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ALEXANDRU I. ALEXANDRESCU

RESBU&AREA UNEI PRINCIPESE RUSE

PROLOG
MISTERUL

O detunare de armă îutrerupse tăcerea nopţeî.
Garda ce era postata spre pază la turnul Eiffel, 

surprinsă, cercetă şi găsi'pe esplanada âutêia corpul 
unei june femei care dupe [îmbrăcămintea sea, lesne 
se putea vedea că face .parte, din societatea cea mal 
bună a Parisului.

Parchetul fu înseiinţat,'şi imediat unul din procu
rori republice^, îusocit de doctorul Pierre, veniră la 
faţa locului, şi constatară faptul printr’un proces- 
verbal

Doctorul ’şt dădu „Visum et repertum“ al seu prin 
care se arăta că numita ’şl luase viaţa printr'un glonţ 
de re vor vei* sistem Levaux calibrul numëru două spre
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4ece ; că glonţul străbătuse regiunea inimel, că fă
când două sau trei micî curbe, atingênd într’un punct 
plămânul stâng, eşise cu atâta forţă, în cât borta pe 
unde eşise, era aprópe de 4©c© ori mal mare ca acea 
a unui revolver.

După constatarea acestor fapte, procurorul şi me
dicul se retrase, dispunând trimiterea cadavrului la 
Morgă.

Apoi totul remase în tăcere, ca şi cum nu s’ar fi 
întîmplat acolo, una din acele crime a cărora desco
perire de multe ori rămân un teribil mister.

Două 4*1© stătu corpul necunoscutei la Morgă.
In acest timp nu veni nimeni să reclame cadavrul. 
Trecând timpul, comuna ordonă sa se înmormânteze 

pe comtul seu ; şi în vederea posiţiunel înalte din 
care părea că face parte necunoscuta, fu înmormân
tată în cimitirul „Pere la Chaise

FINELE PROLOGULUI



PARTEA I

Principesa de Trubisctroi
CAP. I

0 învoiala.

— Milord, principesa de Trubiscvoi, cere î 
vorbésca.

— Principesa de Trubiscvoi cj.ici ? esti sigur.
— Da milord.
— Pofteste-o în salou atunci, şi róg-o se aştepte un 

moment
Şi, sir Robert-Filip lord de Beaconsfield, intra în 

aalon mat în acelaşi moment cu principesa de Tru- 
biscoi.

— Cu milord lordul Beaconsfield am onóre a vorbi? 
întrebă principesa.}

— Da Excelenta! dise sir Robert cu una din acele 
clătiri a capului cari ’î era particulare, arătând ilustrei 
sale óspe un Icc pe o canapea în genul lui Francise I..

— Pote că visita mea te miră milord, incepu prin
cipesa ; dar urmarea ’ţi va dovedi că ţiu să devenim 
prieteni buni. Ascultă dar : ştiu posiţiunea d-tale,
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am cunoscut pe reposatul d-tale tată, neuitatul Gas
ton de BeacouşfLeld, ştiu cifra cea mare a avere! ce 
’ţî a lăsat, dar ştiu asemenea şi acea că, ai prăpă- 
dit’o totă ; şi că dacă pêne disérâ la 7 césurï, nu veï 
plăti suma de 20,000 fr., vel li silit sau să ’ţi sdrobeştî 
creeri, sau să fugi, lăsâud numele batjocurel...

Sir Robert tresări la aceste cuvinte, culorea feţei ’r 
se schimbă, şi cu o voce înecată.

— Pentru ce ’mî spuneţi tote acestea d-nă Prin- 
cesă ? (}ise el.

— Pentru a-ţî arăta că remâne un singur mijloc ca 
ilustrul d-tale nume se remâe nepătat...

— Şi acel mijloc ?..
— Ţi’l voift propune eü.
— Aşa dar d-ta ? .
— Eü, voiü fi salvatórea d-tale...
Şi cum lordul de Beaconsfield, cădea din mirare în 

mirare, principesa urmă.
— Cunosc! pe fiica contesei de Loingueville ?
— Cum de nu î Cine nu cunósce pe blonda Eurieta, 

pe frumosa fiică a comtelui de Loiugueviile ?..
— Atât mal bine!.,
— Ce voescî să <J.ici ?
— Voesc să cjic, că röuiaue de la d-ta, să câştigi 

respectabila samă de trei sute mii franci...
La aceste cuvinte, ochii sirelul Robert, strălucise 

îiilr’un mod ciudat.
— Ce trebue să fac ? întrebă el repede, spune... më 

voiü supuue !.
Un zâmbet misterios flutura pe buzele principesi.
— Se o compromiţl ! (}ise ea cu iuţâlă-
— Cum d-ta, al voi să..
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— Să devie amanta d-tale, întrerupse aprópe cu 
furie principesa.

— Voiţi isbuti ore ?..
— O! cât pentru aeësta sunt sigură... Tenăra En- 

rieta e o flore cărei ’I place să se încâlzéscâ la mal 
mulţi sori, alegâud în tot-d’auua pe cel care apare • 
în urmă pe firmamentul seű.

— Dar dacă cu tóté acestea, ea va résista ?..
— Acesta e neadmisibil, şi probabil că nici d-ta 

nu eredi cea ce (Jicl. Cu eesteriorul d-tale este cu ne
putinţă ca să nu capituleze.

— Dar... voi a mal dice sir Robert, mal mult de 
ju me täte convins.

— Esenţialul este să fie compromisă, întrerupse 
principesa, rămâne la stăruinţa d-tale de voesct ă 
o ai...

— Atunci fiţi liniştită piincipesă, dise sir Robert, 
cea ce ceri se va face.

— Şi eu. ’inï voiu ţine promisiunea, în când 
ea va fi compromisă, vel priiini ce ’ţi am făgăduit. 
Pêne atunci priimeşte ca acont 50,000 franci; şi Prin
cipesa de Trubisevoi puse pe masă 50 bilete a 1,00C 
ir. fie-care.

— Un singur cuvent d-nă Princesă, c}ise Englesul.
— Şi care?
— Pot să introduc o nonă persóna pe scenă ?
— Cum vel voi, remâne la d-ta....
Şi principesa (Jicend eceste cuvinte se ridică.
— Nu uita milord că eşti al meu...
— Fiţi sigură d-nă princesă...
— Atunci adio, Milord !
— La revedere d-nă ..
Şi principesa be Trubriscvoi plecă.
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CAP. II
Comtelo Oscar Pontenief.

Pe boulevard Sant Germain, aprópe de acel punct 
unde Rue des Ecoles, da îu boulevardul cu acest nume 
se înălţa hotelul comteluî de Loingueville.

Acest otel este unul din cele mai grandiose şi în- 
cântătore din Capitala lumei. Sume fabulóse a chel
tuit proprietarul cu el, dar îu fine a făcut o clădire 
într’adever care merită a ii luată ca model.

Comtele, este un om de 88—40 ani, înalt, bine fă
cut şi brav pênë la temeritate. Se ştie de totă lumea 
că într’un moment de furie bravă în timpul înconju
rări Parisului a susţinut singur şi cu un domestic ai 
seü pept la donë-4ecï prusaci, cari voiau să jefuiască 
hotelul.

Soţia sea, comtesa Ernestina, născuta de Luxem
burg era fiica acelui neuitat mareşal, care în timpul 
când pedepsea neascultarea unui oficier, ’l avansa şi 
la gradul de colonel, drept recompensă a unei victorii 
ce repurtase asupra Prusienilor.

Blonda Enrieta, era o ténára de 19 ani, care avea 
ceva din bărbăţia tatălui, întrunind câte-ceva din ca
lităţile mamei, plus o încapăţînare, lucru mâhnitor 
pentru părinţi, cari de alt-mintrelea ’şi iubiau. odo
rul, cum a trebuit să adoreze Fenicieni pe 4eul Baal.

Acum, când împrejuri mele otelului ne sunt cunos
cute, când ou stăpânii am făcut cuuoscinţa. se pă
trundem înăuntru.

In aşa 4isul salon de lectură, comtese Ernestina 
citeşte la ultimul volum al lui Charles Aubert, timp 
în care Enrieta lucréza la o tobă de torchon.
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De odată uşa se deschise şi Peppi, tânăra cameristă 
spaniolă intră auunţând :

— D nul comte Oscar Pontenief.
Cel anunţat intră.
Oscar Ponteniet era un tânăr de 25—28 ani, înalt, 

bine făcut, în vinele căruia se vedea curgêud un sîuge 
mai cald cum- curge de obiceiü în vinele celor alţî 
conaţionali aï sei. .Renias orfan la etatea de 22 ani 
pe o avere de peste 20 mii ióné ruble, şi perdea tim
pul voiajând şi făcând turul luineî.

Era galantoin cu prieteni, galant cu femeile, cur
tenitor cu fetele, lucru care în puţin timp ’l făcu să 
fie bine privit de lume.

I se oferise maî multe partide, dar densul refuzase 
într’un mod atât de delicat în cât aceia cari veniseră 
cu nişte asemenea propuneri n’avusese nici de cum a 
se plînge.

Cu tóté acestea, nu trecuse mult, şi lumea Pari- 
siauă auc)ise vorbindu-se că în cnrând comtele Oscar 
Pontenief, se va căsători cu fiica principesei de Tru- 
biscvoi, óchesa Olga.

Acesta partidă era bine alâsă, din tóté privinţele, 
şi tânărul Oscar nici că se aştepta la ceva mai bun.

Logodna se făcu cu mare pompă întv’unul din sa- 
lónele aurite ale cafeulul de Paris

Se dete voie tânărului d’aşî face curtea pe lângă 
frumósa Olga, lucru care nu displăcea ambilor tineri; 
fixâudu-se tot de o dată şi data căsătoriei.

Dina aşteptată însă veni şi nunta tot nu se făcu- 
Trecu o săptămână, trecu două şi gineriie nici nu se 
maï vëcju pe la logodnica sea. Lumea începuse să vor- 
beseă, şi cum de obiceiu dintr’o muscă se face un e- 
lefaut, clevetirea căcj.u pe sermana Olga...

>
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Cu tóté acestea era o causă.
Eat-o :
Cu o luna de di le înainte de fixarea di leî pentru 

nunta, adică trei sau patru c}ile după logodnă, tenă- 
rul Oscar, care era pasionat de venătore, plecă într’o 
companie de patru inşi îu Bretagnia la moşia mar- 
quisuiuí B.

Printre aceştia era şi comtele de Loingueville in- 
socit de fiica sea îmbrăcată într’un superb costum 
bărbătesc.

Priviliştea încâutătore ce aveu înaintea ochilor, rî- 
pele prăpăstiose ce întâlniaü în cale, boia du’ce ce 
le isbea faţa, măria şi mal mult farmecul blondei En- 
rieta, care de altmintrelea seim că putea trece cu 
drept cuvent între frumuseţile mari :

Ce să mal spunem, Oscar răpit de cochetăria En- 
rieteî. nebun de patimă pentru gingaşa copilă începu 
a ’i face o curte stăruitore

Comtele de Leingueville simţi puterea ce Eurieta 
avea asupra lui Oscar, dar pentru că ştia pe comtele 
Pontenief logodit cu fiica principesei de Trubiscvoi 
se făcu ce nu vede nimic, decis fiind însă a veghea 
din depărtare.

Tot restul acestei espediţiuuî de plăcere fu pentru 
tinerii o adevărată sărbătore.

De câte ori nu fugeaţi el de cei alţi companioni lă- 
sându-I cu mult îndărăt, duoêndu-se să se ascundă la 
umbra vre unul copac secular; — dar îutîinplare ciu
dată mal în tot-d’auna avéű în calea lor pe comtele 
de Loingueville, care privighea ca un păzitor o co
rn oră scumpă...

Ast-fel stetéu lucrurile în momentul când presen- 
tâm cititorilor pe comtele de Pontenief.
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Muma şi fiica priirairă cu bucurie pe comte ara
tandó-! un scaun lângă densele.

Aci este timpul credem, să spunem, că contesa 
mamii, orgolioasă şi vauitosă din natura încuraja pe 
cât putea pe Oscar, fiind decisă a’l captiva pentru a 
T face ginere.

După câte-va minute, comtesa găsi drept pretext, o 
mică migrenă, şi eşi lăsând pe tineri singur!.•

Comtele, care cât fu comte.sa de faţă, păstrase o a- 
titudine fără. reproş. vë(}êndu-se singureii adorata sa, 
se apropie de tânăra fată.

— Scumpă Enrieto, dacă a! şti tu, cât te iubesc !..
— O tac! Oscar, tac!,* căc! de mè ve! înşela simt 

că voi ii muri.
— Veijî tu amice, asta aşa \a fi de me ve! în

şela !
— Mică nebună ce eşt! tu, pentru ce a! aceste 

triste cugetări ?
— Pentru ce ? më întrebi tu, ei bine să ’ţi o spun, 

pentru că me rôde un verme-.. -
— Te rôde un verme?
— Da, vermele gelosiei !
— Capriciós’o, dar nu vet}! cât te iubesc ?
— Simt că în acest moment cea ce (}icl e ast-fel, 

dar cine ştie?...
— Ce voeşti să rj.icî ?
— Yoesc să die că se póte întâmpla să întâlneşti 

o altă fiinţă mai {'rumosa ca mine, şi atuucï më ve! 
părăsi cum aï părăsit pe Olga...

Numele acesta, aruncat de odată, făcu pe Oscarsă 
tresară.

Era pentru prima ór.-i de când ’1 aiu[ea pronun- 
ţându-se de la fatala întâlnire cu Enrieta.
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— Te voiü iubi totă viaţa ! şopti el cu tote astea. 
Şi junele om că<}u la genucliil încântătdreî copile 

şi o îmbrăţisă cu efusiune...
Nişte paşi ce se opri la uşe ’î făcu să se scóle re

pede
Era şi timpul
Pe «te doue minute comtele de Loingueville urmat 

de socia sa intră în salon
Oscar, simţind că pentru acea cţi i s ^ înplinise man

datul, după ce schimbă câte-va vorbe banale de poli
teţă, pleca.

CAP. III

Întâlnire a.

Comtele Pontenief coborând treptele scarel, se sui 
în equipagiul seü, şi cu o voce tare dise:

— La bois de Boulogne, la cascadă.
Şi equipagiul porni în góna frumoşilor caî, cari pă

reau că sboră pe pavagiu.
Străbătu-se Rue de Rivoli, şi tocmai era prin drep

tul otelului Continental, când paralel cu trăsura sea, 
vë(}u un bogat equipágiű.

Oscar tresări, recunoscând armele principesei Tru- 
brisevoi.

Nu se înşelase. Intr'adevër era equipagiul princi
pesei şi în întru l trăsurel doue femei.

Comtele Pontenief de ar ii zărit capul meduseî de 
sigur că nu ’şl ar fi retras faţa, cum ’şî o retrase la 
vederea celor doué femei.
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Şi cu tóté acestea, acele douë femei nu era de loc 
îngrozi tóre.

Pe una o cunoştâm, era principesa de Trubescvci 
femee ca de la 45 ani în sus, cea altă, fiica sea, 
oelieşa Olga, numărând abia 16 rose, tenără încântă- 
tóre, care ar fi răpit pênë şi repaosui unul pusnic.

Trăsura luT Oscar, trecu repede prin faţa celor doué 
principese, şi lucru ciudat, când fu zărit de mamă şi 
fiică, douë cugetări diferite erau în inimile lor.

— Mişelul, cugeta muma, ne a nesocotit el, dar va 
avea a face cu principesa de Trubiscvoi !..

Rătăcitul ! (}icea Olga, daca m’ar fi iubit7 cât 
ar fi fost de fericit !.

In timpul acesta, trăsura lui Oscar ajunsese la Ar
cul de Triumf, când fu sosită de o aşa numită tră
sură de piaţă.

— Pontenief ! Pontenief! se au<Ji din acea trăsură 
o voce sonoră.

Şi mal în acelaş timp un june cam de 30 ani se 
cobori. Oscar, aucjindu-se sţrigat, sări şi el la rându-î 
din trăsură, şi ăst-fel mal în acelaşi timp ambii ti
neri se întîlniră.

— 'I u Lermina !..
— Cbiar eü scumpe Pontenief, respunse acela ce 

se numea Lermina; dar pentru D-(}eu ce te al făcut; 
sunt doué luni aprópe, de când nu te am vëcjut, unde 
al fost ?.

— NioăerT, dar tu ştii prea bine că adesea ori pe 
cine cauţi nu găseşti.

— Cu tóté acestea, trebue să fie ver o causa care 
te a făcut să lipsescl la apel de la curse.

— Se póte.
— Şi acésta causă se póte şti ?



— 14 —

— La dracu dragai meü, prea eşti curios î
— itëutâciosule! pentru ce te superi?
— Se schimbăm vorba scumpe Lermina mal bine,

aï inaï petrecut ?
— De minune. Inchipueşte-ţî că de cât-va timp 

sunt nelipsit de la seratele comteseí de Villa-Franca,
— Acea blondă spaniolă, de care s’a vorbit atât 

de mult?
— Tocmai.
— Şi este frumosă ?
— Ca un înger !.. ce tu nu o cunosc! ?
— Nu.
— Este o frumuseţe andalusiauă, cum nu \ş! póte 

cine-va face idea, uă frumuseţe răpitore !..
— Drace ! drace, făcu Oscar, te véd forte pasionat, 

nu care cura-va?..
— Nu <}io ba, sunt înamorat ca un nebun dupe 

dânsa, dar de aci şi pêne unde cugeţî tu, sunt paşi 
mulţi de făcut.

— Da, dar cel d'ântêiü pas e greu de făcut...
O paosii scurtă urmă.
— Apropo Oscar, ce te faci disérá ?
— Nu ştiii.
— Aide, vino şi tu la comtesa, am o carte albă de 

la densa pentru unul diii amicii mei, şi te asigur ca 
veî petrece de minune.

— Bucuros, viu cu plăcere.
După aceste cuvinte, tineri se despărţiră şi plecară 

fie-care cu trăsura lui

cum
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CAP. IV

Serata comtescï de Yilla-Franca.

Cine nu a fost la Paris şi nu a dat atenţiune ote
lului comtesei de Villa-Frauca, nu a vë(}ut nimic.

Situat pe Avenue (le L’opéra, aprópe de marele tem
plu al Artei; acest otel apare privirilor trecătorilor 
ca un cochet cuib de rândurică ; este compus din pa
tru etage, bogat ornate cu acele reţele de alabastru 
care te face sa cugeţt fără voe la San Pedro din Roma. 
Intrarea ’i este prin centru, de aci şi d'a drépta şi 
d’a stînga două scări mari pun în comunicaţie cele 
patru etage.

Etagiul prim este ocupat de marquisa Bonacieux,. 
mătuşe bătrână a comtesei de Villa-Franca care şade 
ci- nepóta sea, obişnuită fiind a o avea lângă siue.

Iu etagiul al doilea este bnduarul şi camerile de 
toaletă ale comtesei, în al treilea salónele de primire, 
cel de al patrulea în fine, este ocupat de domestici.

Comtesa de Villa-Frauca, măritată la vârsta de 18 
ani, remase văduvă duo! ani de la acéstâ dată, stă
până absolută pe o avere de 100,000 fr. venit, şi fără 
nici un control asupra existenţei sale.

Dotată de natură cu un fisic răpitor, şi cu o iute- 
ligenţa care o făcea a fi superioră tutulor, ajunse în 
scurt timp, steaoa cea mai străluci tó re, femea ,1a modă 
din Paris.

Câte partide bune nu venise se pretindă mâna fru- 
mósel vëduve, dar densa refuzase categoric că nu mai 
voeşte a se mărita, adăogând că fericirea ce a gustat
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cu repausatul comtele ele Villa-Franca nu crede a mal 
găsi din nou.

Auditori zâmbéü batjocoritor când au<Jea aceste cu
vinte, de óre-ce se ştia că frumósa Elvira nu era toc
mai sfântă...

Acum când am spus cea ce era necesar, să conti
nuăm naraţiuuea nostră, din momentul când începe 
serata. Sunt (Jece ore din nópte.

Hotelul de Villa-Franca străluceşte de lumină.
Cele patru mari salóne ce ocupă tot etagiul al trei

lea sunt deschise. înotând de lumină, gata fiind a 
priimi pe invitaţi.

Doue orchestre, asedate fie-care pe câte o estradă 
una în faţa alteia sunt dispuse ast-fel ca când una 
va lua repaos, cea l’altă se delieteze pe ospeţi cu cău
tările sale.

Din aceste patru salóue, două sunt pentru dans, li
nul pentru jocul de cărţi, iar cel alt reservat pentru 
reparaţia toaletelor damelor.

