ce farmec 
era în căutătura ochilor şi în surîsul seű care radia 
pe figura sa, ca o lumină împrumutată din paradisul 
amorului.

Mânia mea fu uitată...
Fericirea mea ’şi ţinu cuvântul fără să ’mi treacă 

prin minte, şi veni să rae aclame pentru a treia oară 
ca pe alesul seu favorit...

Toate sunt adevărate în lumea asta.
Singurul rëü e însă că nimic nu ţine mult.
* Lumea e un adevërat paradis, dar defectul orga

nismului nostru este că ne place să măsurăm ferici
rea cu mesura nemurirei, pentru că deşi ne vine din 
cer în rarele ei intervale, durata ei însă cată să su- - 
fera aci jos, legile peritoare şi variabile la cari sun
tem supuşi.

„Am trăit, am vecjut, am simţit... dar aşi voi să mai 
trăesc, să mai vëd, să mai simţ !...

Despre c}iuă Matilda më strînse de mână.

i
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— Am abusat de timpul meii, 4*se ea — venisem 
pentru un moment să-mi iaü ina bună de la d-ta, 
căci astăzi e (}iua plecări hk 3.

Aşa dar pentru cea din u.mă oară, uită că m’ai 
cunoscut.

„Ea ’mi dete o sărutare şi peri din ochi mei ca o 
nălucă, n’avui nici timpul să-i 0 vorbă măcar....

•v
* *

— O lună trecuse de la despărţirea noastră,—urmă 
baronul de Veraz după o paosă.

Era pe la Martie.
Mă dusesem în pădure care era la marginea oraşu

lui oă culeg flori.
Eram trist.
„N’eveam nici o suvenire, sau nu voiam să am nici

una.
„Câte o dată imaginea Matildei trecea ca o umbră 

fugitivă prin memoria mea, dăr îndată aducêndu’mi 
aminte de acel caracter extravagant şi absurd care 
exclude cu atâtan aivitate straniă iubirea din amor, rne 
revoltam in contra sa, şi o alungam din mintea mea.

„Mă ocupam încă cu formarea buchetului meu, când 
au<}ii făşiitura unei rochi de mătase care se apopia pe 
la spatele meu. eram indiferent cu toate acestea, în 
cât nici că më întorsei să véd cine era, dar mai în- 
tracei minut simţii vârful unei umbreluţe atingân- 
du-mi umărul.
' „Atunci întorsei capul să vëd cine me atinsese 
ast-fel. Umbreluţa masca figuua aceleia pe care voiam 
să o vëd, şi ea ţinea într'dins ast-fel, ca să se as
cundă de mine.

„Făcui a doua, a treia încercare pentru a reuşi, dar 
Fu în deşert.
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„Éra să me las din încercările mele când ea desco- 
perindu-se începu să râcja cu hohote.

— „Era Matilda.
— Te-ai întors aşa de curênd de la Paris? între

bai eu cu mirare.
— Aşi !... Nici că m'am dus. Ideea doctorilor a fo t 

să mai aştept doue luni ; şi eu am făcut ceea ce ei 
m'au învăţat Acum cred că voi face Pastele aci şi 
pe urmă...

— Şi pe urmă?
— Pe urmă vêntul va sufla spre Paris,., dar ce fă

ceai acolo ? adăogă ea după o paosă scurtă.
— „Culegeam aceste floricele...
— „Sunt destinate cui-va.
— Da! respunsei surî<}ând.
— Atunci culege şi pentru mine veri-o câte-va.
— „E de prisos, poţi să lei pe astea.
— „Spuneai că sunt destinate!
— „Voiam să te încerc...
— „Ai dreptate, uitasem.,.
— „Ce satanică fiinţă, cugetai eu atunci.

.— „Să-ţi ofer braţul — (lisei peste un minut —
poatv voesoi să ie plimbi..

— „Pa nu ! aci nu suntem mascaţi, dar fiin-că e o 
iji aşa de frumoasă, un aer aşa de de dulce, un stri
găt aşa de amoros în ţoală natura, ?mi vine o ideă.

— „Ce ideă ?
— Câte ore sunt acum ?
— „Două fără dece minute.
— „Avem timp.
— „Ce e de făcut?
— „Să luăm câmpia singurătatea, 

mai înainte şi uici un ochiu într’înca.
— „Şi pe urmă să ‘ini <}ici iar că pleci la Paris—

alta păduree o



I

N À

'
’ \ i

— H4 —

respunseiu eu — şi eu să urlu de dorul d-tale 
căina pe care ’l lasă stăp; * singur în casă şi *
pleacă după plăcerea lui. '

— „Scii că esci plăcuPr- ;r.U:ea cu o crudă coche
tărie.

ca us-

— „Scii ce ?... urmai eu, de ai aminte să urmezi tot 
aşa 'ţi ddclar că nu mé simt în stare să o duc ast-fel.

—* „Şi ce-ţi lipsesce de vorbesci ast-fel — ’mi «lise 
ea. Te crezi nefericit cu mine, pentru că voi să te de
prind a gusta o fericire fără lacrimi şi suspine ?—A- 
cestea sunt cari fac farmecul amorului d-voastră.

— „Şi cre(Ji că am versat mai puţine lacrimi ast
fel după cum te porţi cu mine ?

— „’Ţi am refuzat ce-va ?
— „Mulţumesc. Dar ce am înţeles cu o fericire din 

care ’mi-e permis a gusta astă-cji, şi mâine să simt 
amărăciunea sciind că pleci d’aci poate pentr tot-d’auna 
şi nu te voi mai vedea nici odată...

— „D-ta ai ideile d-tale şi eii am pe ale mele, ’mi 
(lise ea, nu voi să le discut acum când aerul pe care 
respir mă face să visez aşa de dulce. Dar aideţi mai 
curând, orele trece, şi ce e astăzi nu este mâine.

— „Nu-mi ai <jis de ună<Ji pentru a doua oară să 
te uit că te-am cunoscut ?

— “Şi tót eu sunt, care viu să mă reclam suveni- 
rei d-tale.

— „Cre<Ji dar că mă poţi iubi... cât de .puţin mncar.
^ ;— »Ear. ai început cu astă nebunie ? Nu scii că am

oroare ăe iubire?*.. Când aşi şti că d-ta mă iubeşti...
— „Poţi fi convinsă că nu ’mi e cu putinţă să fac 

alt* fel.
— * Atunci te plâng ’mi <}ise ea, şj nu Voi să mai 

am aface cu un om care mă iubesce*

..V
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