Comtesa de Villa-Franca, înota într’o roche trenanta 
de mătase bleu-ciel, garnisită cu bruxeles şi a căreia 
valore ar fi fost de ajuns la doue-(}ecî de familii a 
trăi în timp de un an, sade pe un fotoliu mare, ală
turi cu d-na Bonacieux bătrâna sea mătuşe, aşteptând 
cu impacienţă sosirea invitaţilor.

— Elviro, cjice marquisa Bonacieux, caro este o 
străuepdtă a acelei neuitate neguţătorese care scă
pase cu ver o doué sute ani înaiute pe regina Ana 
de Austria de ruşine — nu te mal înţeleg pe tine, dai 
serate peste serate, unde at să ajungi cu acésta ?

— El mătuşică, sunt tînără şi dacă nu voift pro
fita acum cât sunt în flórea mea, dar când voeştl să 
petrec, când voiu'fi centenară?

i

■

/
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— Nu maï înţeles scumpă copila, petrece, nu te o- 
preşte nimeni ; dar însă, tu nu judici că desele surele 
ce dai afară de costul recetelor la care se urcă, apoi 
sunt si ruinatóre sănătăţet tale...

— O! mătuşica, cât despre acesta te înşeli fórte 
mult...

Acèsta convorbire fu întreruptă de un valet, care 
anunţa pe baronul Lermina şi contele Pontenief.

Ambi tineri salutară.
— Vë cer ertare d-nă Comtesă, clise baronul Ler

mina înaintând cu duo! paşi către Elvira, că am pro- 
iitat de buna d-vóstre disposiţiune, şi am permis a 
aduce pe rusul meu Pontenief.

— Alde barone nu mal glumi, respunse comtesacu 
graţie, ştii piva bine că prieteni amicilor mei, sunt 
în tot-d’auna bine veniţi la mine, şi că mö găsesc 
mulţumită a-î priimi.

— D-na comtesă este prea bună! (fise Oscar.
— Nici de cum comte, ceva mal mult, pot să ’ţl 

spun chiar, ca am audit de multe ori vorbindu-se de 
d-ta, şi më cred ca resplătită de cer cu cea mal mare 
lavóré că te pot numëia printre invitaţi .nel, şi te a- 
sigur că voiü profita de ocasiune, şi te voi pune a ue 
povesti câte ceva din fantastica d-tale ţară...

— Voinţele d-vostre, vor fi ordine pentru mine d-nă 
comtesă.

In momentul acela câţi-va invitaţi fură anunţaţi.
— Ei Pontenief dragă, dise Lermina, cum ’ţl pare 

comtesă ? în timp ce Elvira înaintase a primi pe noi 
sosiţi.

— Adorabilă!..
Şi Lermina trase pe Pontenief în salonul de cărţi.

2
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CAP. V

P roYoea r c'a.

Orchestra începu una din acele ouverture care sunt 
înaintele mergătore valsurilor de Straus. Dansul în
cepuse cu frenesie. Acésta arta care face să palpite 
inimele, care te înferbîntă şi ’ţi răcoreşte sufletul în 
acelaşi timp introdusă în continent din Italia, e bu
curia inimelor tinere.

Comtesa de Villa-Franca deschisese valsul cu te* 
nărui colonel Baulieux, despre care se spunea că ar 
fi posedând acum bunele graţii ale comteseî. Ea dansa 
încă, când valetul anunţa cu voce tare.

— D-na principesa de Trubiscvoi şi fiica sea d-sóra 
Olga de Trnbi.vcvoi.

Elvira îndată şopti ceva la urechea tânărului şeii 
cavaler, şi se duse spre întîmpinarea iluştrilor invitaţi.

Dupe ce se făcură salutările obişnuite.
— Vë mulţumesc din suflet cointesă, că te ai gân

dit la noi de nu ne ai uitat, (}ise principesa de Tru
biscvoi, cu unul clin acele tonuri mândre care ’i şe
dea atât de bine.

— Vë remân îndatorată d-uă principesă, de buna 
d-vóstre voinţă, că nu aţi dat uitărei invitaţia mea.

Dupe aceste vorbe de politeţă banală, convorbirea 
luă o noue faşă.

— ’Ml permit d-nă principesă, iţise de o dată El
vira, a vë întreba pe când faceţi nunta?..

La aceste cuvinte, principesa Trubscvoi tresări din 
tot corpul ; timp în care Olga se schimbă ia faţă. -

Elvira era forte mirată observând efectul ce pro

v
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dusese aceste cuvinte pe figuré intervorbitorelor sale 
•si póte că dânsa ca să repareze lucrurile ar fi schim
bat sujetul, daca principesa mumă uu ar fi dis de o 
dată.

— Acéstà căsătorie nu se va mai face.
In momentul acela, baronul Lermina şi comtele de 

Pontenief atraşi de preludiele orchestrei, tocmai in
traseră în salon.

— 'Ml permit a vé întreba de causa rupture! ?
— Nu pot aţi spune nimic alt ‘de cât că comtele 

Pontenief, pretendentul mani fiicei mele, Olga, este 
un miserabi 1 !..

Aceste vorbe, iţise tare, fură audite de Oscar.
El tresări, şi mal ântèiirvoi să se retragă zărind 

pe cele doue principese ; dar însă observând că deve
nise atenţiunea generală, ’şl schimbă hotărârea re
pede, şi înainta către principesa.

— Mie ’mî a fost adresate acele cuvinte d-nă Priu- 
cesă? întrebă el cu o voce alterată.

Principesa nu respuuse, iar Olga íutórse privirea cu 
dispreţ.

Oscar nu se descurajă.
— Am avut önére d-nă principesă, dise el din nou 

cu aceasi voce, a vë întreba, daca mie mi-aii fost a- 
dresată acea insultă?

Principesa de astă dată se uită în ochii lui.
— Da, comte de Pontenief, eşti un miserabil !..
Oscar deveni palid.
Şi într’un moment, pumni se! se strînserâ gata d’a 

lovi ; dar tras de mână la timp de amicul seu Ler- 
miua, avu putere să se stâpânésca.

— O ! d-nă Principesă, dacă aţi ii un bărbat, sau



— 20 —

dàca cel puţin a-ţî avea un fiu, aşi şti sä cer repa- 
raţiune la insulta ce ’mî a-ţî făcut...

— Sunt gata a te servi comte Pontenief! se au(}i 
în acel moment o voce stridentă. Şi mal în acelaşi 
timp invitaţi văcjură pe lordul Bobert-Filip de Beas- 
confield.

— Ce fel sir Bobért ! <}ise Oscar ce voeşti să faci?., 
nu te înţeleg !..

— Yoesc a lua partida d-neî priucipese, şi dacă a- 
césta nu este de ajuns a te decide sa primeşti o în
tâlnire la Bois de Boulogne sau Vinceue, sunt gata 
aţi repeta comte Pontenief, că pe lângă miserabil eşti 
.şi un laş mişel!..

La acésta noue insultă, Oscar deveni vanat de fu
rie, şi cu un acces de mânie aruncă cartea sea în o- 
brajul lui sir Bobért.

— Pe poimăne d-Ie comte la 7 ore de diminâţă la 
Bois de Bologne pe alea Mutei...

— Pe polnuîne 1 îugână Oscar.
Şi însoţit de baronul Lermina ’şî luară concediü 

de la comtesa de Vilia-Franca şi plecară.

CAP. VI

Lord Beaconsfield.

Lordul Beaconsfield era adevăratul tip de gentilman 
Engles. înalt, bine făcut, era nelipsit de la curse, şi 
avea loja sea în principalele teatre. Venit de 5 ani 
din Irlanda patria lui natală, ajunsese în scurt timp- 
a fi cunoscut cu totă lumeo.
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Averea ce ’í remase moştenire de la repiusatul 
•Grastou Filip de Beaconsfield, o rUipise cu nebuniile 
cele mai ingenióse. La Veneţia cu doi ani înainte de 
a se petrece acâstă istorie, pe timpul carnavalului, 
ckeltuise aprópe a patra parte din capital cu extrava
ganţele spiritului seú productiv.

Şi, în momentul când principesa de Trubescvoi ve
nise la el să ’I propue acel tărg. densul era în aju
nul ruşine!.

Noi ştim cum a scăpat de posiţiunea critică în care 
se găsea.

Apariţiunea lui în salónele comtesel de Villa-Franca 
se explică prin acea că fusese şi el invitat.

Intrând din întâmplare în salon tocmai în momen
tul când comtele de Pontenief aruncase principesei de 
Trubiscvoi acele cuvinte, se decise de a intra şi el în 
acţiunea dramei al căreia sfârşit ’î ara vădut..

Dupe plecarea comtelul Pontenief şi a baronului 
Lermina, dansul începu din nou cu mal multă fu ró re, 
ca şi cum nu s’ar fi întâmplat nici un incident.

Singura comtesa de Villa-Franca şedea gâuditore 
pe un fotoliu alături cu lordul Beaconsfield şi de co
lonelul Baulieux.

— Intr’adever d-nă comtesa, (jicea lordul Beacons
field cu o voce umilită, cer ertare de incidentul ce 
s’a petrecut şi la care am contribuit şi eu...

Şi pentru că comtesa nu respunse.
— Dar ce voeştî, pentru D-deu! cuvintele acelui 

Rus pentrn o damă, compatriotă cu dânsul mal cu 
séma, mi s’a părut atât de insultătore, în cât nu mal 
m’am putut ţine şi am făcut cea ce nu trebuia...
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Comtesa de Villa-Franca, nicï de astă-dată nu res— 
punse, ci íntórse cu indeferinţă capul în partea opusă.

Lordul Beaconsfield vëclu gestul comtesel, înţelese 
supărarea ei, se sculă şi salută.

— La draou cu supărarea Spaniolei ! cugetă en- 
glesu; puţin ’mi pasă, totul este ca afacerile mele se 
mergă bine !.. n’avéïu ce tace, trebuia să dau acest 
adjutor princesei în vederea alianţei ce am contrac
tat cu densa...

Şi el era gata sa plece, când o mână mică ’I se 
puse pe umër.

Repede íntórse capul şi surprins se găsi în faţa 
principesei de Trubiscvoi.

— Bravo ! sir Robert, şopti abia audibil, bravo, 
'ţi mulţumesc pentru cea ce al făcut, vel audi în cu
rând de mine...

Şi principesa de Trubiscvoi dispăru în mulţime.
— La dracu V.I dise sir Robert, pentru ce mal ’mï 

mulţumeşte densa óre, eü cred că în cele 50,000 fr. 
priimiţî, şi cele alte 250 mii ce voi mal prii mi tre
buia să se prevadă şi un duel !..

Şi sir Robert-Filip de Beaconsfield plecă.

L

VII

Duel u 1.

O trăsură cu un cal străbatea alea cea mare din 
bois de Boulogne, doue (Jile după cele întâmplate. Pu
tea să fie şase ore şi jumătate de dimiimţă. Aerul era 
atât de plăcut în cât era o plăcere a umbla pe un 
ast-fel de timp.
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Trăsura se opri la cascadă, şi dintr’ênsa treï băr
baţi se coborâră.

Unul dintr’acestia era comtele Pontenief, al doilea 
Lerraina, iar cel de al treilea tânărul colonel Bau- 
lieux.

Comtele purta sub braţ o cutie, care după forma 
el, lesne se putea gliici că într’ênsa sunt arme de foc.

— Aşa dar te al decis Oscar alegând pistolul ? în
trebă Lermina, continuând cu toţi a merge.

— .Da ! tu ştii prea bine că atât sabia cât şi pis
tolul ’ml ar fi fost indiferent pentru cuvântul că nici 
o dată n’ara pus mâna nici pe una nun pe alta, dar 
fiind că eu trebuia să aleg arma am ales pistolul din- 
tr’nn capriciu...

— Te plîng amice atunci, întrerupse colonelul Bau- 
lieux şi cu atât mal mult că lordul Beaconsfield trece 
între cel mal buni duelişti din Paris.

— A, ba ! fie ce o fi, dise Oscar cu nepăsare, de 
’mi o ii scris să mor din glouţ, voiu muri, şi nimic 
mai mult. .

Acesta convorbire fu întreruptă de sosirea sirelut 
liobert cu martori sei.

Se făcură salutările obişnuite.
Martori examinară armele şi se învoira de acord ca 

duelul să se facă cu pistoalele aduse de Pontenief, şi 
că distanţa între cei doi combatanţi să fie de cinci 
paşi, declarându-se onórea satisfăcută la cea d’ântêiü 
picătură de sînge.

Baronul Leriuina dete primul semnal.
Armele se încurcară cu glonţe calibru numëru douë- 

spredece.
Beaconsfield se aşedă în faţa lui Pontenief la o dis

tanţă de cinci paşi.
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Se dădu al doilea semnal.
Combatanţi ridicară arma la înălţimea obişnuită, 

fixând fie-care instrumentul ucigător tu posiţiunea ce 
’i convenea maî bine.

Lermina dădu al treilea semnai., şi mai în acelaşi 
timp doue pocnituri resună.

Comtele Pontenief căcj.u jos dând un mic ţipăt.
La ţipătul seîi însă, un alt ţipăt de groză se au di, 

şi tot maî în acelaşi momeut cei patru inartoii şi 
Beaconsfield vë(}urâ doue dame voalate ale căror tră
suri nu se putea bine destinge, fugînd de privirile lor.

— Drace ! drace, făcu Beaconsfield, pun rămăşag pe 
capul meü, că acestea nu sunt de cât principesele 
mele ruse...

Eată femeile ce sunt...
Tenăra Olga de şi părăsită de comte, despreţuită 

pêne a o face batjocura lumeţ.., densa tot ’l iubeşte!..
Să më pă4esc, căci acum sunt sigur că voiü avea 

un inimic de temut în lupta ce voi întreprinde !...
Şi Lordul de Beaconsfield cugetând ast-fel se inte

resă de rana lui Oscar.
— Rana nu este nici de cum gravă, respuuse Bau- 

lieux care se pricepea în chirurgie, nu e3te de cât o 
lesiune mică la urnerul sting, care înainte de opt (]Be 
va fi vindecată...

După aceste cuvinte, Beaconsfield se despărţi de 
martori; — ear comtele Pontenief fu transportat la 
dênsul acasă...

r
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CAP. VIII

M u in îi şi fiica.

— Mamă î mamă ce aï făcut tu ? (Jieea cu lăcri- 
mele îu ochi fruraósa Olga princeseï, a doua (JI după 
cele petrecute la balul comteseí de Villa-Franca.

— Am făcut, cea ce trebuia să fac. Ce fel tu un 
lăstar din familia princială, un lăstar d’al luî Tru- 
biscvoi vorbeşti ast fel ?..

Nu cugeţî că aï fost despreţuită, că aï tost înlo
cuită uneï alte femei, care nicî prin nume, nicî prin 
posiţia eî socială nu te póte întrece... tu fiica mea, 
tu vorbeşti ast-fel ?..

— ’L iubesc ! cu tóté acestea mamă...
— Mare D-d.eîi 1 ’1 iubeşti !.. strigă priucipesa cu 

tărie, ’1 iubeşti şi cetzï a ’mî spune mie acésta ?.. 
mie care am fost despreţuită, batjocorită de el.. 0 ! nu 
vecii tu ce răbdare am de te ascult ?.. Ar trebui nici 
să te privesc măcar !..

— Dar tu nu cugeţî mamă, ce va résulta din a- 
césta ? Aï uitat póte că o provocare s’a născut, că o 
întîlnire cu armele va urma, şi că mâne la ora a- 
césta nenorocitul Pontenief va fi un cadavru...

Şi frumósa Olga vorbind ast-fel părea entusiasmată, 
vocea sea lină şi melodiosă, resuna ca o cordă dulce, 
mişcând tóté fibrele principesei.

— Ce pretincji tu acum de la mine? întrebă prin
cipesa, vëijênd stăruinţa fiioeï sale.

— Mé întrebă oo voesc !.. dar se mergem la acei 
arogant engles sâ-1 conjurăm să înlăture duelul... nu 
voesc ca să se bată...
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Voesc ca Pontenief sä trăăscă !..
— Cea ce ceri tu este peste putinţă fiica mea !..
— Peste putinţă die! mamă, şi pentru ce ?
— Pentru că trebue să cugeţî singură ce ar ré

sulta de aci... ce ar (}ice lumea ?.. ce ar crede lordul 
de Beaconsfield ?

— Puţin ’nn pasă de lume, nu voesc să ştiu de 
nimeni, credă ce o voi. principalul este că Pontenief 
să trăescă !..

— Cea ce ceri cu tóté acestea este cu neputinţă !..
— Ah mamă, mamă, tu më faci cea mal nefericită 

dintre femei ! strigă Olga în disperare şi cu lacrimile 
pe ochi, tu faci să piară púte, singurul om ce iubesc 
pe lume !..

— ’L iubeşti !,. ’l iubeşti, dar nu vedl că el nu te 
iubeşte ?

— Te înşeli mamă, sunt sigura că cea ce s’a în- 
tîraplat nu este de cât un capriciu trecător, şi că 
Pontenief n’a încetat un sigur moment ca să nu cu
gete la mine !..

Un rîs nervos al principesei întrerupse pe Olga.
— Ciue iubeşte nu ’şl părăseşte logodnica în mo

dul cum te-a părăsit densul, dise principesa, crede ce 
vel voi; dar Pontenief nu te iubeşte, ca probă este 
dispreţul lui, şi pentru acesta ’şl va lua pedépsa, 
am dis !

Olga înţelegând că numai avea nimic de spus, se 
retrase în camera eî cu lacrămile pe ochi.

Aci densa plângea blestemâmlu’şi sorta şi minutul 
când s’a născut, când uşa se deschise şi bătrâna Ma- 
ruşea, doica sea, veni su-î aducă cafeaua

— Olga mea iubită, strigă bătrâna cu iubire, pen
tru ce plîngi tu! cine a cutezat.să supere ochişori
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copilaşului meii, de sigur ca acea reutăciosă princi
pesă... aide spune ce s’a întâmplat, şi voiţi. certa pe 
mata tea !..

Olga începu a spune cea ce noi ştim, şi conchise 
tţicend :

— înţelegi tu Maruşca mea, că mâne el va fi mort
Mort adică perdut pentru tot-d’auua !
— Linisteşte-te copila mea, consola betrâna pe Olga, 

linişteşte-te vom tace lucrurile cum este mal bine, şi 
te asigur că vei ii mulţumită..

A doua di de diminâţă Olga însocită de betrâna 
Maruşca, fără a spune nimic principesei, işiră, luară 
o trăsură, şi se duseră la bois de Boulogne.

Aci se ascunseră dupe un bosquet ce era în faţa 
aşa disuluî alei al mutei, şi aşteptară în tăcere sosi
rea combatanţilor.

In fine dupe un quart de oră, timp în care săr
mana Olga, palpita de emoţiune si nerăbdare, cel aş
teptaţi sosiră, o

Olga nevedută de nimeni, asistă la încărcarea ar
melor, vecju pe Beaconsfield trăgând foc în Oscar, vecju 
pe Pontenief cădând si scoţând un ţipăt.

Ea aiujind acel ţipăt, şi crecjeud că este cel din 
urmă, şi că Oscar murise, nu se putu abţine d’a nu 
scote un alt ţipăt de grúza, apoi trăgând pe doică de 
mână :

— Aide bătrâna mea Maruşca, c}ise ea, aide numai 
avem ce căuta aci!..

Şi cu lăcrămile îu ochi, ambele femei se suiră în 
trăsură, care plecă îndată cu iuţelă către locuinţa lor.
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CAP. IX
y

Damicela de LoiugucYille.

— Peppi !
— Dra.
— Vei (}ice sa înhame pe Achmed calul meu arab 

favorit.
— Este înhămat domnişoră.
— Me vel îmbrăca ca ama zona acea négra care ’mî 

a sosit numai erî de la croitor.
— înţeleg d-sóra.
— Şi acum pentru că al înţeles, parfuméza-mi pă

rul cu acea minunată pornadă de Ilang-ilang, ce ’mî 
place atât de mult !

Şi Peppi făcu cea ce i se ordonase de către stă
pâna sea.

Dialogul de mal sus, era ţinut îu Hotelul comtelut 
de Loingueville, şi acela care da acele ordine nu era 
de cât cocheta Enrieta...

Se lăsăm să trecă o oră, timp necesar tinerel co
chete, spre a \şî face toaleta dorită, şi -'.à pătrundem 
din nou în hotel, în momentul câud Eurieta, călare 
pe favoritul eî cal eşi pe portă.

Intr’adever nimic maî plăcut de cât acésta jună 
mândră, ce părea că sfideză pe trecători ou privi
rea eî.

Costumul bogat de araazouă si menţinerea corpului 
atrăgea privirile tutulor asupra sea.

Achmed, cal arab pur sîuge, nobil animal din in
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stinot simţea persona ce purta pe spatele şeii. oăci 
fără se aştepte frâul Enrîeteî, mergea de minune, şi 
era de ajuns numai să audă o mică încuragiare diu 
gura stăpânei sale, ca el se previe dorinţele d-rei de 
Loingueville.

Mândra patriciană se opri la porta uuul frumos o- 
tel de pe boulevard des Italien alături cu feli-berger.

Ea se coborî repede de pe şea cu îndemânarea cea 
mai mare, ’şî aruncă frâul calului în manele micului 
Eduard care ’i servea ca groom, şi pe care ’l luase 
cu sine.

Un vaiet întîmpină pe Enrieta, si dupe ce o salută 
cu politeţă.

— Anunţă-me ! dise ea.
— Cer ertare d-nei, (lise valetul. D-nul Eiffel nu 

e acasă.
— Nu este acasă? (J.ici.
— Am avut onôre de a vë spune acesta dise vale

tul cu aerul unul om de lumea cea mare, care pare 
supărat, când cine-va nu da credemênt spuselor sale.

— Bine, atunci voi aştepta ! (}ise Enrieuta după 
un minut de decisiune, — când crecji că se va în- 
tórce ?

— Cel mult peste un quart de oră, căci de obiceiîi 
vine regulat la 12 la masă.

Emieta scăpă un suspin de uşurare.
Şi introdusă de valet, intră îu cabinetul de lucru 

al renumitului architect.
Pe masa acestui cabinet o mulţime de scliiţe şi de 

planuri dovedea ocupaţiunea marelui bărbat.
In centrul mesei, ca şi cum ar fi voit chiar el, se 

arate lumei că acela este cea mai mare operă, o schiţă 
a turnului ce este ridicat pe Champ de Mars, şi care
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ya păstra în veci gloiiosul seîi nume, se vedea de
semnat cu cele mal mici detaliurî.

Era aprópe douë-clecî minute de când şedea privind 
la acele schiţe şi piauurî cu uu interes vëdit, când 
intră Eift'el.

Eiffel, care a devenit celebru prin monumentul ce 
a ridicat, menit a arăta luuiei întregi, că tot Praucieí 
’ï a fos reservată şi acestă glorie, era un bărbat, în 
care de la prima vedere vedea un geniu.

Născut într’un oraş din Alsacia, dènsul nu a în
cetat un moment măcar d’a ii Franees.

Studiele sale şi le-a făcut în Paris la liceul Louis 
le brr and ; şi să nu credeţi că capitulaţia Parisului de 
nefericita memorie, a fost una din plăcerile lui.

Nu ! ori de câte ori venia vorba de acesta cu a- 
micii lui, în tot-d’auna (Jioea că nici odată el nu va 
uita Prusacilor cea ce au făcut...

— D-ta d-ră ! D-ta la mine la acésta oră şi în a- 
cest costum? îutrebă ei cu mirare alergând înaintea 
Enrieteî.

— Da domnule Eiffel, după cum me vet}! am venit, 
şi pentru că cea ce am să-ţi spun este puţin cam 
lung, te rog să el un loc lengă mine.

Eiffel se aşecjă pe uu fotoliu lengă juna fată, şi 
luând una din acele posiţiunl comode şi respectuóse 
tot de odată.

— Bine, cjlsfc el, se vedem 
Vë ascult!..

— Am venit scumpe amice, începu d-şora de Lon
gueville, a te ruga să ’mî faci o restictiune.

Eiffel tresări.

ce aveţi a ’ml spune...
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— Despre ce voeştî sä vorbeşti ? întrebă el.
— Voesc a ’ţî reaminti drăguţii de acele câte-va 

scrisori ce posedezî de la mine.
Eiffel tresări din noii.
— Aşa dar, le ceri îndărăt?
— Dupe cum vecji.
— Şi dacă ’ţî le aşi refusa.
— Acela care a (Julit turnul cu numele seú, este 

prea cavaler spre a ’mï refusa o cerere drépta ca a 
mea.

— Aşa dar nu ’ţl a fost de ajuns că te aï purtat 
cu mine ca cu cel de pe urmă dintre laqueï, nu te aï 
mulţumit că maî înşelat în chipul cel mai de jos, a- 
cum vii a ’mî reclama şi acele scrisori, cari singure 
’mi spun în solitudinea în care ine găsesc în timpul 
libertăţeî mele, de orele fericite petrecute în braţele 
tale !...

Şi Eiffel, omul-deii, că(Ju din înălţimea sea şi de
veni om.

— Pentru ce. mai rescoleşti trecutul, cjise dupe un 
moment Enrieta, crecjî că se va mai întorce timpurile 
acelea !

— Val, acesta din nenorocire este prea adevărat!.*
— Vecji dar prea bine, cjise Enrieta din nou că am 

spus adevărul !
O pausă scurtă urmă.
— Prea bine d-şoră, cjis« de o dată Eiffel cu de- 

cisiune, ţi le voi da pentru că o voeţtî, dar mai antei 
voesc a ’ţi vorbi ceva, care te intereseză.

— Se vedem, ascult...
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CAP. X

R g a ni i n t i r ï.

— Sunteţi logodita cu comtele Poutenief d-ra mea ?
— Eu? nu... dar pentru ce acesta, întrebare Dum- 

nedeule !.. clise Enrieta tresărind din tot corpul, cu
getând fără voe că póte ver o nenorocire i se îutîra- 
plase luï Oscar.

— Atunci, trebue să stil cele ce i s’a întâmplat ?..
— Ba nici de cum...
— Ce fel nu stil despre duelul lui cu lord Bea- 

consfield.
Enrieta se schimbă la faţă.
— D-deule ! cugetă Eiffel, cât ’l iubeşte de mult!
— Şi t}i°ea ?•’ întrebă Enrieta.
— Că Pontenief a fost rănit.
— 0! dar nu vë temeţi, continuă Eiffel vëdênd 

schimbarea ce se operase pe figura Enrieteî la cuvin
tele sale, rana 'î este ui soră de tot, şi înainte de cinci 
cjile, de sigur că va veni să vë linistésca.

— Dar în fine, întrebă d*ra de Loingueville, acest 
duel trebue să fi avut ver o cuusă?

— Sigur,..
— Şi acéstâ causa ?...
— Să ’ţl spun cum s’a petrecut lucrurile.
— Mal serile trecute, la balul comteseî de Villa- 

Frauca, nu ştiu cum s'a îutêraplat, dar comtele Pon- 
tenief ar fi dis nişte cuvinte tari la adresa principe
sei de Trubiscvoi. Lordul Beaeonsfield, despre care se 
cjice că e apărătorul tutulor damelor, s’a constituit 
apărătorul principesei, a provocat pe Pontenief, şi
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ast-fel se explică duelul ce a avut loc între dănşi.
D-ra de Loingueville, păstra tăcerea un moment.
— Şi pentru ce ’mî spui tóté acestea ? întrebă ea 

de o dată cu o voce care nu semăna câtuşi de puţin 
cu alteraţii de mal înainte.

— Yi le spun pentru că voesc să ved dacă este 
ver o asemănare între trecut şi present...

— Vorbeşti în enigme amice, esplicăte mal lămurit 
căcT nu înţeleg...

— ’Ţi aduci aminte Enrieto de prima noastră în
tâlnire ? clise Eiffel nerespuncfend direct la întrebare.

D-ra de Longueville tresări.
— Da ! murmură ea, ’mî aduc aminte ca printr’un

vis.
— Ast-fel trebuia să fie ! murmură eminentul ar

chitecte
Apoi adaogă tare.
— ’Ţî reaminteşti de acea seară plăcută pe bordul 

vasului „Regele Lear“?
— De minune ; ’mî aduc aminte ca şi cum s’ar fi 

întemplat erî; cu toate eă de atunci sunt aproape 
trei ani.

— Pe timpul acela nu eram de cât la începutu 
carierei mele.., Intălnindu-me cu tine, mi se pani că 
întrevăd o parte din cer deschi(}êndu--se....

Plecasem la Italia, spre a me perfecţiona când pe 
bordul acelueaşî vas te vadul răpitoare şi pasionată 
după cum eşti. Ştii prea bine, ce să mal urmez, că 
ne înţeleserăm de minune împreună, şi că am ştiut să 
înşelăm vigilenţa părinţilor tei...

Ochiade dulci, strănsori de mănă, sărutări nenumă
rate, eată cum ne petrecurăm noi cele trei (J.i'le cât 
ţinu călătoria noastră...

3
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Când ne despărţirăm, amëndoï eram cu lăcrămile în 
ochi, şi fie-care consola pe acel alt, ca şi cum dure
rea unuia nu era şi suferinţa celui alt...

Un an după aceasta ne întâlnirăm din nou în Pa
ris continuă Eifel după o pausă scurtă.

Bucuria ce simţişi când m’ai vëcjut a fost mare, 
‘căci pe timpul acela më iubeai, nu este aşa Enrieto?

— Unde voesci să ajungi ? (}ise JD-ra de Longuevill, 
pentru ce desveleştî trecutul ?

— Pentru a-ţl are ta că intre atunci şi acum este 
o mare asemănare..

Adu-ţî aminte de duelul ce avusesem cu marquisul 
de Los-Montes, acel ingănfamt spaniol, care cutezase 
la o beţie se spue în gura mare că posedează bunele 
tale graţii... Beaminteşte-ţi de acel moment când am 
întrebat dacă cea ce a (Jis marquisul era o calomnie, 
sau purul adever.

Tu ’mî aï respuns însă ca marquisul era un rnise- 
rabil, şi că nici o dată n’a fost inouragiat de tine, 
pentru a se putea crede autorizat d’a vorbi cele 
spuse.

Eu te credul vai ! căci în realitate marquisul spu
sese adevërul, cre(}ui c}ic, si în paroxismul amorului 
meu exaltat, me dusei la spaniol şi ’i aruncai mănu
şa în obraz.

A doua (Ji, un duel urmă, şi ca résultat, eu căijul 
rănit la braţul drept. Te vecjuî plăngâud, jurăndu-mî 
că me vel iubi tot-d’auna, şi că nici o dată nu vel 
mal da ocasiune să se întâmple cea ce s1a petrecut.

— Te crecful.

*
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— Trei (Jile după această însă, când rana ’ral per
mise să es din casă, me dusei puţin la bois des lou- 
logne.

Era o dimineaţă superbă de Mal.
Soarele plăcut şi boarea cea dulce te invita la pre

umblări prin frumoasele bosquete din jurul cascadei.
Continuam preumblarea mea cugetând la tine, zi

când în mine că ce fericit aşi fi dacă al fi femea 
mea. Şi că nenorocirea care me impedica d’a deveni 
soţul tëu, este numai posiţiuuea socială.

Cugetăm încă ast-fel, când nişte şoapte 'mi isbi a- 
udul, si tresări! aiujind o voce pronunţând numele 
teu...

întorc capul si te vëd pe tine în braţele marquisu- 
lul de Los Montes!...

Durerea ce simţii fu atât de mare, în cât în pri
mul moment, voii a vë sugruma pe amendol, dar a- 
poi făcându-se o reacţiune în sufletul meu devenii li
niştit, şi apăru-i în faţa voastră...

La aparitiunea mea, la care nici tu, nici marquisul 
nu ve aşteptaţi, aţi dat câte un ţipăt.

Eű me mulţumii numai a te numi trădătoare, spu- 
năndu-ţî că totul este rupt!..

— Eată cea ce este adevărat şi ce voiam ă-ţî spui 
ne concluse Eifel ; eată asemănarea ce <Ji° c& : 
pe atunci me credeam eu cel mai fericit, acum se 
crede Pontenief....

Enrieta tresări şi deveni roşă.
— Aşa dar, c}ise densa ştii ?
— Ştiu totul, ştiu că nefericitul comte era în aju

nul d’a se căsători cu fiica principesei de Trubiscvot, 
când avu nenorocirea să te îatălnească în calea sa.

De atunci nefericitul ţi-a devenit sclav, şi D-ta....
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Enrieta tresari din nou.
— Pe când eü ? cjise ea.
— D-ta ’l înşeli în modul cel maî infam cu mar- 

quisul de Los Montes, acelaşi cu care m’aî înşelat pe- 
mine.

D-ra de Loingueville dădu un ţipăt de groază, şi 
se sprijini së nu cadă.

— Graţie!... graţie!... strigă ea cu un ton umilitor., 
graţie pentru D-<}eu, să nu ne audă cine-va !...

— Eiţl liniştită, căci cele ce vë vorbesc n imeni 
altul nu le va şti.

— O Dumnezeule, şopti nefericita fiică a comteseî 
de Loinguiville, dar de unde ştiî... sine ’ţi a putut, 
spune aceasta?...

— Chiar el...
— El?... miserabilul !...
— Da ! şi dacă te previu o fac numai ca se vigi- 

Iezi, căci ceea ce am aflat eu, póte să afle şi Pon- 
tenief, şi atunci vei rernâne ca întêï...

Enrieta ’şi muşcă buzele de ciudă.
— Şi acum, cjise Eiffel dupe un moment de tăcere, 

eată ceea ce ’mi at cerut,., numërële D-ră, sunt 12. 
scrisori... iale...

Enrieta apucă pachetul şi simţind un congediu din 
tonul fostului ei amant, se sculă, şi luându’şi adio... 
plecă...

xr
Principesa de Truhiscyoi

A doua (Ji dupë duelul dintre Beasconfeld şi Pon- 
tenief, sir Robert citea revista din „Dailly-Newc
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Telegraph^, când Jack, valetul sëu anunţă pe prin^ 
cipesa de Trubiscvoi :

Principesa intrând salută şi luă loc, dupe invitarea 
lordului pe un fotoliu.

Sir Rovert se aşedă asemenea pe un scaun îu faţa 
•principesei.
:§[— Pine aţi venit, d-nă principesă, c}ise lordul de 

•o dată, căci am a vë spune ceva important.
— Şi ce anume sir Robert?
— Acea că purtarea D-voastre din c}iua duelului, 

nu a fost nici de cum dupe aşteptările mele.
— Ce voeştl să cjicî sir Robert? întrebă principesa 

cu acel aer măreţ care ştia să şi-l ia ori de câte ori 
cine-va ’şi permitea a 'i vorbi ceva care nu era dupe 
dorinţa sea.

— Yoesc să cjdcj d-nă princesă, cjise sir Robert, cu 
acelaşi ton, că presenţa D-voastră dupe bosquet, nu 
era nici de cum necesară, şi că dacă duelul nu era 
în programul D-v, eu ştiam să ’l înlătur...

Cuvintele lordului, puse în mirare pe principesa.
— lutr’adevër sir Robert, cred că eşti nebun, sau 

că eu nu mai înţeleg ceea ce spui... Cum, pretinzi că 
•eu aşi fi fost de faţă la duelul d-tale?...

— V’am vë(}ut d-nă !
— Pe mine d-le ?
— Pe d-ta!
— Principesa dete din umeri cu neîncredere.
•— Saîi mai bine, continuă Englesul, am dărit pe 

d-şoara Olga insoţită de o altă damă voalată, fugind 
într’c direcţiune opusă.

Principesa tresări din tot corpul.
— Pretinzi dar, că fiica mea...
— Nu pretind, sunt sigur, d-nă principesă.
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— Şi 4'ceaï
— Ca era însoţita de o altă damă voalată ca şiî 

dânsa.
— Cum era dama care o însoţea?
— Mai mult bătrînă.
Un moment de tăcere scurtă urmă.
— Da ! (Jise principesa, ast-fel trebue să fie, Olga. 

în acea <}i a eşit cu Marusca... ştiu aceasta de la 
portar. Ştiu că a eşit pe jos, probabil că a luat ver 
o trăsură de birje, căci când s’a întors a venit în» 
trăsură.

Un zîmbet de triunf se vă du fluturând pe buzele- 
Englezuluî.

— Vedeţi dar, d-na principesă. (Jise el, că nu m’am 
înşelat nici de cum ?

— Bine. ’Ţi mulţumesc pentru cele ce ’mi aï spus 
*Ţl mărturisesc că nu ştiam nimic încă...

— Ce fel, nu ştiaţî, că d-ra Olga, cu toată ura d-v. 
încă iubeşte pe comtele Pontenief ?...

— N’am voit să c}ic aceasta, răspunse principesa,, 
dar acea că n’am ştiut încă că fiica mea 'şî a uitat 
mândria numelui său până ’ntr’ateta în cât să asiste 
la duelul acelui om care a călcat numele nostru îm 
picioare...

— Aşa dar ştiaţî ?
— Vai da!...
— Şi nu 'mî aţi spus’o !,..
— îPam aflat de cât în ajun.
O paosă scurtă urmă după aceasta, apoi-, după um 

minut convorbirea luă o nouă faşă.
— Dar cu Enrieta ce aţi făcut? întrebă principesa..
— Până asum nimic. Aveţi răbdare însă,, am avut 

trebuinţă de câte-va notiţe în privinţa trecutuluï.sëü..
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— Si acele notice ? fácu principesa de Trubicboi 
cu nerăbdare.

— Le am.
— Aşa dar, atunci planul este gata ?
— Da, nu aştept de cât sosirea unul actor, care 

să ’şî joace rolul..
— Nu te înţeleg !
— Nu pot să vé spun nimic mal mult deocamdată, 

de cât atât...
— Şi Enrieta ?
— Va fi compromisă, vë o promit!
— Cugetă bine sir Robert, dise principesa la ceea 

ce aï spus, şi nu uita că sunt nerăbdătoare.
— Nu voiü uita nimic d-nă principesă, fiţi sigură 1 
Dupe aceste cuvinte principesa de Trubiscvoï s

sculă şi plecă.

XII

L a D u T a 1

A doua (Ji dupé cele relatate în capitolul precedent, 
un om îmbrăcat într’un costum de o eleganţă rară, 
intra la stabilimentul lui Duval, ce este situat în 
colţul bulevardului Sent Midiei.

Gesturile şi memţinerea corpului junelui, căci nu 
avea mal mult de 25 ani, trădau la prima vedere pe 
omul din clasa de mijloc.

La intrarea sa în locandă, fu întêmpinat de o jună 
servantă.

— D-l ce porunceşte, întrebă ea.



\ — 40 -
' "ÚÍ" — Nîmic^ê o cam dată, respimse necunoscutul, 

V* >* sapoï dupé un moment de observaţiune, si dupé
asigură ca-óei câţî-va muşterii nu dau atenţiune la 

ifâh-sul, se apropia de servantă.

. *

ce se

— Ascultă d-ră, de va veni veri o damă înţelegi 
ce ’ţb spun ?

— înţeleg domnule.
— Să o conduci în pavilion.
— Prea bine domnule...
Servanta voi se se retragă*
— Aşteaptă un minut, nu este asta tot.
— Domnul mal are să ’mî facă veri o recoman- 

daţie?..-
— Da.
— Şi acum?
— Vei spune acelei dame că omul ce asceaptă va 

veni îndată...
— Aï înţeles ?
— De sigur domnule.
— Bine, (}.ise necunoscutul dând junei ckelneriţe o 

monedă de cinci franci.
Servitoarea voi să mulţumească, dar streinul nu 

aşteptă ci descbicjênd uşa plecă.
. — Eată un domn foarte cum se cade. şi (fise fata 
în sine mulţumită de câştigul sëü, pentru doué, trei 
csivinte, ’mî a dat aproape cât câştig în doue cjile—

Juna chelneriţă ar fi mal continuat poate în mo
nologul sëü, dacă în acel moment n’ar fi. simţit o 
mână grea pe umërul sëü. Intorcându-se repede, se 
găsi în faţa unui om aproape de 40 ani.

— Domnul voeşte ceva ? întrebă dênsa mirată de 
libertatea ce ’şî luase noul necunoscut faţă cu dânsa.
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?..
— De o cam dată o mica desluşire, cj.iseV*strei.nur^ ^ ^

cu o voce înecată. \ />•/.
— Aide, cugetă têuëra noastră, de va merge^feáSAcV^* 

4iua ast-fel, apoi ar fi mult mai cu minte ca patronul 
să deschidă birou de informaţie..
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V/«

Apoi tare :
— Ce doreşte domnul ?
Străinul ce părea că era într’un mare neastâmpăr 

făcu a mare sforţare asupră-şî,
— N’a trecut pe aci un tâner, poate să fie 

quart de oră ?
— A ! făcu fata în sine, de sigur ca acesta e băr

batul damei ce aşteaptă tênërul de mai adineaorea... 
se vedem... să luăm seama...

Apoi rëspumjênd la întrebarea streinului :
— Nu domnule!... (}ise ea cu o oare-care liesitaţiuue.
— Această fată me îuşală !... cugetă streinul la ria

dul sëü observând hesitaţiuuea chelueriţel.
Apoi luând un aer coufusionat.
— Ah Dumnezeule ! (jise el, unde ’ml este capul ? 

ce greşală !... credeam că sunt la Continenthal... par
don mam/.el !...

Şi repede ca şi cum venise, dispăru pe u?e.
— Drace!... drace, făcu juna, cine să fie acesta şi 

ce să voiască?.

ca uu

XIII
Doi Amorezaţi «

O damă tânëra ale căreia trăsuri nu se putea bine 
distinge din causa unul gros voal ce avea pe figură, 
intră de o dată în locanţă.
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Juna femeă părea încurcată,' şi după ce ’şî arunca 
ochii da dreapta şi da stânga părând ca căuta pe ci- 
ne-va cu privirea, şi nevadând persoana ce voia; se 
adresă cătreo servantă.

întâmplarea făcu să fie aceaşT.
— Eată dama în chestie ! şi c]ise chelnăriţa, vă

zând pe juna viind către dënsa.
— D-ra mea, dise streina, aşteptam o persoană nu 

ştiu dacă D-voastră aveţi cunoscinţă de această ?
— Da, d-na mea, a venit un domn pe aci şi ’mï a 

spus să vë comunic se-1 aşteptaţi în pavilionul din 
grădină.

O mare greutate se păru că se ia după peptul stre
inei la aceste cuvinte.

— Aşa dar, <jise ea cu o voce ca o şoptire, a ve
nit pe aci ?

— Da doamnă.
— Şi locul de aşteptare unde este ?
— Aci în grădină.
— In grădină ?
— Da, voiţi să vë conduc ?
— Da !
— Urmaţi-mă vë rog, atunci.
Şi juna chelnăriţă procedată de streină străbătură 

cele patru mari saloane ce sunt la rănd, eşiră în gră
dină, şi intrară în micu pavilion ce este (Jidit acolo.

Acest pavilion cochet, care apare visitatorilor ca 
un gingaş cuib de rândunică, nu este mal mare de 
de patru metri patraţi. Ca mobilier are o sofa, trei 
scaune, o masă şi doue oglinzi aşecjate una îu faţa 
celei alte.

Streina condusă de servanta, intra inăuutru.
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— Veţi aştepta aci D-nă, cjise ea, pânë va sosi 
persoana ce aşteptaţi.

Cu aceste cuvinte, chelnăriţa făcu o reverinţă gin
gaşe şi pleca.

Remasă singură, necunoscuta ca se-şl petreacă tim
pul, începu a citi pe oglinzi numele visitatorilor a- 
cestul chioşc, şi cari sunt sgăriate cu diamantul.

De o dată densa însă, la citirea unul nume se în
gălbeni.

— D-(Jeule, <}ise ea, dacă va citi el, ce voi (Jice eu 
atunci ?

Cugetă încă la aceasta, când uşa se deschise încet, 
şi pe prag apăru un june om.

— Paole ! strigă necunoscuta văc}ându-l, al venit
în fine... ,

— Enrieta !... cjise şi necunoscutul.
Şi amăndol juni se îmbrăţişară cu patimă.
— Dar ce te al făcut tu amice ? c}ise tenăra fată, 

care trebue să o spunem, nu era alta de cat fiica 
comteluï de Longueville, unde al fost, de al întărdiat 
atăt ?...

— Trebue să ştii că am mai dat pe aci, şi am lă
sat vorba că de vel veni să me aştepţi.

— Ştiu aceasta !
— Tu al venit de mult ?
— De o jumetate oră aproape.
— Şi părinţii tél.
— Nu bănuesc nimic ; me crede că me aflu la El

vira de Villa-Eranca.
— Ascultă më Eniieto, dacă ţii să fim amëndoï mal 

mult timp, apoi trebue să te păzeşti, şi mal cu sea
mă de tatăl tëu !...

— N’avea nici o teamă Paole, <}ise Enrieta.



- 44 —

Ei nici nu cugetă macar la una ca aceasta.
— Aşa poate sa fie, dar tu ştii vorba proverbului, 

că paza bună păzeşte primejdia rea...
Enrieta drept răspuns dădu din umeri.
Conversaţiunea lor fu întreruptă de tanéra chelnă

riţa, care le servi prënsul.
Aci credem că a venit momentul să spunem citito- 

torilor cine este acest nou actor ce introducem pe 
scena naraţiune! noastre.

Paol Blanchard, ast-cel se numia eroul nostru, era 
trate de lapte cu Enrieta.

Muma lui anume Eleonóra Blanchard, văduvă ne
norocită, intrase ca doică la comtesa de Longuville, 
şi cu permisiunea comtesei laptase şi pe Enrieto şi 
pe Paol în acelaş timp.

La comtele de Longuiville era atât de bine, încât 
Eleonóra remasă ca îngrijitoare după ce copilul fu în
ţărcat.

In timpul acesta ambii copil creşteau.
Şi pentru că amăndoi subsese acelaş lapte, atât 

comtele cât şi comtesa. nu făcea o mare deosebire în
tre unul şi altul, ui ’i iubea aproape pe amăndoi de 
o potrivă.

Copii din părtele se uniau de minune amăndoi.
Tănăra Enrieta, copilă mică încă, în tot d’auna d’a 

ocasiuni lui Paol, „fratele ei“ după cum era numit 
aşi arăta devotamentul pentru dănsa.

Ast-fel o dată la o moşie a comteluî, dănsa se fă
cu ca se îneacă în micul eîeştiu ce este la spatele 
Castelului, şi în care dănsa avea obiceiul de a se îm
băia în toate

Paol care de obiceiü o urma prin toate locurile, şi 
care era de faţă, nu perdu un singur moment macar.
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Repede el ’şî arunca hainele după dënsul şi se aruncă 
în apă

Un minut în urmă apăru triumfător ţinând ginga
şul corp al Enrieteî, care numaî da nicî un semn de 
simfire, ci părea a fi leşinată.

Această întâmplare însă, avu o mare influenţa a- 
supra tinerilor.

Paul care mai înainte, nu simţea pentru Enrieta 
de cât numaî acea sinceră iubire ce un frate trebue 
să aibă pentru sora sea, de o dată fu coprins de a 
patimă nebună, de una din acele patimi, cari de multe 
ori face pe cel maî cinstit om criminalul cel maî 
mare.

Enrieta din parteî, începu a privi pe Paol cu alţi 
ochi ca maî înainte.

Contele si contesa însă, care nu aflase nimic de 
cele întemplate, nu încetaseră de a privi pe Paol de 
cât ca pe un frate al Enrieteî.

Cu toate acestea o singură fiinţă din uastel simţise 
de patima copiilor.

Aceasta era bëtrëna Eleonóra.
Dêusa chemă într’uua din c}ile pe fiul seu, şi ’î făcu 

morală spunendu-î că purtarea luï nu-î este nici de 
cura corectă.

Paol însă, dete mumeï sale an rëspuns care nu fu 
nicî de cum dupe dorinţa bëtrêneï.

— „Sunt om ac}i mamă, (Jisese Paol, ce D-deu la 
versta de 22 ani, nu trebue să mă înveţe cine-va cum 
trebue să më port...

Bëtrêua nu maî c}.ise nimic.
Şi totul rëmase ca la început.

* *
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Moartea bëtrâneï Eleonóra făcu pe Paoul să plece 
din castel.

Durerea ce simţiră ambiî tineri decpărţindu-se nu 
se poate spune; cu toate acestea despărţirea era in
evitabilă. Paoul plecă şi Enrieta rëmase, D-ra de 
Loingueville păru mat îutel neconsolată. Devenise 
tristă, şi se credea cea mat nenorocită dintre fiinţe, 
blestemându’şl soarta tot de o dată.

Comtesa ve<Ju schimbarea fiicei sale, o luă drept 
mâhnirea ce simţise de despărţirea aceluia care ’i ţi
nuse loc de frate, şi pentru ca se o distreze, proectă 
o călătorie de plăcere în Italia; supuse soţului planul 
seu şi doue sëptamênï în urmă contesa de Loingui vil le 
cu fiica sea erau pe bordul vasului „Regele Lear“.

Pe bordul aceluiaşi vas era şi tênërul Eiffd, aceia 
care după câţi-va ani era să devie celebru.

Privirea lui rnăndră de vultur, figura plăcută şi 
verva-î plină de admiraţie, făcu pe Enrieta a uita de 
primul seu amant, şi cum era diu natura sea roman- 
cioasă, veni singură de se aruncă în braţele ju
nelui.

Eifel, sărman june la acea epocă, pentru care amo
rul era o plăcere încă necunoscută, radios de mulţu
mire, gusta din cupa veselii timp de trei diie...

Apoi fatalitatea îi despărţise, el pentru a se duce 
la Roma, ea la Veneţia...

Dupe doui ani sa mal întâlniră iarăşi 11 Paris.
Eiffel, care nu putuse să. uite momentele de fericire 

petrecute în braţele Enrietel, veni cu mâinele des
chise la iubita sa.

D-ra de Loingueville însă, cochetă cum era de fe
lul ei, şi care acum pusese ochii pe trufaşul marquis 
de Los Monţes, nu păru nici de cum mulţumită de a*

i
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ceasta întâlnire, cu toate acestea neavând ce face, 
se prefăcu că este veselă, şi începu a continua întâl
nirile vinovate cu Eiffel.

Este o minune ne mat autjită, cum această fată 
crescută de altmintrelea în morala cea mal mare, a 
ştiut îu tot-d’auna să ’şi ascundă amorurile claude3- 
tine într’ast-fel de mod, încât nicî comtele nici com- 
tesa se nu simţa nimic...

O indiscreţie a baronului de Los Montes însă, făcu 
pe Eiffel se afle infidelitatea EnrieteT, un duel ré
sulta din această, şi ca urmare desăvârşita ruptură 
între el şi D-şoara Loingueville.

Părăsită de unul, scârbită de cei alt, Enrieta era 
îngrijeatâ, când întâmplarea ’I scoase în cale pe O3- 
car Pontenief.

Dilele fericite ce a petrecut cu junele Rus nu se 
pot spune, şi când află de la Eiffel nenorocirea ce 
isbi pe comtele Poutenief ’î făcu atât de rëii, încât 
nu putu să se coboare la masă.

Şedea adâncită în cugetări, când de odată uşa se 
deschise cu sgomot şi un ora tînër intră.

— Paole ! strigă ea recunoscând în acel om pe 
primul seu amant.

— Enrieto !... strigase şi junele.
Şi mai îu acelaşi timp, ambii se aruncase unul îu 

braţele celui alt.
— Tu Paole, tu?... întrebă Enrieta, cum se face 

ca ai venit aşa pe neaşteptate ?
Casa de comerţ din Bordeaux unde lucretj. m’a tri

mis într’o misiune aci, şi cu această ocasiune am 
voit së trec şi pe la tine spre a te vedea.

— Va se 4‘că, nu m’ai uitat dar ? întrebă Enrieta.
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— Së te uit eu, Enrieta?... Eü !... VaT, ar trebui 
să ştiî cât te iubesc, atunci nu al mal vorbi ast-fel!«

Enrieta nu respunse,
Ea ’şî aminti că nu se purtase nici de cum corect 

de la despărţirea de Paoul.
Acum însă el venit, lanţul iubire! se strânse diu 

nou între dînşiî.
Enrieta uită îndată pe Eifel şi pe Pontenief, necu- 

getând de cât la Paoul...

O învoială se făcu între dânşii şi liotărâră să ’şî 
arate locu unde să ’şi arate amorul lor...

* *

In momentul când îi întêluira la Du val, loc ales 
de denşi în comun acord, Enrieta se găsea într’una 
din acele momente de surescitare a sufletului, care 
de multe ori aduce pe femeă la miserie...

Ea ştia că acest amor era vinovat, simţea că iubi
rea ce avea în pieptul seu, nu era bine ve(}ută nici 
de oameni nici de cer; dar amorul îi era mai presus 
de judecata, şi neţiind corapt de primele idei se dădu 
cu totul pasiune! sale...

— Paole, Paole, şopti ea printre dinţi, dacă ai şti 
tu cât te iubesc !

— Merit amorul teu Enrieto, căci şi eu te ador!.*
— In lipsă te ai mai gândit la mine Paoule ?
— Vai ar trebui să fiu cel mai ingrat om pentru 

ca să nu cuget la aceea care ’mï a procurat primele 
plăceri ale vieţei... jur că gândirea’ral a fost tot
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d’auna la tine, că nici o femeă n’a posedat inima mea 
de cât tu...

Dar tu Enrieto, continuă după un minut Paol, tu, 
care ceri de la mine această mărturisire, tu în fine, 
gânditu-te aï la mine?... Cugetat-aT la acela care era 
departe de tine ?...

Enrieta tresări la aceste cuvinte.
— Da Paole, cjise ea cu toate acestea, da am cu

getat la tine, da pentru că te iubesc !...
Jur că în tot timpul gândirea mea se transporta 

la tine transmiţându’ţl amorul meü!..
— O scumpă Enrieto ! întrerupse Paoul într’un 

moment de beţie amoroasă, aşa dar tu nu ra’aî uitat !.. 
tu încă me iubeşti !...

— Da scumpe Paoule, te iubesc !...
Şi amendouî tinerii se aruncară unul în braţele 

celui alt coprinşl de patima amorului ......

Eraű încă strânşi în braţe, când tot de o dată uşa 
pavilionului se deschise cu sgomot, şi pe prag un om 
apăru...

De abea véí^use tinerii pe acel om, şi amendouî 
scoaseră un ţipăt de groază.

Acel om era tatăl Enrietel...
Era în fine comtele de Loingueville..»

XIV

Esplicaţiunî

Ne aducem aminte că la ultima visită ce princi-
4
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pesa de Trubiscvoi făcuse lordului de Beasconfield, 
acesta (Jisese :

— „Yë promit d-nă principesa, cá Enrieta va fi 
compromisă, şi nu aştept de cât numai sosirea jniuï 
actor, ca scena se fie complectă.“

Intr’adever el se ţinu de cuvênt.
Prin ce mijloc putu el se afle purtările Enrietei, 

legăturile eï cu tînërul Paol, fratele de lapte al ju
nei fete, ,nu putem şti, este destul însă a spune, că 
chiar în (}iua aceea, el espediă o telegramă la vërul 
seu din Bordeaux, care făcea un mare comerţ de 
vinuri şi unde . aflase că tînërul în questiune face pe 
comisul, şi prin care ruga pe vérül sëü în secret sé 
facă totul, şi să trimeată îutr’o misiune pe Paoul 
Blanchard la Paris.

Vërul, om îndatoritor, satisfăcu dorinţele lui sir 
Robert, şi doue (}ile în urmă, omul de încredere aL 
casei de vinuri din Bordeaux, era în Paris.

Prima visita a lui Paoul fu pentru Enrieta.
Un zîmbet de bucurie crudă flutură pe buzele lui 

sir Robert când vecju pe Paoul că sosise...
— Aide! şopti el, de acum terenul este al meu !... 

Principesa va fi mulţumită... Enrieta compromisă... şi 
eu voiu intra în fine în fonduri...

* *

In dimineaţa , în care tinerii amorezaţi erau 
la Duval, contele de Loingueville într’un costum de 
dimineaţă citea ca de obicei prima ediţiune a lui 
„Figaro“ când un valet veni de ’i presentă o epistolă.

Contele lepădă jurnalul, luă scrisoarea, o desfăcu 
şi ’şî aruncă repede ochii pe ea.

: :
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De abea citise primele râuduri însă, şi comtele 
scoase un ţipăt de groază.

Contesa, care era în camera de alături aucjind acel 
strigat, şi nesciind ce se petrecuse, alergă în grabă 
în camera soţului séű.

Aci un spectacol groaznic se présenta ochilor sëï.
Comtele trântit jos, fără simţire, ţinea în mână 

încă fatala scrisoare şi avea înfăţişarea unul om care 
trecuse din lumea aceasta în viaţa eternă.

Nenorocita comtesă, înspăimântată începu să ţipe 
cerând ajutor.

La strigătele sale, toţi servitoriT intrară.
Ea le explică causa chemăreî, le aretă starea con

telui, şi ordonă îndată să se ducă dupe un medic.
Un sfert de oră în urmă, D-rul Pierre veni, căută 

pulsul contelui, ’i lăsă sânge, şi un sfert de oră 
dupe aceasta, comtele îşi venise în simţiri.

Prima lut întrebare când putu să vorbească fu se 
întrebe de scrisoare.

Valetul seu, care o găsise jos, ’t o présenta.
— Ştii Ernestino, dise contele de o dată cu o voce 

sfâşiată de durere, când reraase singuri, ştii tu ce 
groasnică nenorocire ne-a lovit?

Contesa tresări, crecjênd ca soţul seu aiureada ; cu 
toate acestea nevoind a '1 contradice :

— Şi ce anume, scumpul meu ?
— Enrieta, copila noastră, este o ticăloasă!
Şi pentru că contesa se trăsese cu douî paşi înapoi :
— Da, o ticăloasă, care nu mat merită a o numi 

fiica noastră, continua comtele, o mizerabilă care a 
mânjit numele nostru, o tibadă infamă!... o mesalină 
murdară !...

Şi pentru că comtesa voi a aperâ pe Enrieta :
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— Citeşte aceasta Ernestino, 4^se comtele, citeşte- 
aceasta !...

Şi el întinse soţiei sale fatala scrisoare.
Contesa lua epistola cu mâna tremurândă şi cu o- 

voce înecată de suspine citi cea ce urmeaza.

„Domnule Comte,
„Numele ce purtaţi este onorabil, şi nici 

„unul din membrii familiei d-v. n’a căutat 
„a '1 mânji până în present...

„Cu toate acestea, blonda d-vcastre fiică, 
„amăgeşte sincera iubire a părinţilor sëï, 
„uitând datoriile şi castitatea sea de fe
cioară, aruncându-se cu nepăsare în bra
vele lui Blanchard Paoul, fi aţele ei de lapte.

„De voiţi să vë convingeţi, continuă 
„comtesa a citi, n’aveţl de cât a vë duce 
„în pavilionul din grădină al stabilimen- 
„tulul *Duval, de pe bulevardul Sent- Mi- 
„chel, unde veţi găsi peculpabilî...

„Cugetă Domnule comte, conchidea seri- 
„soarea ca această întâmplare, de nu voiţi 
„să devie publică, trebuie să umblaţi cu. 
„multă tactică.

„V'am prevenit.
„Adio“

„Un amic,,

Comtesa rëmase pe gânduri când fini de citit.
— El bine Ernestino, te-al convins? întrebă con

tele cu o voce înecată de durere, te-al convins în 
fine că mizerabila ne a mânjit numele?...

— încă nu amice, respunse contesa, cugetă că nu
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'trebne să puî siguranţa pe o infamă anonimă, şi că 
•de aci până la certitudine sunt încă mulţi paşi de 
făcut....

— Tu cred! dar Ernestino ?...
— Cred Ludovic, întrerupse contesa, că fiica noa

stră este demnă încă a purta numele nostru !...
Comtele nu răspunse de o cam dată.
Ultimele cuvinte ale socieî sale, părură ca ’1 mal 

liniştesc, dar apoi inspirat de o nouă idee :
— Enrieta aci este ? întrebă el.
— Nu! s’a dus la Elvira de Villa-Pranca.
Comtele ti esări din nou.
— Aşa dar nu este aci? întrebă el.
— Nu, după cum ’ţî ara spus.
— Bine ! (}ise el î voi aAa îQ curând dacă se află 

acolo, şi dacă anonima este opera înşelătoare a veri 
unul mizerabil !...

Şi comtele ilicând^aceste din urmă cuvinte, se ’m- 
’brăcă 'şi luă pălăria şi plecă, lăsând pe soţia sa în 
prada celei mal mari nelinişti..

XV

Comtele de Loinguerille

Comtele de Loingueville luă cea d'întăî trăsură de 
birje ce ’i eşi înainte, se arunca într’însa, şi indicând 
adresa comtese! de Villa-Franca, cădu din nou în 
tristele sale cugetări.

Nefericitul părinte se gândea la această nenoro
cită întâmplare, care ’î amăra cjilele, cugeta la rîsul 
lumeî, la desonoarea numelui său...
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Blestema momentul în care s’a născut acel copil,, 
care acum ’1 făcea cel mai nefericit dintre oameni,, 
când trăsura se opri la poarta otelului de Villa- 
Franca.

Se cobora repede din trăsură, si ceru valetului să 
vorbească comtesel, întrebând tot-de-odată dacă fiica 
sa era acolo.

Valetul, neînţelegend turburarea contelui, spuse că 
comtesa, stăpâna sea, se afla de doue cjile la Verssaille 
şi că pe domnişoara de Loingueville. nici nu a vë- 
<j.ut o venind.

Cu sufletul pliu de amărăciune, sărmanul conte îm- 
pleticindu-se, se sui în trăsură ordonând să ’1 duca 
la Duval, dupe bulevardul Sent-Michel.

— Aşa dar, Enrieta nu este aci !' cugetă nefericitul 
părinte !...

Aşa dar scrisoarea nu a minţit?
Val! Dumnedeule ! pentru ce mat melaşi să trâesc?
Ajuns la Duval, intra înăuntru şi vorbi cu cea 

d’întêl persoană ce ’i eşi ’nainte
Am văcjut într'unul din capitolele precedente, cum 

cerea desluşiri de la o clielueriţă,. şi cum aceasta 
simţind că aci este o intrigă în joc J1 depărtase.

Contele însă, care din parte! cunoscuse şiretlicul 
servantei, luă de pretext că se îuşelăse şi plecă, fă
când pe aceasta să creadă ca se depărtase.

Adevărul însă este, că comtele eşind de la vDuval 
intră din nou pe mica portiţă de din dos a serviciu
lui, de aci în grădină, şi se ascunse dupe un bosquet 
din faţa pavilionului.

Era un minut de când şedea acolo, când ve<ju o 
tîneră femeă voalată intrând în pavilion.

Contele tresări, cunoscând în- acea- femee pe fiica sa.



— 55 —

— Mizerabila ! şopti ei, a,şa dar scrisoarea nu a 
minţit?...

Era se mal urmeze când zări la capătul aleiuluî 
un om înaintând către pavilion.

Mai întâi nu putu cunoaşte pe acel om, dar în fine 
când se apropia, recunoscu într’însul pe Paoul Bian
ca rd.

— Ticălosul, clise contele, val lui că a cutezat să 
'şi arunce privirea asupra fiicei mele!....

’Mî va plăti el mult această cutezanţă !...
Şi comtele pipăi patul unul mic revolver ce avea 

în posunar.
Intre acestea Paoul intrase în pavilion.
Comtele mai aşteptă ca un quart de oră, şi când 

creclu că este timpul, esi din locul de observaţiune, 
puse mâna pe clanţa uşel de la pavilion şi intră...

Am vecjut efectul ce produsă apariţiunea sa.
Enrieta îngrozită, plină de spaimă, cădu în ge- 

nuchî.
— Graţie ! strigă ea, tărîndu-se la picioarele ta

tălui seü, graţie !... al milă de noi !...
— Tăcere miserabilo \ răspunse contele cu o voce 

tunătoare, pentru voi nu mal există graţie...
— Al milă!... ai pietate de noi tată !..
— înapoi ticăloaso cu aceste cuvinte !... înapoi.... 

pentru tine nu mal sunt tată!...
— Şi tu infame, continuă comtele dupe un moment 

adresându-se către Paoul, tu care al cutezat a ’ţî a- 
runca privirea la acea pe care trebuia să o ' respec
tez! ca pe sora tea, tu care ăl uitat cât datorescl 
casei noastre, tu ticălos infam, verme tîrător, primeş- 
teţl pedeapsa la scârboasa crimă ce al făcut!..



— 56 —

Şi repede ca şi fulgerul, comtele scoase micul re
volver, despre care am mal vorbit, şi fixânduT îu 
june dete foc...

Doue strigăte diferite fu răspunsul...
TJnul scos de Paoul, care semăna ca ultimul suspin 

al unui om, altul de Enrieta, care ’şi vedea amantul 
murind...

Contele aruncă repede revolverul jos.
— Eşti destul de pedepsită cu aceasta, c}ise el că

tre fiica sa, sunt resbuuat !... numele 'mî este spălat !
Se nu cutezi însă, se vii pe la hotel, căci voiu 

pune servitorii să te dea afară !,..
Adio....
Şi contele de Loingueville, eşi ca uu nebun din 

pavilion, lăsând pe Enrieta aproape leşinată pe ca
davrul amantului sëü...

FINELE PARTEI ANTEI



PARTEA A DOUA

LEGENDA CASÍELÖLÜI FAJHŐMÉ LOB

I

P e Sena

Er'a o noapte întunecoasă.
Fulgerele şi trăsnetele cerului cădeai! succesiv, pe 

pâment, anunţând apropierea unei ploi torenţiale.
Cu toate că nu erau de cât 10 ore din noapte, cél 

pentru Paris, când sgomotul este încă în furoare, cu 
toate acestea (Jic, o tăcere adâncă întreruptă numai 
de signalele sergenţilor de noapte postaţi foarte a- 
proape unul de altul, domnea pe Avenue de Suferin.

Turnul Eiffel se vedea strălucind în depărtare în
tocmai că un imens far, pe acest ocean nemărginit 
ce se numeşte Paris.

De o dată o ploaie torenţială despică cerul, şi în
cepu să cadă cu repeziciune pe păment.

Vijelia ’şi îndoi puterea, şi asemenea unui ciclon 
uriaş ducea crăci imense de arbori îu depărtare.

Cu toată această revoluţie ce era în natură însă, 
un om învelit într’o manta mare de cauciuc eşi pe 
gangul unei case cu şasse etage ce era situată pe
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Avenue de Suferin. El umbla cu paşi repedi îndrep- 
tându-se către Pont-Iena.

Ajuns aci, cobora cele noue sau de ce trepte de 
piatră ale queuluT, şi intră în biuroul unde se vend 
bilete pentru navigaţie pe Sena

Şi luându’şX loc pe vaporaşul ce tocmai era gata 
să ’şî ia sborul, plecă pentru a se opri la micul de
barcader de la Pont-Neuf.

In timpul cât dură acest drum, necunoscutul nostru 
asemenea unei statul de marmoră neagră, nemişcat, 
şedea sus pe mica covertă privind fix la un singur 
punct.

Diu timp în timp însă, câte un suspin scăpa din 
adâncul peptulul seu, iar vocea lui înecată, îngăna 
aceste cuviute :

— Nenorocita !... m’a trădat !... m’a înşelat !.. şi cu 
toate acestea vai!., cât de mult o iubeam!...

Şi la lumina unui fulger câte-va lacrimi licăriră 
în ochii lui cel vii.

Dupé un minut streinul continuă:
— Nu ştie dânsa, fiinţa josnică şi hipocrită, că 

dacă aşi fi voit aşi fi sfărâmat’o împreună cu tică
losul amant, care val din fatalitate poartă acelaşi 
nume cu densa...

Poate că clênsul ar mal li continuat a vorbi singur 
dar în acel moment simţi o mână pe umëruï sëü.

Surprins, ’şî întoarse privirea înapoi.
' Avea înaintea sa pe căpitanul vaporului.

Streinul însă, sau că nu ’nţelese, sau ca nu voi, 
rernase în posiţiunea de mal ’nainte.

Căpitanul atunci, se apropia de dânsul din nou, şi 
cu touul cel mai blând, din lume ’i explică că ajun
sese 1& locul dorit şi că trebue a se coborî din vapor.
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Necunoscutul ascultă vorbele căpitanului, şi fără 
sa (lica un singur cuvënt măcar, se cobora repede şi 
plecă lăsând pe căpitan mut de mirare...

II

Disperare

Streinul străbătu toate acele strade ce se întind 
întocmai ca pânzele unul păianjen, şi ajunse în drep
tul Tuileriilor.

Un moment se opri pe loc, apoi ca un om ce \şî 
aminteşte de o ideiă nouă :

— D-(}eule ! şopti el, dar pe maica mea cui o 
las ?...

Şi repede, ca şi cuvintele ce ’I venise pe buze coti 
pe o stradă laterală, pe stânge căreia este una din 
cele patru faţade ale marelui magasin du Louvru, 
sui cele şasse sau şapte scări ale unei mari case cu 
şapte etaje, şi se opri în faţa unei Uşi mici.

Necunoscutul trase uşor de cordonul , unui clopot.
Un moment dupé acea, uşa se deschise, şi la lu

mina unei lămpi suspendată de plafondul sălel, o fe
meii betrînă şi uscăţivă; imbrăcată în negru apăru.

— Cine este ? întrebă densa neputând deocamdată 
deosebi trăsurile visitatorulul nocturn.

— Sunt eu mamă...
— Tu Eduard ?... tu pe acest timp şi la o aseme- 

menea oră ?••. Dumnecfeule, dar ce s’a întâmplat ?....
Acela pe care bëtrîna îl numise Eduard, şi pe care 

de aci înainte ’l vom numi şi noi tot ast-fel, drept 
respuns, trase pe mama sa într’una din camerele ce
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ocupa,] Aci se aruncă, pe o canapea şi cu vocea ce
lei mal mari disperări. ^

— Mamă ! mamă... şopti el cu o voce ce făcu pe 
sărmana femeă së se cutremure, sunt desolat!., sunt 
desonorat !...

Bëtrîna tresări la cuvintele fiiuluî seu.
— Explieăte Eduard, (Jise ea stăpânindu-şT emo- 

ţiunea, ce s’a întêmplat?... nu care cum-va Eleo
nóra ?...

— O mizerabila creatură ! nu ’mî pomeni de dînsa... 
nu voesc să mal aud pomenindu-i se numele !...

Dar ce s’a întemplat ? ..
— M’a făcut cel mai nefericit dintre oameni!
— Ce voeştT să (jicî ?
— Voesc să (}ic că a resplătit iubirea mea sinceră 

în modul cel mal mărşav... voesc sa spun că m’a 
trădat infama !...

— Prevedeam de mult aceasta Eduard, răspunse 
bëtrîna cu un suspin, ştii prea bine... ’ţî am spus’o, 
dar tu nu m’aî crecjut....

— Puteam să cred eu oare că acel înger de blân
deţe şi castitate ar putea să cugete măcar la cea ce 
s’ă întemplat...

Puteam să mă gândesc la posibilitatea unei ase
menea crime?...

— Şi acel miserabil cave ’ţî a răpit fericirea cine 
este ? întrebă bëtrîna de o dată, întrerupând pe fiul 
sëü.

— Ce fel n’ai gliicit încă că acest neruşinat, acest 
demon invidios, se numeşte Jaques Bleraux ?. .

Se vede că bëtrîna nu se aştepta nici de cum la 
numele acesta, căci fără să scoată nici un ţipet, ră
mase mută de mirare. Un minut ea stătu ast-fel.
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— El !... el, îngână nenorocita când putu să vor
bească, infamul !...

O tăcere adâncă urmă acestor cuvinte, întreruptă 
de suspinele sărmanului june.

Nenorocitul Eduard plêngea cu lacrăml arătând 
mumei plaga încă sângerândă a sufletului sëü.

Bătrîua se ’ncercă sa ’1 consoleze, dar el părea că 
nu observa nici de cum cuvintele mumei sale, şi cu 
lacrimile în ochi şi dus pe gânduri, părea a fi cu o 
sută leghe departe de locul acela.

De o dată însă, el tresări şi se sculă repede în sus.
In ochii lui se văcj.u o hotărîre, care făcu pe bă

trână să tremure.
— Mamă, (J.ise ei cu o voce ce trebue să fi avut 

acel eroi al timpurilor vechi, când plecau la o mórte 
sigură, aerul mă îneacă... mă duc !...

— Pleci Eduard, şi unde ?..
— Să respir puţin aer...
— Te însoţesc şi eu ?...
— Oh nu, (jise el tresărind, timpul este rece, plóia 

încă n’a îucetat, vel răci !...
— Aşteaptă atunci cel puţin să stea ploaia...
— Oh nu, mă duc !...
Şi Eduard săruta mâna mumi sale, şi plecă lăsănd 

pe bătrînă îu prada celei ma: mari dureri...

III

Pescuit

Ploaia nuîucetase şi revoluţia era încă în furoa
rea sa.
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Eduard cu paşi repezi, avênd durerea în suflet, 
despică spaţiul ce ducea de la casa mumei sale la 
queul podului-nou.

Fără să cugete un minut la cea ce face, el cobora 
din repeziciune treptele queului, şi cum era întunerec 
mare sigur că nimeni nu ’1 va putea opri de la pla
nul ce zăcea în mintea lui, se aruncă în Sena...

Un val gros, spumos şi vercjuî, acoperi pe nenoro
citul june...

Un moment, şi din acel corp ce strălucea de viaţă, 
nu va mal fi de cât un cadavru...

Un minut, şi viaţa va sbura...
Un ultim minut şi totul va fi sfîrşit...
Dar nu :
Provediuţa veghiază !...
In momentul când nefericitul tînër era să se a- 

funde se simţi apucat de doue braţe puternice, şi ca 
în vis, se simţi purtat în sus...........................•

Când se deşteptă din leşinul de care fusese coprins 
Eduard se vecju înti\un pat dintr’o cameră ce stră
lucea de curăţenie, şi la picioarele lui figura unui 
om mare şi vênjos.

Eduard se frecă la ooliT, crecjênd că visul urmează
încă.

— D-(}eule ! şopti el, unde me aflu, visecj eü oare ?.
— Nu amice ! răspunse omul nostru, nu visecll, dar 

puteai prea bine să nu te mal scolî din somnul acela!.
Şi începu a ’I povesti, cum el în calitatea sa de 

îngrijitor al podului, îl vëcjuse aruncându-se în ne
gura apel, cum fără sa pear(}ă nici un minut 
sărise în ajutorul lui, cum isbutise de *1 scăpase, şi 
cum în fine ’l adusese în camera unde se găsea acum.
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Eduard asculta la povestirea podaşului, care de 
alt-mintrelea era foarte simplă, şi când omul sfîrşi 
de narat, lacrimi de recunoscinţa se vë(}u pe obrazul 
junelui.

— Fapta pe care aï fácut’o amice, (}ise el, este 
mare, dar vec}i tu poate că era mai bine dacă mé 
lăsa! să mor !...

Podaşul tresări.
— Sfinte Ludovic, dar eşti nebun tinere ? cjise el, 

pentru ce cauţi să eî acea care nu eşti în stare a 
da?... lasă această grijă lui Dumnecjeîi... viaţa omu
lui este atât de scurtă, în cât nu trebne să cugete 
la idea sinucidere!...

— Dar viaţa pentru mine este o povară... sufer!...
— D-cJeu oare n’a suferit pentru noi ?...
— Dar nu pot, vecji tu?... nu pot! suferinţa trece 

peste puterile mele !...
— Şi care este causa acestei suferiuţe?
— Amorul...
— Amorul?... eram sigur?...
Apoi dupe un minut de tăcere, podaşul urmă :
— Şi eu am suferit, şi eu am blestemat viaţa, şi 

era un timp când am voit să mor, dar pentru came 
vec}i acum în plină putere, înţelegi bine că n’am mu
rit !..

— Cum şi d-ta ?..,
— Da, făcu podaşul cu o voce, care de astă data 

semâna mal mult a un suspin, da, şi eu am suferit ! 
Şi încă foarte mult !...

Şi daca voeş.ti adaogă el dupe un miuut, ’ţî voiu 
spune istoria mea !

Eduard făcu un gest care însemna că poate . să 
înceapă.

? ;• ••
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Podaşul se sculă după scaun, şi aducëad o sticlă 
cu vin şi douë pahare, le umplu şi dând unul lui 
Eduard :

— Bea puţin vin, <}ise el, căci te va întări, şi 
fără de aceasta ori cât de frumoasa să fie o povestire 
când nu u(}î gâtul din timp în timp, naraţiunea ţi- 
se pare foarte plicticoasă.

a-

IY

Richard Podaşul

— Sunt unicul fiiu al lui Jerome şi Clotildeï, sër- 
manî ţărani, cari trăiau cu venitul micei lor moşioare.

încă din oea mal fragedă etate intrai ca argat la 
moşia d-luT marquis de Basompierrè.

Situată pe una din cele mal încântătoare posiţiunî 
ale Bretagne!, această moşie era rîul de lapte şi de 
miere pentru stăpânul sëü, şi pentru locuitorii acelei 
împrejurimi.

Marquisul de Basompierrè, bëtrân de 60 de ani pe 
timpul acela, n'avea de cât o singură fiică rămasă 
de la răposata ba socie

Cu patru ani mai mică de cât mine, Bianca era 
una din acele fiinţe care inspiră iubire pentru ori 
cine o vedea. înaltă, bine făcută, era numită zîna 
proprietăţii

Marquisul privea cu drag acel înger de candoare 
şi castitate, şi nu aştepta de cât să împlinească şase- 
spre (}ece ani, pentru a o însoţi cü fiul baronului de 
Les Montes cu care se rudea.

Blancha însă nu privea cu ochi buni nici de cum-

«
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această unire, şi ori de câte ori tatăl ’î vorbea de 
logodnicul seu, juna copilă da din umeri cu necas 
spunând că nu voeşte să se mărite.

Cu toate acestea timpul trecea.
Nu mai era de cât o singură lună până ca së îm-- 

plinească şase spre dece ani.
Marchizul de Basompierre pregăti lucrurile, chemă 

pe viitorul ginere, şi totul era gata pentru nuntă.
Marquisul de Los Montes era un om ca de 40 ani, 

figura lut arëta că a avut o viaţă furtunoasă. In tre
cutul seu nu avusese înflorite tocmai rose, şi dacă 
marquisul de Basompierre, ţinea ca să facă această 
unire, causa era că viitorul ginere avea un venit de 
peste 200 mii franci.

Marquisul se présenta la domeniul de Basompierre 
în grabă şi veni a ’şY face curtea sa pe lângă fru
moasa Blancha.

„D-ra de Basompierre însă, am spus, părea foarte 
reu dispusă de această căsătorie ce o contracta cu 
un om în etate cu doué deci şi patru ani mal mare 
de cât dânsa...

V

Ceremonia Nupţială

— Se făcură invitaţiunile.
La o săptâmănă în urmă toată noblimea Parisului 

unita cu acea a provinciei, era strînsă în saloanele 
domeniului de la Basompieré.

Blancha îmbrăcată în costumul seu tradiţional de 
mireasă, părea mal albă de cât rochia de pe densa.

5
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Enrikes de Los-Montes, eu figura stralucinda de 
bucurie, numera minutele când va deveni stăpân ab
solut a acestei regine de friimuseţă...

Blancha însă nu da nici un interes privirilor mar- 
quisuluî, ci se invărtea necontenit pe lângă uşa unei 
camere laterale, unde cu permisiunea stăpânului, noi 
toţi servitorii îmbrăcaţi în haine de ceremoniea sistam 
la această serbare unică în felul eî.

Privirea eî cade pe mine, si densa tresări vădâud 
schimbarea totală ce se operase în mine.

Intr’adever, înzestrat de natura pe acet timp cu o 
figură impozantă şi mandră, aveam acel farmec care 
place femeilor atât de mult !,.

Ea se. apropie de mine, şi cu o voce ca o şoptire:
— „Richard amicul meu, me iubeşti tu pe miue?
La aceste cuvinte ale tinerei fecioare, tresărit, si o

coardă ascunsă, pe care o ţinusem închisă chiar de mine 
de teamă ca să nu se afle de cine-va, păru că se des
chide.

— «Vai D-ră, (Jiseî eu astămpărându-mî bătăile iui- 
mei, cine poate să nu ve iubească pe D-voastră atât 
de bună ?..

Blancha zimbi. Ea cunoştea patima mea.
_•— «Aşa dar, c}ise ea din nou, dacă te a*sî ruga 

să-mî faci un serviciu, te aï supune tu ?
— „Ce trebue să fac stăpâna mea, voescî să me a- 

runc în foc sau în apă?.,
— „Oh nu, nu-ţî cer acest lucru, ci alt-ceva cu 

mult mai simplu.
— „Or ce va fi me voi supune :
— „Ascultă dar atunci, cunosc! pe verul meu Erau- 

eisc Basompiere ?
— „Cum de nu D-ră !
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— „Ştii unde sade ?
— „După cât ’mî aduc aminte la manoarul de Ker- 

lowen, (lis castelul Fantomelor...
— „Aşa este... se vedem acum, ştiî unde este si

tuat acest manoar ?
— „Im! pare că la o jumătate oră, depărtare de 

aci ?.
— „Aşa este !
— „Trebue să rae duc ?
— „Da !
— „Chiar «cum?
— „Numai de cât ! ^
— Şi ce ’I voî spune ?
— „’I vei da această scrisoare... v
Şi juna Blancha ’mî dădu o epistolă mică parfu

mată, şi repede ca o gazelă dispăru din ochii mei.

VI

Legend a

Aci Ricard făcu o paosă pentru a mal sorbi odată 
din vin.

Eduard imită pe podaş, se părea asemenea^unuî om 
care asculta o naraţiune ce-1 interesează.

După un minut Richard începu.
— Francise de Basompiere era unicul fiu al frate

lui cel mare a marquisuluî cu acelaş nume.
Amendol părinţi junelui vicomte muriseră de mult.
Francise era un june cel mult de 15 aul. înzestrat 

cu acel fisic plăcut şi curtenitor din natură, era iu
bit de toate femeile.
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Pe lăngă această trebue a-ţî spune că avea şi acel 
dar da-ţi povesti întrun mod clar şi precis tot de o 
data.

— ’Mi aduc aminte că pe timpul ultimei visite ce 
făcu la castelul unchiului' său, ne a narat o frumoasă 
legenda, şi care pentru că mi a venit în minte ’ţi o 
voi nara, de voescî...

— Ascult ! făcu Eduard.
— Eato:
— .Este mult timp, de când comtele de la Treville, 

frumos bătrân şi onorabil gentilom, locuia castelul de 
la Kerloven, cu fiul seu cel mai mare, vicomtele A- 
medeu. Comtele de Treville n’avea de cât doi copil.

„Philip cel de al doilea copil, ce se afla într'o com
panie din Royai-Bourgogne, era un om stricat, care 
nu făcea alt de cât se ceară la banî, pe care bătrânul 
comte nu lipsea a-î trimete.

„Bătrânul nu se consola de moartea femeii sale, 
care murise mai de c}.ece anî, purtând doliu în inimă 
şi în haine ca în prima (}i.

„Vicomtele Amedeu era aproape de 30 anî.
„Era un frumos cavaler melancolic tăcut şi mai 

sălbatic.
„El ura lumea şi fugea de dănsa.
„Nici odată consiliile tatălui său nu ’1 putuse de

cide să se presinte la curte.
„El ’şî consacra viaţa parte cu studii, parte cu 

vânătoarea.
„Cât despre simţimăntul amorului nu-1 cunoştea de 

cât din citire.
Comtele şi vicomtele nu se vedeau de cât la ora 

măncărei, unde abea schimbau câte-va vorbe şi se des- 
părţiau.
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„Toate acestea forma o viaţă grozav de monotonă.
„Intr’o 4i însă, această monotonie fu ruptă.
„O scrisoare la adresa comtelul sosi.
„Scrisoarea purtă ca semnătură Enric de Treville.
„A.cest Enric era frate maî mic cu douăzeci de 

ani de cât densul, care odată refuzase d'a se face că
lugăr, şi intrase în ordinul cavalerilor de Malta.

„Motivul acestui refus care iudispusese în contra 
sea pe toată familia, era amorul ce avea pentru o jună 
şi nobilă fată, pe care voiaîî sé o facă religioasă con
tra voinţei el.

„Ea nu avea zestre, iar densul se marginea cu par
tea el legitimă, cu toate acestea el se căsătoriră, şi 
plecară să trăiască retraşi într’un oraş necunoscut,

„Trecuse două-cjecî ani de când comtele de Treville, 
nu ştia nimic despre fratele seu, pe care ’l iubise cu 
trandreţă.

„El recunoscu scriptura acestui frate ]pe adresa 
scrisorel

„Tată pentru ce mâua bătrânului tremurase deschi
zând scrisoarea.

„Epistola conţinea următoarele :

„Frate,

„Cuuosc inima ta, şi nu me îudoiam de a- 
„morul ce al pentru mine. Ştiu că aï fi 
„venit în ajutorul meu în mijlocul neno- 
„cirilor, dacă un sentiment de mândrie, nu 
„m’ar fi oprit să me adresez ţie.

„A.stâ-(}î însă, fiind pe patul morţel, a- 
„lerg la tine, de şi tînjiu, val!...

„Am o fată...

• f
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„Blancha mea, care nu are de cât cinci 
„spre <}ece ani...

„Este un înger de frumuseţe, de ino
cenţă şi de blândeţe...

>,Sërmana copilă n’a cunoscut nici de 
„cum pe muma sa, care a murit născând’o!

„Ea dar, va rămâne îndoit orfelină!...*.
„Frate, ţie ’ţl încredinţez pe copila mea!..
„Abia ’ml mai rămâne câte-va de

„ trăit !..
„Pleacă imediat dupe primirea, acestei seri- 
„sori căci ideia de a remâne scump i mea 
„copilă singură cu cadavrul meu, cel puţin 
„pentru o oră, me înspăimântă!..."

„Apoi urma numele oraşului unde locuia cu fiica 
sa, şi care era departe de Paris cu două (JecI leghe.

„îndată ce comtele termină citirea scrisorel, prin 
lacrăml întrebă unde este vicomtele.

„I se răspunse că el este la vânătoare.
— „Atuncî să pue caii la trăsura mea de voiagîu 

plec peste o oră.
„Acest ordin fu pe dată executat.
„In momentul când bătrânul gentleman se suia în 

trăsură, intendentul întrebă :
— „D-nul comte nu dă veri un ordin pentru Dom

nul vicomte ?
' — „'I vel sune că mă întorc peste câte-va (Jile, şi
că voi aduce cu mine pe verişoara sa Blancha de la. 
Treville.

Apoi trăsura plecă.
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Vicomtele Amedeu audind disele tataiul sëü; ’ï 
causa sensaţia cea mal neplăcută, ce 'şl poate cine
va închipui.

— „O femee are să se instaleze în castel !..
„Nimic mal îngrozitor de cât aceasta.
„Noua venită ’1 va întrerupe felul sëu sălbatic de 

vieţuire !...
„El se va vedea constrâns să fie politicos, şi încă 

poate galant !...
„Va trebui ca înainte de ora mesei së ’şl aranjeze 

toaleta, care în ardoarea studiului şi a vânătoarei 
făcea să fie neglijată.

„Vicomtele \şl elicea toate acestea si multe altele.
„Apoi pentru că reul era neivitabil, se hotărâ sa 

’şî aştepte inimicul.
„Dar inimicul era verişoara sea!...
„Către seara celei de a şasea cli, Amedeu, care lu

cra în bibliotecă, aucli sgomotul unei trăsuri care 
intra în curte.

— „Aii ! murmură el, dacă tatăl meü ar fi singur!, 
singur !...

„Şi eşi repede.
„Dar zadarnică speranţă !
„Domnul de la Treviile se cobora din trăsură, dând 

mâna unei juue fete în doliu.
— „Scumpa mea Blanchă, (}ise comtele arôtând pe 

Amedeu, iată fiul meu cel mare şi vërul tëu !... îm- 
brăţişaţi-vă copii mei !...

„Blancha făcuîndată câţl-va paşi înainte cu un aer 
nobil si plin de graţii.

„Junele înţelese cât ar fi de ridicol ca să fie neu
tru...
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„Prin urmare îmbrăţişa pe verişoara sa fără a o 
privi....

VII

Iubire

— „Blanşa de la Treville, urmă Richard, era nu 
numai frumoasă, dar şi încântătoare.

„Perul şi ochii junei copile erau negri, iar talia 
era de cea mai elegantă proporţiune.

„Blancha era tot atât de bună, pe cât era şi de 
frumoasă, şi nimic nu turburase virginala curăţenie 
a inimeî şi a sufletului seu.

„Presenţa tinerei copile în castel fu pe neaşteptate.
„Acest résultat, fu un violeut amor în inima săl

batecului Amedeu, şi acest amor crescu din ce în ce’
* Peste puţin vicomtele începu să ’şî neglijeze atât 

studiile cât !;i venătoarea, şi nu mal putea face alt 
de cât se fie tot-d'auna lengă vara sa.

„El nu mai trăia de cât să audă vocea cea dulce 
a verişoareî sale, calarea împreună cu Blancha şi o 
însoţea în preumblările sale î,n parc. In fine el nu 
se despărţea de' densa mai de loc, şi orele în care nu 
erau împreună ’i se pareaű foarte lungi.

„Cu toate acestea Amedeu considera ca o afecţiune 
fraternă sentimentul ce simţea pentru vara sa.

„Bătrânul conte însă, care cunoştea mal bine lumea 
şi mai ales inima omenească, nu se înşelă asupra na
turel acestui sentiment.
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„Intr’o opt lun! dupë moartea tatălui Blanche!, ' 
el chema pe Amedeü în camera sa.

— „Fiul meü ! (Jise bătrînul, şti! despre 
voesc a ’ţl vorbi?

— „Nici de cum părintele meü.
— „Eată ce este : — Eşti în etale de 30 anî, — 

eşti fiul şi moştenitorul meü, — voesc dar să te 
însor.

Amedeü îngălbeni.
„Idea de a fi separat de Blancha, ’1 omora.
— „Tată, îugănă el, nu este nici o grabă...
— „Din contra, nu primesc nici o întârziere...

' — „Dar pentru ce tată? la 30 ani cine-va
bătrân...

— „Da, dar eii sunt bëtrîn şi prin urmare doresc 
ca înainte de a muri să am un nepot.

„Apoî d-nul de la Treville urmă :
— „’Ţi am ales eü femeia.
„Amedeu tăcu, plecându’şî capul.
— „Nu eşti curios să ’i şti! numele?
— „Şi ce ’raT pasă ! murmură Amedeü cu amără- 

răciune, nu o cunosc !...
— „Te înşeli, fiul meü.
— „O cunosc ! esclamă junele.
— „Da, negreşit, şi prea mult!
— „Dar tată, d-ta şti! că eü nu cunosc de cât o 

singură femee !...
— „Cine cjice alt-fel ?
— „Aste dar Blancha?... vara mea Blancha?...
— „Şi aï refusa să o iei de soţie?...
— „Să refus!... să refus!... când eü më temeam...
— „Şi de ce ?
— „Să nu te opul la însoţirea mea cu dênsa.

cea ce

nu e

t
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— „Şi pentru ce să me opui ?
— „Pentru că este săracă.
— „Ce ’mî pasă, ai destulă avere, şl apoi nepoata 

mea ’mî convine.
— „Nu ’ţî sunt vrednic să ’ţî mulţumesc tată...
— „Iubeşti dar pe vara ta ?
— „Ca un nebun !...
— jjD&r Blancha te iubeşte ?...
— „Cu un amor de sora...
— „Nu este de ajuns...
— „Sunt sigur că va şti să me iubească şi ca pe 

un logodnic.
— „Prea bine, me voî înţelege cu Blancha...
— „Iu urmă vom hotăra timpul când are să se 

hotărască căsătoria...
— „Epoca aceasta va fi depărtată ?
— • „Nu, cred că îndată ce Blancha va scoate do-

— „încă patru luni, dise Amedeű, este pré mult!...
— „Aide, dise el, va veni un timp când va fi 

a tea.... r

liul.

„Din acea cjă Blancha şi Amedeu fură legodiţî.
„Ei se iubiră cu un amor adevărat şi sincer.
„Blancha nu mat vedea în Amedeu de cât pe vii

torul seu soţ.
„Prin urmare, părea că nimic în lume nu putea 

să strice această fericire.
„Cu toate acestea cerul începuse a se înora, şi tu

netul era aproape de a isbucni...
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„Finele lui Decembrie se apropia.
„Timpul era rëü, şi o furtună sufla cu mare furie.
„Betrînul şi cel doî junî şedeau în faţa unul mare 

foc ce ardea în salonul cei mare.
„Era deja 11 ore din noapte.
„De o dată se aude sunând cu putere la poarta din 

afară a castelului.
„Contele tresări.
„Dupe câte-va minute un sgomot de paşi repedi 

şi de cisme cu pinteni se aucli în anticameră.
„Uşa se deschise,, şi un nou venit intră repede în 

salon strigând :
—- „De şi uu eram aşteptat aci, dar iată-me bine

venit!...
— Un fiu este tot d’auna bine venit în casa pă

rintească chiar când nu merită aceasta, răspunse 
comptele cu seriositate.

„Şi întinse mâna venitului, pe care o sărută.
— „Bună seara tată, cjise el.
„Apoi se înclină către Blancha.
— „D-ra de la Treville, vara d-tale, (Jise betrînul.
„Acest nou venit, cititorul înţelege, era cel de al

doilea fiu al Comteluî de Treville. *
„Era Philip de la Treville.
„Philip purta uniforma regimentului sëü.

VIII

Philip

„Philip era un june de 25 ani, mal frumos şi maî 
bine făcut de cât fratele sëü.
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„Ochii cei mari lui Philip dovedeau o îndrăsneală 
şi nişte dorinţe nemărginite.

„In scurt, el avea ceva care are ta pe omul fără 
caracter, lucru care cu toate acestea place linelor 
femei.

„Philip obţinuse un congediu de trei luni, şi fiind
că n’avea bani, venise să petreacă acest timp la castel.

„Philip era un seducător de profesiune, şi prin ur
mare ’şî (Jisese, ce ar fi dacă ar putea să triumfeze 
de inocenţa verişoareî sale.

„In acelaşi timp, el află că fratele seu se va în
soţi cu Blancha, îndată ce ca împlini anul de doliu.

„Această nuvelă în loc de a ’l descuragea, aprinse 
întrânsul doriaţa de a triumfa. El era din acei juni, 
car! nu se dedea înapoi de nimic în lume.

„Câte-va septămâuî trecuse, şi Philip înconjurase 
pe Blancha de promisiuni amoroase.

„Blancha din parte-I primea aceste declaraţiunî ca 
sincere şi frăţeşti, cea ce surprinse pe Philip şi ’l 
aprinse şi mai mult în dorinţele sale.

„Philip însă nu aştepta de cât minutul propriu ca 
să se asvârle ca un tigru asupra victimei sale.

„Intr’o <}i comtele şi Amedeu plecase cu trăsura 
pentru câte-va ore.

„Philip care ’l credea dus la vânătoare pentru tdtă 
(}iua, pândise plecarea lor ascuns în nişte boschete.

„Blancha- remase singura.
„îndată ce trăsura se depărtă, Philip se întoarse la 

castel.
„Abia intrat în castel, el auc}i sunetele armonioase 

ale unei harpe din care cânta vara sa.
„Pe dată ’şî schimbă costumul de vânătoare, şi
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luând un costum din cele maï elegante de oraş, se 
duse la vara sea.

„Ajuns la uşa camerei, unde se găsea Blanclia, el 
bătu uşor.

„Blanclia ’şî întrerupse cântecul.
— „Cine este acolo? întrebă juna.
— „Eu verişoară! respunse Philip.
— „Intră, (}ise copila rămânând uimita vë(Jêndu’l.
„Philip intră în camera virginală, şi închise uşa.
„Era galben şi tremura.
„Blancha vëcj.êndu’1 în acea posiţiune se înspăi

mântă.
„Ea se sculă îndată de pe scaun şi întrebă:
— „La ce să atribuï visita d-tale neaşteptată şi 

graţioasă?
— „Doream să vorbesc cu d-ta verişoară, dacă ’mî 

aeonji aceată favoare.
— „Să vorbeşti cu mine? întrebă Blancha.
— „Doresc mal mult ca orl-ce îu lume...
— „Mi se pare că uu este ceva dificil...
— „Consimţi dar ?...
— „Cu toată inima.
„Philip făcu o mişcare së ’ï dea în genuchî, dar 

Blancha nu ’î lăsă timpul.
— „Timpnl este prea frumos, 4*8e ea> să mergem 

în grădina, acolo putem vorbi foarte bine...
— „Pentru ce să nu stăm aci ?
— „Pentru ca tomaî voiam să ies în, momentul 

când aî bătut la uşe.
— „In fine acordă ’mî graţia de a asculta în a- 

ceastă cameră cea ce voesc să 'ţt vorbesc...
— „Nu se poate ! rëspuuse Blancha.
— „Se va putea, Philip, pentru că aceasta

!
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este voinţa mea!.,. Şi întorcêndu-se trase zăvorul 
la uşe..

IX

Pericol

„Blaucha vëcjènd aceasta înţelese ca un pericol a 
ameninţa.

„Juna copilă îngălbeni, şi cu o voce tremurândă 
şi perdută cfise :

— „Fiiud-că me constrângi să te ascult în astă 
cameră, vorbeşte :

„Philip orbit de pasiunea sa, răspunse cu îndrăs- 
neală :

— „Scumpa mea verişoară, din momentul în care 
te-am vë(}ut, imaginea d-tale a rămăs neştearsă, în 
sufletul meü, şi te iubesc !

— „Mă iubeşti ca un frate, întrerupse Blanclia, şi 
’ţî mulţumesc, de şi am a me ţijenge de purtarea 
D-tale...

— „Nu te iubesc ca un frate răspunse Philip dând 
din cap.

— „Dar cum mă iubesc!? îngănă juna copilă.
— „Te iubesc ca un amant !...
„In acelaşi timp Philip dădu în genuchï.
„Juna copilă din palidă ce ora deveni roşie.
— „D-le, (J.ise Blancha, nu ştii ca sunt logodnica 

fratelui d-tale cel mare?
— „Ştiu!...
— „Stil?...
~ „Da !
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— „Şi pentru că ştii cutecji să vorbeşti ast-fel.
— „Cu atât mai mult rezon.
—- „Aceasta este o noua insultă?...
— „Nu este o insultă, ci un adevăr.
— „Ce oare este Amedeu de cât un prost, un ue- 

simţitor. Este adevărat avut, ’1 poţi lua de soţ... nu 
mă opuifi

„El poate să fie soţul d-tale, iar eü amantul...
„Consimţi, frumoasa mea verişoară ?
„Blanclia, indignată şi înspăimântată, scoase un 

ţipăt şi se repecîi către uşă, dar Philip o reţinu.
— „Unde vrei să mergi scumpă Blanche? întrebă el.
— „Voesc să fug de insultele şi ultrageie d-tale.
— „Ultrage!... ah iubita mea verişoara, d-ta tra- 

ezî ast-fel amorul cei mai sincer ce ’ţî ofer, voind 
să te fac -fericită ..

„Vorbind ast-fel Philip luă pe Blanclia în braţele
sale.

— „Adjutor, strigă juna copilă, adjutor...
„Philip zîmbi.
— „Adjutor ! repetă Blanclia.
— „Verişoară, fii sigură că nimeni nu ’ţî va veni 

în adjutor... am luat toate măsurile... încetează dar,
de a mal striga în zadar....  te iubesc !...... ’ţî repet
că te iubesc !..

„Philip (Jicend aceste cuvinte, voi să sărute pe 
Blanclia.

„Blanche însă printr’o mişcare repede, reuşi să 
scape din braţele sale şi fugi înapoi.

^ „Philip făcu un pas către densa.
, — „Nu te apropia! strigă Blancha cu ochii scân
teietori de furie, nu te apropia...
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— „Pentru ce frumoasă verişoară, crecjl oare că 
voind să rup o roză ’mi va fi teamă să nu më înţep?

„Şi se repecji din nou către densa.
„Blancha se asvârli la rândul sëtl la căpătâiul 

patului sâu, şi luând spada tatălui seu ce era atâr
nată pe cjid, o scoase din teacă şi strigă :

— „Apropiete acum !...
„Philip stătu un minut, apoi dupé câte-va minute 

rëspunse:
— „Socoteam că am aface cu o roşă, dar eşti o 

albină...
— „La revedere în curând...
„Şi deschklend uşa, salută cu ironie si eşi...

X

Cei (1 o u Ï fraţi #

„Blaucha ’1 lăsă să iasă.
„Apoi închinând uşa trase zăvorul şi lăsând spada, 

căduse jos pe pat tremurând da spaima pericolului la 
care fusese expusă.

„Câte-va ore trecură în această posiţiune.
„Blancha era sdrobită şi cu corpul şi ou spiritul.
„Ea nu mal avea nici forţa fisică, nici pe cea 

morală.
„Când tot de o dată sgomotul unei trăsuri ’I a- 

nunţă întoarcerea unchiului şi a logodnicului seu.
„Ea tresări şi se sculă cu grabă.
„O idee îngrozitoare ’I veni în minte.
„Ce trebuia să facă ea?
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„Să denunţe faptul logodnicului şi unchiului său, 
se tacă ?

„Cine ştie ce se poate întâmpla.
„Tatăl va blestema pe fiul sëü, fratele va provoca 

pe frate, şi sângele va curge poate.
„O ast-fel de perspectivă înspăimântă pe Blancha.
„Se decise dar să păstreze secretul acestei neferi

cite întâmplări.
„îndată ce comtele şi Amedeu intrara în salon, 

văzură paloarea ce 'I acoperea faţa,
„Ea răspunse că era puţin bolnavă ..

— Trei dile trecuseră de când avusese loc trista 
scenă între Blancha şi Philip.

„In seara celei d’a treia <}i, Blancha urcându-se în 
pat, găsi la căpătâiul său o scrisoare pe care o des
chise tremurând.

„Această scrisoare era din partea lui Philip.
„Junele o ruga să 'I ierte purtarea lui cea uríciósa 

ce într’un moment de nebunie, avusese vis-a-vis de 
densa.

„Această scrisoare mai uşură oare-cum durerile 
Blanche!, şi ’I potoli spiritul.

„Apoi, adormi mulţumind lui Dumne4eu...

„Epoca căsătoriei se apropia.
„Blancha se retrăsese de veri opt 4*le în aparta

mentul său pentru a face rugăciunile obişnuite.
„Iutr’o di Amedeu o anunţă că a doua (\\ va fi tot 

timpul la vânătoare.
„Philip la rîndul său ordonă să ’I pregătească un
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cal pentru ca să se ducă la Basompierre, unde avea 
oare-care afaceri pentru a doua cjd-

Bătrânul comte întrebă dacă voeşte să fie însoţit 
de veri un valet.

„Philip răspunse negativ.
„A doua 4i Amedeu luându’şi puşca şi câinii plecă 

la vînătoare.
„După un minut, Philip îucălică şi luă drumul că* 

tre domeniul de Basompierre.
„Cei doi fraţi mergeau în două direcţiuni opuse, 

şi prin urmare ’ş: întorceau, spatele
„Cerul se acoperise de nişte nori întunecoşî şi vîn- 

tul sufla cu furie.
Amedeu mergea încet pe mijlocul unei potecuţe pe 

marginea căreia eraű stejari seculari.
„Amedeu se gândea la iubita sa Blancha, şi la a- 

propiata di a căsătoriei sale ; cu toate acestea o în
tristare inexplicabilă, ’i apăsa sufletul.

„De o dată o formă de om eşi de după un arbore 
şi înainta către densul.

„Amedeu ridică ochii şi privi pe acela care înainta 
către dânsul într’un loc atât de singuratic.

„In marea sa mirare ei recunoscu pe Philip.
— „Ce fel, iubite frate, ce cauţi aci ?
„Şi întinse mâna către fratele său, pe care acesta 

o refuză.
— „Te credeam la Basompierre, reluă Amedeu 

nedănd de o cam dată seama de răceala fratelui său.
— „Te înşelai !...
— „Dar ce îutêmplare te a duca aci?
— „Nici o întâmplare...
_ „Al...
— „Aşteptam pe cine-va.
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— „Fe cine?
— „Pe tine!...
— „A! repetă Amedeu, al să ’mî spui ceva?
— „Da.
— „Ceva misterios ?
— „Da !...
— „Amedeu surîse.
„El credea că fratele sëü va fi făcut ceva datorii 

la regiment, şi că venea să ’i ceară veri o sumă, pe 
care nu îndrăsnea să o ceară tatălui sëu.

„In acest scop el reluă :
„Ei bine, vorbeşte, aştept comunicarea ta miste

rioasă.
— „ Ascultă-më ()ise Philip, şi ia seama la cele ce 

voesc să ’ţî spui !...
„Tonul cu care fură pronunţate aceste cuvinte în

spăimântă pe Amedeu.
„Un secret teribil îi spunea că un ce îngrozitor a- 

vea sa se petreacă între densul şi fratele sëu...
„Philip reluă :
— „Nu vei fi soţul Blanchel !...
— „Nu voi fi soţul Blanchel! repetă incremenit A- 

medeu.
— «Na !
— „Cine me va opri ?
— „Eli!...
— „Şi pentru ce?...
— „Pentru că nu voesc ca această căsătorie să se 

facă...
— „Nu voeştî ? strigă Amedeu.
— „Nu !...
— „Şi cu ce drept nenorocitul?. ? •
— „Fiind că iubesc pe verişoaia mea.
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— „Dar eu cre^l că nu o iubesc ?... şi încă de 
mult timp...

— „Poate ?... dar ea nu te iubeşte !...
— „Ce îndrăsneştî să c}icî ?
— „Adevărul.
— „Cum ?
— „Blancha nu te iubeşte pe tine, iubeşte pe un 

altul....
— „Minţi!... urlă Amedeu.
— „Ea iubeşte un altul, urină Philip, şi acel altu 

sunt eu !...
„Amedeu învineţise.
„Ochii ’î se umplură de sânge.
— „*Ţî a spus’o ea ? întrebă el cu o voce sugru

mată.
— ..Ea a făcut mai mult....
— «Ce ?
— „Ea 'ml a dovedit-o !...
„Amedeu se repezi către fratele seu, şi luându-1 

de amândouă mâinele, ’I strigă :
— „Aşa dar tu pretiuzl...
„Puterea ’I lipsi să termine frasa.
— „Pretind că Blancha este metresa mea !... 4^se' 

Philip cu cel mal mare sânge rece.
— „ Misera bile !... strigă Amedeu, ştii că o să te 

omor ?...
— „încearcă !...
— „Ah tu mă bravezi !,..
— „Da!...
Philip nu termină acest cuvênt, cănd Amedeu şi 

întinse puşca către dânsul.
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XI
Fraticidul

„Philip înzestrat de o putere mai mare ’I smulse 
arma din mână, ’1 răsuci la genuchele sale, şi asvîr- 
lindu’l la o parte ’şî scoase spada (Jicend :

— „Nu sunt nici mistreţ, nici lup, ca să fiü ucis 
cu puşca... aide domnule, apărate dar, afară numai 
dacă renunţi de a lua de soţie pe metresa mea...

„Amedeu nu avea spadă, dar purta un cuţit de 
vânătoare foarte bun şi ascuţit

— „El scoase dar cuţitul şi se aruncă asupra lui 
Philip, care ca să se ferească de a fi păţruns, trebui 
să se dea când într’o parte când într’alta.

„Atunci se începu o luptă teribilă între cei doi 
fraţi ; după câte-va minute, cuţitul lui Amedeu lovi 
spada lui Philip, care se rupse.

— „Mincinos infam, vel muri !... strigă Amedeu 
repec}indu-se asupra lui Philip desarraat.

„Philip însă prevăduse această mişcare.
„Se dădu un pas înapoi, şi scoţând un pistol ce 

era încărcat, sfărâmă capul fratelui său...
„Amedeu că(}u jos.
„El murise fără să scoată un suspin...
„Acum Philip luă cadavrul şi plecă pe o potecă 

îngustă.
„El ajunse lângă o colibă pustie ; uşa acelei colibe 

era zidită, scoase una câte una petrele acelei zidării, 
puse cadavrul fratelui său în colibă, şi '1 acoperi cu 
muschiü. Apoi făcu din nou zidul uşeî ce destupase.

„După aceasta Philip încălecăndu’şî calul apucă pe 
cale lăturaşă a drumului către Basompierre.
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Philip sosise de la Basompiere şi ajunsese la cas
tel, Amedeu nu sosise încă.

„Cu toate acestea nimeni nu se îngrija de întâr
zierea lui.

„Afară ploua îngrozitor.
nSe însera, apoi se întunecă de tot, şi noaptea sosi.
„Amedeu nu mai venea.
„Atunci începu a se îngrija de lipsa luî.
„Dupe doue ore mirarea se prefăcu în nelinişte.
„In fine, nişte lătrături sonore se aucliră aproape 

de castel.
— „D-(}eu fie bine-cuvîntat ! strigă bătrânul comte 

de la Treville, fiul meu soseşte !..
„Dar dupe un minut, un valet veui de anunţă 

sosise numai câinii lipsind d-1 comte.
„Oh ! atunci spaima fu nemărginită...
„Nu mai era de îndoit că o nenorocire ’I se întîm- 

plase.
„Philip, ca să dovedească iubirea sa de frate, în

soţit de valeţii curţii, cu torţe aprinse, căutară toată 
noaptea prin pădure fără a găsi pe cine-va.

„A doua (Ji se făcură cercetări mal întinse, dar nu 
se putea da de urma lui Amedeu.

„In fine se aruncau tot felul de conjecturi, dar ni
meni nu putea bănui că se săvârşise o crimii, un 
fra tieid...

că

XII

Fantom a

„Blancha plânse mult timp moartea celui ce iubea. 
„In urmă însă, fiind-că inima omului se consolează 

de tot, sfîrşi prin a se consola.
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„Cu toate acestea posiţiunea lui Philip era foarte 
schimbată.

„Dintr’un sărman candidat miliţian, luase locul 
de fiü mai mare, şi prin urmare moştenitor al unei 
însemnate averi şi al titlului de comte.

„Philip lăsă să treacă câte-va luni.
„Apoi, dupe ce Blaucha ’şl mal uitase durerea, el 

spuse tatălui sëü că iubea pe vara sa, şi că voia s’o 
ia de soţie.

„Bătrînul simţi o mare veselie, vë(}ênd ultima sa 
dorinţă împlinită.

„El întrebă pe Blancha dacă consimte la această 
însoţire, precum consimţise la aceea a hű Amedeu.

„După o lungă cugetare ea cedă.
„Diua cununiei sosi.
„Nunta se săvârşi în capela castelului.
„Philip şi Blancha în minutul când pronunţară 

consimţămîntul erau galbeni ca moartea.
„După cununie fură la castel puţini invitaţi.
„Când se ’noptă, comtele de la Treville şi juna 

pereche erau singuri la castel.
„Către un-spre*<Jece ore, Blancha începuse a se 

desbrăca de toaleta sa.
— „După o jumătate oră, scumpă Blanche, (J.*se 

Philip, ’mî vel permite sa viü în camera ta ?
„Blancha se roşi puţin.
— „Acum nu mal pot să te refuz, zise ea surîtlînd.
„După cinci minute, juna virgină era desbrăcată,

şi aştepta palpitândi.
„In fine, cine-va bătu încet la uşe.
— „Cine este ? întrebă Blancna cu o voce fcremu- 

rândă.
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— „Soţul care vine plin de speranţa şi de amor! 
respunse cel ce batea.

„Printr’un sentiment de pudoare, Blâncha stinse 
luminările, remâind în cameră numai lumina unei 
candele.

„Apoi trase încet zăvorul, şi uşa se deschise.
„Un om intră...
„Trase din nou zăvoarele şi apucâud-o în braţe, o 

strânse la sinul seu.
— „Cât ’ţî este de frig! murmură Blaucha înfio- 

rându-se.
— „Mă voî încălzi în braţele'tale ! răspunse o voce 

pasionată, te iubesc!... te iubesc!.... tu eşti în fine a 
mea!...

„Vino!... vino !................................................ ; . .

„De o dată Blancha, despletită pe jumătate goală, 
se sculă de la căpătâiul sëü, scoţând un ţipet de 
spaimă.

„Cine-va bătea la uşa camerei...
— „Cine este acolo? Cine bate ast-fel ? întreba 

Blancha.
— „Soţul care vine plin de speranţă şi de amor!, 

respunse vocea din afară.
— „Au(}î tu?... aiujî tu?... murmură Blancha pe 

jumătate nebună de spaimă, strîngând mâna celui ce 
era alături cu dânsa, şi care ’i se'păruse îngheţată.

„Juna femeia se dete jos din pat, şi alergă la uşa.
— „Vorbeşte ! (Jise ea, vorbeşte încă şi spune ’rni 

cine eşti ?...
— „Sunt amantul teu!'., soţul teu... sunt Philip!... 

scumpă Blanchă nu ’mi cuuosci vocea ?...
— „Blancha desperată trase zăvorul.
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„Ea- luă pe Philip de mână, căcî el intrase, şi a- 
propiindu’l de pat, ea îngăna arëtêndu’i o formă o- 
menească care se desemna perdut pe jumătate în in- 
tunerecul camerei.

— „Cine este acolo ?... cine este acolo ?...
„In acest moment, o flacără luminoasă eşi din ve- 

gheusa ce era atârnată de plafond
„Şi o lumină pătrunzătoare, lumină toată camera.
„Baucha şi Philip ’şî aruncară în pat privirile lor 

rătăcite.
„Amândoi atunci văcfură, şi recunoscură cadavrul 

lui Amedeu cu fruntea găurită de glonţ, de unde că' 
dea încă câte-va picături de sânge .......

XIII

M icul A m e d é o

„A doua di dupé această spăimântătoare noapte de 
nuntă, se găsi doué corpuri pe parchetul camerei de 
culcat.

„Philip era mort.
„Blancha nu era de cât leşinată.
„Cadavrul lui Amedeu dispăruse...

„După ce juna femeă ’şî venise în simţiri, înţelese 
că ori ce fericire este perdută pentru densa.

„Pe lângă aceasta, monstruasa îmbrăţişare a unui 
mort ’şî dăduse fructul...

„Blancha avea să fie mamă peste puţin...
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„Nouă luni după îngrozitoarea noapte, Blancha 
născu un copil.

„In fine bëtrînul comte de Treville, murind Usă 
toată averea nepotului sëü, care era copilul Blancheî.

„Amedeu fiul, nu era nici vesel nici sglobiű ca un 
copil.

„Adesea ori se cobora în cavoü, unde se păstra 
corpul bëtrînuluï comte de la Treville şi al familiei 
sale.

„Acolo citea si recitea inscripţiunile, şi părea ca 
caută un nume pe care nu ’1 găsea...

„Apoi, intra în capelă, îngenuchea şi începea a 
plînge.

— „Pentru ce plîngT; copilul meu ? întreba mama 
sa Blancha.

„El răspundea :
— „Nu ştiu!,..

^Blancha obişnuise 
mer a alături cu a sa. 
r „Intr’o noapte dupe tjece auî de la naşterea copi
lului, Blancha se sculă de o dată.

„Era miezul nopţel.
Blancha ascultă, şi ’i se păru că aude doue vocî 

în camera copilului.
„Una din aceste voci era a copilului, cea alta era 

foarte uşoară, ast-fel că nu o putea cunoasce.
— „Amedeu, întrebă ea, nu eşti singur ?
— „Nu mamă, răspunse copilul.
— „Cu cine vorbeşti tu ?
— „Cu tatăl meu !
— „Blancha simţi o năduşală rece udându'î capul.

culca pe fiul său intr'o ca-

i



— 91 —

„Ea leşină.
„A doua cji Amedeu. nu ’şî moï aducea aminte de 

nimic...

XIV

Sărbătoarea Morţilor«

— In acelaşi an, pe la finele toamnei era diua 
sărbătoare! morţilor.

— „Amedeu se apropie de muma sa, şi o luase de 
mână.

— „Ce voeştî copilul meu ? ’1 întrebă mama sa.
— „Voeştî să vil cu mine mamă ?
— Unde ?
— „In pădure.
— „Ce voeştî se facî în pădure?
„Copilul nu răspunse nimic, dar cu un ton maî 

rugător reluă :
— „Mamă, vino cu mine, te rog.
„Blancha, care nu ’1 refuzase până atunci în nimic, 

se ’mbrăcă si ’i (}ise :
— „Aidem.
„Un palid surîs trecu pe buzele copilului.
„Amendoî se înfundară în tăcere în pădurea des

puiată de frunze.
„Unde mă conduci ? întrebă Blancha.
„Copilul poprindu-se $\se:
— „Tatăl meu m’a vă(Jut astă noapte !...
— „Ah ! murmură Blancha.
„Copilul urmă :

!

!
'I
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— „El te cheamă mama!
— „Atunci tu me conduci lângă dânsul ?
„Copilul făcu un gest afirmativ.
„Blancha ridica ochii şi mâinele către cer...
— „Fii bine-cuvêntat D-cJeul meu, murmură ea, 

dacă aceasta este sfîrşitul lungilor mele dureri...
„Şi ea urmă pe fiul seu.
„In fine copilul se opri.
„Mama şi fiul se găsea Tn faţa unei colibi pustii.
— „Aci este tata, mamă! dise copilul.
„Şi începu a scoate una câte una petrele ce astupa

uşa.
— «Dupe ce uşa fu liberă, el se 'n toarse către 

Blancha şi ’î clise :
— „Vino mamă !
„Blancha intră.
„Cadavrul luî Amedeu era îutins, întocmai ca în 

(}iua când Philip ’1 omorâse...
„Copilul adună pietrele ce aruncase, şi zidi din 

nou uşa...
— „Iata-më, logodnicul meu... iată-me soţul meu!.. 

<}ise Blancha aplecându’şl capul sëü palid pe peptul 
cadavrului.

* Mâinele mortului se întinseră, şi îmbrăţişară pe 
Blancha..,

„Copilul se întinse la picioarele tatălui sëü . . .

„In noaptea următoare, un uragan teribil se ’n- 
tâmplă.

„Acoperişul colibei fu luat, şi zidul fu dărâmat.... 
„Cele trei cadavre fură găsite şi înmormîntate în 

păment sfânt...
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Biu acea (Ji castelul de la Kerlovem, avea nişte 
oaspeţi ciudaţi...

«Cei doi fraţi, cu spada în mână, viu de ’şî dis
pută posesiunea Blancheî...

„Scena teribilă a asasinatelor, fu jucată de fan
tome...

— Eată conchise Richard această faimoasă legendă. 
Eată pentru ce castelul de la Kerloven, se mai nu
meşte şi castelul fantomelor...

XV
Urmarea povestircï lut Richard podaşul

Aci Ricard făcu o paosă lungă, şi deşertă două 
pahare de vin, pe gâtul sëü cel uscat.

— Unde am rămas cu povestirea ? întrebă el după 
un minut.

*— La acel punct, răspunse Eduard, unde spuneai 
că d-ra de la Basompierre te trimisese cu o scrisoare 
la vărul sëü Francise.

— Ah, da! ’mï aduc aminte.
— Ei bine acea scrisoare ?
— ’I am dus’o.
— Şi coprinde ?
— LitFiusa d-ra de la Basompierre, conjura pe 

vărul său, ca în numele rudeniei lor şi în numele 
părinţilor lui morţî, să uite mica discuţie ce avusese 
într’o vreme cu marquisul de la Basompierre, tatăl 
sëü, şi să vie fără să întîrzieze la castel, şi sa îm- 
pedice această căsătorie de care avea scârbă.

„Vino Francise, conchidea d-ra de la Basompierre, 
că de nu mă 'voî sinucide.
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Urmăream cu ochii efectul ce va produce pe faţa 
lui Francise scrisoarea stăpânei mele.

La ultiraile cuvinte citite însă ’1 văcjui pălind, şi 
o tremurătură nervoasa ’1 apucă de o dată.

— O, cjise el ca în sine, aşa de departe au mers 
lucrurile ?...

Apoi adresându-se către mine.
— .Ricard amice, curêud îutoarce-te înapoi şi spune 

stăpânei tale că sosesc pe dată...
Eű nu aşteptaiu să mi se dică acelaşi lucru de 

mai multe ori, si sbural înapoi la castelul de Ba- 
som pierre.

Repede ca un fulger, cu năduşala curgènd siroae 
pe faţă, şi nedând seama de privirile celor alţi co
legi aï mei, cari se uitau eu mirare la starea toale
tei mele. căutai să întâlnesc pe stăpâna mea.

Ea nu întârzia de a veni lângă mine, şi cu piep
tul tresiiltând de emoţiune :

— „Ai fost? ine întrebă ea.
— „Da ! răspunsei.
— ’Ţi-a dat ver un răspuns ?
— „Da, ’mi a (J.is se ve spun că va sosi pe dată.
Cuvintele mele părură că mai liniştesc pe d-ra de

la Basompierre.
— „Bine amice, şopti ea cu o voce 

mulţumesc.
Şi încântătoarea fiiinţă ’mî îutinse mica sa mână.
Eli o luai şi depusei o lungă sărutare, creijendu- 

më răsplătit cu aceasta, ca cu cea mal marc favóre.
In momentul acela uşa de la salonul cel mare se 

deschise cu sgomot, şi un om intră ca un fulger....
Acel om era Francise de la Basompierre...

blândă, îţi

'.•V ’/V V'/' A.'
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XVI
Francise de Basonipicrre

Apariţiuuea sa fu atât de repede şi de pe neaş
teptate în cât toate privirile se întoarse în spre par
tea aceea.

D-ra de la Basompierre, cum ’l vé(Ju. repede ase
menea unei columbe care caută scăpare se refugia la 
dânsul.

— „Scapă-me Francise, şopti ea, scapă-me!...
— „Dar pentru D-4eu 4^se tîuSrul,'nu te dispera, 

poate ca lucrurile nu sunt atât de înaintate dupe 
cum crecjî... se vedem...

— „Oii nu !... nu, urmă Blancha, contractul este 
gata... şi vai mie... căci peste un moment voi fi sa
crificată!...

Şi nenorocita fiică a d-luî marquis de la Basom
pierre, începu a plânge cu suspiue.

Marquisul de la Basompierre, atras fiind de acest 
incident, înaintă către acea grupă unde vedea pe 
fiica sa.

— „Ascultă domnule, c}ise d către Fx*ancisc, copila 
mea nu are trebuinţă de mentor... më mir chiar, cum 
aï avut îndrăsneala se te presinţî aci nechemat?...

La aceste cuvinte Blancha tresări.
Tot orgoliul rasei sale apăru pe figura sa.
— „Ertare tată, (Jise ea cu putere, Francise a fo3t 

chemat !...
— „Chemat şi de cine ?
— „De mine.
— „Şi pentru ce aï păstrat misterul acestei invi- 

taţiunî ?...
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— „N’a fo3t nicï un mister tată...
— „Atunci ce ’nsemna cuvintele rostite de tine?..
— „înseamnă tată, că această căsătosie e fără 

voinţa mea... această unire mëjngrozeste şi scârbeşte . 
protestez în contra el...

Marquisul tresări.
— „Te revolţi dar contra voinţelor mele?
Blanclia începu să plengă.
— „Tată, tată, şopti ea cu o voce înecată de sus

pine, voi intra într’o raonastire daca voestî, dar nu 
voiu consimţi nici o dată la unirea ce me silesc! să 
o fac...

— „Dar ce e3te... ce s’a întâmplat ? întrebă în a- 
cel moment un om arogant, şi mai mult bëtrîn, ve
nind din salonul de cărţi.

Francise fixă pe acel om.
— „S’a 'ntêmplat, dise el, că d-ta, care porţi unul 

din cele mal mari nume ale Spaniei, d-ta în fino, 
baronul de Los Montes, eşti un miserabil !

La această insultă, toţi cei de prin prejur tresăriră.
Marquisul făcu un pas către nepotul seu, iar Blan- 

clia păru mal însufleţită.
— „Domnule, zise baronul, pentru ca el era, şi 

devenind palid, ’mî vel da compt pentru această in
sultă !...

— „Sunt gataî domnule Baron, rëspunse Francise.
— „Marquisul interveni să ’mpace lucrurile, dar 

cu toată stăruinţa sa, nici unul dintr’înşil nu voiaű 
să cedeze, şi turbaţi de furie, apucară câte o sabie 
din panoplica Marquisulul şi eşiră cu iuţeală îu 
grădină.

Toţi invitaţii se transportară dar acolo, şi asistară 
la acest duel ciudat la lumina lunel.
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Francise, spadasin de prima forţă, ataca cu fu
rie pe baron, care n’avea timpul de cât a para lovi
turile.

Toţi aşteptai! resultatul acestui duel.
Victoria părea mai întêï în partea lui Francise, 

dar îndată baronul făcu o întorsătură, .şi cu o lovi
tură care în scrimă se numeşte lovitura Italiană, des
pica pântecele junelui om...

Francise că<}u jos fără să scoată un ţipăt...
Nenorocitul era mort...
Baronul privi un moment acest cadavru, apoi cu 

sângele cel mal rece:
— „’Ml spăl mâinele, dise el, nu voiam să’l omor 

el a căutat-o...
Acesta fu elogiul funebru al baronului pentru tî- 

nărul vicomte de la Basompierre...

XVII

Bl auch a de Basompiearc

Blanclia, care vecjuse acast résultat îngrozitor că- 
duse jos fără cunoscinţă.

Când ’şî veni în simţiri se veclu în camera sa, a- 
şecjată în pat, iar la picioarele el pe marquisul de 
le Basompierre.

— „Dumnedeuleî şopti ea privind cu ocliil rătă
ciţi prin prejur, ce s’a ’ntâinplat cu mine ?...

Tatăl atunci căută să consoleze pe fiica sa.
Blanclia însă, îşi reaminti pe dată de cele întâm

plate.
7
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— „Părintele meu, relua ea, încăpăţânarea ta a 
causât moartea nenorocitului meü ver.

Dumnecfeu să judece fapta ta...
Şi dênsa (Jicend aceste cuvinte, se sculă cu iuţeală 

în sus, şi mai repede de căt fulgerul luă un mic pum
nal după seminela.

— „Adio tată/.-., şopti ea, adio!..
Şi nenorocita jună străpunsă în inimă de cuţitul 

ce încă ţinea în mână, că(}u jos moartă......................

Desperarea ce coprinsese pe nenorocitul marquis, fu 
atât de mare, în cât doue (file de la această (}i de 
nefericire, isbit de un atac de apoplexie, muri necon
solat de greşala sa.................................................................

A treia (}i, amêndouë cadavrele, al tatălui şi al 
fiicei, fură înmormîntate în cavoul familiei.

— Eu plin de disperare de moartea d-reî de la 
Basompierre, pentru care, dupe cum ’ţi am spus, a- 
veam ceva mai mult de cât iubire, pentru care aveam 
un cult religios, un fel de veneraţiune, ca un nebun 
alergai la o fântână, hotărât să ’ml curm (filele acolo.

In momentul însă când voiam să !mi îndeplinesc 
fatala me.\ decisiune, fui apucat de o mână.

Me ’ntorseï repede, şi më găsii faţă în faţa cu 
bătrânul Equier al nenorocitului vicomte de Bisom- 
pierre.

— „Nefericitule, (fise el ţinându mc încă cu mâna 
d’asupra prăpastie!, ce voiai să faci ?

— *Vec].T bine, rëspunseiü, vreau să mor!..
— „Sé mori ?... şi pentru ce ?..
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— „O iubeam ! strigaiü, şi ea a murit !...
— „Dar ce va face' maica ta nenorocitule ? reluă 

bëtrînul, nu cugeţl la durerea ce va simţi această 
betrînă când va afla de moartea ta ?

Cuvintele bëtrînuluï, më făcură să tresar, şi fără 
voe cugetam la grozava faptă ce eram să fac.

Căcjuî în genuchî şi mulţumii lui Dumnedeu că nu 
me lăsase să îndeplinesc această crimă, sigur fiind 

. că moartea mea, era să fie şi sfârşitul maicel mele...
Apoi cu durerea în suflet, plecai de acolo pentru 

a nu me maï întoarce...

— Au trecut de atunci ani, urmă Richard şi nici 
o data cine-va n’a aflat acest secret până acum.

D-ta eşti prima fiinţă care ’l cunosc!...
Şi pentru că Eduard devenea visător :
— „Eşti încă hotărît a începe din capët? întrebă 

de o dată Richard.
— „Oh nu ! făcu Eduard, dupe cele ce-mï aï spus 

nu voî mal cuteza nici o dată së încerc a më si
nucide...

— „înţeleg....
bită?...

Eduard tresărţ.
— „Da, am o mamă aproape bëtrînâ, a căreia viaţa 

nenorocită este ţinută de a mea şi sunt sigur că ea 
ar muri de durere, când ar afla că mi s’a ’ntêmplat 
veri o nenorocire.

— „Nenorocitule, şi voiai !...
— „Oh! tac!, te rog, taci!....
— „'Ml promiţî că nu vel mal încerca?...
— „’Ţi o jur! ..

poate ver o soră iu-aî o mamă
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Dupe acéste cuvinte Eduard mulţumi lui Richard 
că ’1 scăpase de la o moarte sigură, apoi strängen- 
du-ï mâna plecă....

XVIII

Muma şi fiul

In aceiaşi cjl chiar, Eduard se duse la muma sa.
Bëtrîna, care se găsea în prada celei mai mari. 

nelinişti, alergă înaintea lui când îl vë(}u.
— „Tu Eduard strigă ea, tu copilul meu!...
Şi laorămi de fericire licăriră în ochii sëï.
Apoi dupe un moment, când ’şî mai astâmpără e-* 

moţiunea.
— Dar unde ai fost până acum?
Eduard tresări la aceste cuvinte.
Ce putea el spune oare?
Se spue că' în nebunia sa, voise să se sinucidă, şi 

că dacă trăia, era numai printr’o întâmplare lericită?
Oh nu, aceasta nu trebuia să scie mama sa nici 

o dată !...
— Am petrecut noaptea mamă, răspunse el cu tote 

acestea, la un amic.
Bëtrîna se mulţumi cu acest respuns simplu, si nu _ 

mai vorbi nimic în privinţa aceasta.

Eduard încetul cu încetul ’şi luase vechiurile obi
ceiuri de june, ce le avusese înainte de a se căsători. 

Adesea ori cu vioara în mână delecta pe autoarea*
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«Jilelor sale prin partitiunï din opera, uitând tot de 
o daţă şi densul rana sufletulut seu.

Ast-fel ce scurse (Iile şi săptămâni întreg!.... I

Intr’o frumoasă seară a lui August, Eduard ca de 
obneiii, tocmai cânta acea încântătoare bucată din 
Traviata, adio de plassato.

Muma sa se dusese la o prietenă şi Eduard rămă
sese singur.

Junelle continua de a cânta, când uşa se deschise 
şi singura servitoare ce avea intră.

Eduard surprins prin sgomotul uşet întoarse capul 
către acea parte.

— Ce voeştl ? întrebă el.
— Domnule, dise servitoarea, o temeă cere să vă 

vorbească.
La aceste cuvinte, Eduard fără să scie pentru ce 

tresări.
— O femeă ?....
— Şi ce voeşte ? clise el cu toate acestea.
— Nu ştiu, nu ’mï a spus.
— 1 Ţi a spus cel puţin numele ?
— Nu.
— Curios? se gândi Eduard.
Apoi dupe un minut.
— Introdu-o aci !
Servitoarea dispăru, şi doue minute după aceea, 

apăru aducênd pe misterioasa visitât oare...

.

j
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XIX

B 1 e o n o r a

Persoana ce intră era îmbrăcată foarte simplu.
O roche de caşemir negru şi o pălărie neagră de 

paie complecta costumul séü. Peste bordurile pălăriei 
avea uu voal gros, care împedica d’a i se distinge 
bine trăsurile feţei.

Din mersul seu se vedea că face parte din lumea 
cea bună.

Eduard nu putu cunoaşte mai întâi această per
soană, dar apoi când servitoarea se retrase, şi când 
necunoscuta ’şî dete voalul jos, trăsuri.

Persoana ce avea în faţa sa era acea nenorocită, 
care într’un moment de nebunie, ’şî uitase datoriile 
de soţie, şi se asvërlise în braţele depravaţiuneî.

Era soţia sa...
Era în fine Eleonóra...
Emoţiunea lui însă nu ţinu mult, devenind îndată 

stăpân pe sine.
— Ce doriţi doamnă, -ntrebă el cu un glas rece şi 

curtenitor tot de o dată, şi cum vë numiţi ?...
Aceste cuvinte făcură o impresiune ciudată asupra 

juneî femei.
Ea tresări şi deveni palidă.
— Eduard ! şopti ea, aşa dar mö as verii ?
— Nu înţeleg cuvântul acesta doamnă, ce voiţi să 

(Jiceţî ?
— Voesc să <}ic că rôsbunarea ta e prea crudă.....
Eduard dete din umeri.
— Da, reluă juna iemce, aï dreptate, am fost o
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ticăloasă, cea mai de pe urmă miserabilfi, dar când 
vel afla însă causa purtare! mele, atunci sunt sigură 
Eduard că më vei erta, şi vel vedea cât eşti tu de 
greşit...

— Nu voi să aflu nimic doamnă... v’am spus, nu 
vë cunosc

— Eduard... strigă Eleonóra în prada celei mal 
mari dureri, Eduard nu me aduce la disperare, căci 
sunt capabilă să fac ori şi ce, şi atunci poate că te 
vei căi...

Disperarea ce citi Eduard în ochii femeeï sale ’1 
făcură se tresară.

— Prea bine doamnă, dise el, pentru că me con
strângi spune ce ai de spus !..

O tăcere de câte-va minutn urmă.
Eduard, care părea a nu da nici o atenţiune la 

povestirea Eleonore!, foiletând gravurile unei edi- 
ţiuni ,de lux, în realitate era foarte atent

Şi nu perdea nici un cuvent.
„Sunt unica fiică a mcrquisulul D’O, începu Eleo

nóra.
Părintele meii avea un caracter ciudat de tot.
Muma mea Elvira, înaintea sa părea mal mult o 

sclavă de cât o soţie.
Ce dicea densa nu era nimic.
Cuvintele sale nu era considerată de loc de tira

nul el.
In zadar sarmaua femee se plângea, în zadar se 

ruga spre a înceta cu tirania lui.
El facea din contra şi mai rëü.
A(}î aşa, mâine aşa, an cu an trecu şi nimits nu se 

schimbă în îmbunătăţirea soartei mumei mele."
In fine sërraana dupe (Jece ani de luptă continuă,

\
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’şî d'ete sfârşitul, Rëmaseî orfană de mumă la eta- 
tatea de 6 anî.

La această crudă etate încă nu puteam simţi lip
sa el.

Dar vai ! dupe doi anî de c}ile începui să cunosc 
un gol pe inima mea.

Tatăl începu tirania contra mea.
Adesea ori, când saloanele erau pline de invitaţi, 

când melodii dulci resunaT* când în casa noastră dom
nea veselia, eu. asemenea unei vinovate mari, eram 
închisă ’ntr’o cameră întunecoasă.

In acele momente plëngeam aducêndu’mï aminte de 
cuvintele de iubire ale sërmaneï mele mame.

Mâ întrebam adesea, care să fie causa acestei rëu- 
tăţl a tatălui meu.

Dar nu puteam să ’mî dau nici un rëspuns.
Intr’o cji însă, găsii întrun medalion o chortiuţă
Acea chărtiuţa era o scrisnare de la mama.
O citii.
Eeată ce era scris :
„Scumpă fiică, eartă pe mama ta, care singură te 

a făcut să suferi, dupe cum şi ea a suferit!...
„Sunt inocentă, dar tatăl tău crede că sunt cul

pabila, şi că tu nu eşti fiica lui !...
Atunci ’mî putui explica purtarea tatălui meu, 

atunci înţelesei tirania lui faţă cu mine. .

i'
f

:

i

1
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1

:
if .

— încă trei anî se strecurară cu rapiditatea ful
gerului continuă Eleonóra dupe o pausă scurtă.

Intr’una din c}ile, tatăl meu me vesti sa me îm
brac bine, (Jicêndu’mï că o persoană doreşte să me 
vadă....

■

L
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Eram veselă de această întâmplare.
De şi nu aveam mal mult ca 14 anî, cu toate a- 

cestea ardeam de dorinţa să vëd şi să fiu vë(Juta.
Simţul cochetăriei se deşteptă în mine din momen

tul în care tatăl meu ine anunţase să me îmbrac,
O jumetate oră în urma, eram în salonul de pri

mire aşteptând cu impacienţă pe acea persoană.
In fine ea sosi.
Se numea Jacques Blereaux.
La pronunţarea acestui nume, Eduard tresări, ca 

dintr’un vis.
Eleouo.ia însă, nu vedu această tresărire, şi urmă :
Jacques era tînăr, mal mult un copil pot zice.
El ne salută.
— Eată-me domnule, ’i cjise tatăl meu presentân- 

du-me, este fiica mea !... viitoarea d-tale soţie...
— D-l Jack Blereaux, se adresă tatăl meu către 

mine.... viitorul teu soţ !...
Eu roşii la aceste cuvinte.
Mărturisesc însă că eram veselă de această întâm

plare, crer}êndu-më scăpată pentru tot-d’auua de ti
rania ce suferisem...

Va! ! nu puteam crede că şi aceasta era să fie cea 
mai crudă!...

Nu puteam se ’mi închipuesc cărui om m’a dat.

— O lună de la această dată, eram D-na Blereax.

* *
— Chiar în noaptea cunuuieî, tatăl meu lovit de 

apoplexie muri...
* *
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Soţul meü părea ca më iubeşte.
Toate plăcerile, cele mai mici capriciurî, mi le în

deplinea...
Eram veselă, când ine gândeam că am găsit o fiinţă 

care să më iubească.
In momentul acela aşi fi ucis pe orî-cine ar fi spus 

că soţul meu më înşalâ.
N’aşî fi crecjut o calomnie ca aceasta.
— Val !... şi cu toate acestea el me ’nşela în mo

dul cel mai infam...

* *

— Doi ani trecuse de la însoţirea noastră.
De cât-va timp începusem să observ că soţul meu 

devenise rece.
Spusei această întâmplare la una din prietenele

mele.
Ea me înveţă să ’l urmăresc.
Aşa şi făcui.
Intr’una din seri, pe când afară tuna şi fulgera, 

soţul meu plecă, (ji^ndu'mî că are o neapărată nece
sitate.

Më făcui că cred.
El plecă.
Eu îl urmării la o oare-care distanţă.
De odată ’l vëd că se opreşte în faţa unei porţi.
Sună...
Un servitor ’I deschise.
Şi el intră....
îndată dupë ce dispăru în curtea acelei case, de

cisă a afla cine era acea persoană la care dënsul 
venise, sunai.
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Acelaşi servitor 'ml deschise.
El era mirat vë(}êndu-më.
— „Ce voiţi d-nă? intrebă el.
Drept răspuns, ’i puse! în mână un ludovic.
Această monedă avu un efect magic asugra luT.
El se înclină cu respect înaintea mea.
— „Ascultă, ’ï dise! eu, dacă voescî să câştig! 20 

ludovic!, respunde-m! la cea ce te vot întreba.
— Sunt gata, doamnă 'm! <}ise el,
— Ciue sade aci ?
— „Ce fel nu ştiţ! ?
— • „De aşi fi ştiut nu te aş! fi întrebat ! răspunse! 

cu nerăbdare.
— „Este casa Adeline! Patti, celebra cântăriţă de 

la operă.
— „Şi acea persoană, întreba! eu din nou, care a 

intrat acum, cine este?
Servitorul surâse într’un mod misterios.
— „Este d-nul Iacques Bleraux, c}iae
— „Şi ce caută aci?
— „Este inamorat de d-na Adelina fu răspunsul 

s ervitorului.
Cu toată mărturisirea acestuia, şi cu toate că ceva 

'm! spunea că aşa era, însă tot nu ’m! venea a crede 
că soţul meu să me înşele.

— „Ascultă, cjiseî din nou către servitor, voind a
me asigura despre cele spuse de el, de me ve! intro
duce într’o cameră de unde voi putea vedea tot ce 
se petrece în acea a stăpâne! tale ’ţî voi da o sumă 
îndoită, şi ca să produc un ma! mare efect asupra 
luî, ’! dădu! o pungă în care se afla ca la patru-^ecî 
ludovic.!. j

Mâna servitorului se întinse cu lăcomie.
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— „Bine d-nă, intraţi pe aci, ’mï dise el, descuind 
o uşă mică secretă, şi care dă în corpul cel mare al 
caselor.

De aci condusă tot de dânsul ajunsei într’o mică 
cameră, întunecoasă, şi care în faţa uşeî pe care in
trasem, avea o alta cu geamuri.

Prin acea use cu geamuri se vedea venind o lu
mină.

— „Eată d-nă, ’raT dise servitorul, de aci puteţi 
vedea fără a fi vëijuta.

Eu nici nu aiujiî bine la aceste cuvinte, şi palpi
tând de emoţiune ’mî aruncai ochii în cea l'altă ca
meră pe geamul ce ne despărţea.

La lumina unei lămpi de alabastru ce era pe o 
masă, vëijuï un bărbat şi o femee ţinându-se strâns 
îmbrăţişaţi...

’I resunoscuî..
Bărbatul era soţul meu !....
Cât despre femee, de şi nu o cuno3ceam, dar înţe

lesei că era Patti.
Acum eram convinsă de a dever.
Ultima 'ndoială ’mi era adeverită.
Soţul më înşela.
Lacrimile më podidiră la această vedere îngrozi

toare...

:f. *

Dupe çâte-va minute eram acasă.
O durere de cap îucepuse.
Urechile ’mï vajiaü 
Peptul îmi batea cu furie.
Doue săptămâni am fost bolnavă în pat.
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In acest timp, Jacques eşea regulat în toate serile, 
găsind în tot d’auna câte un pretext.

Eü însă înţelegeam causa acestor dese lipsiri.
Era pentru a se duce la amanta sa... La Adelina.

* *

v Intr’o seară plecă fără să ’1 mai văd.

* *

Patru luni trecuseră, şi el nu mai veni.

* *-

Plecarea Adelinel la Madrid me făcu să înţeleg 
că şi densul trebuea să fie acolo.

* *

In timpul acesta avurăm ocasia să ne întâlnim, şi 
cum eu eram singură şi nenorocită, primiiu cu bucu
rie să fiu femeea ta.

O jumătate au am fost cea mai fericită...
Dar de la această dată, nenorocirea veni din nou 

să mă prigonească.
Prin ce mijloc află Jacques de căsătoria mea, nu 

ştiu, dar ceea ce pot spune însă, este că a doua di, 
el se présenta la mine în lipsa ta.

Remăseî încremenită când ’1 vecini.
’L rugai să se depărteze.
’L implorai, spunendu’I că mo face cea mal neno- 

rocită...
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*Dor nicï lacrimile, nici ameninţările mele n’avură 
nici un efect asupra acestui om de piatră...

El rëmase contra voinţei mele, punêndu-më în po- 
siţiune să ’l trec înaintea ta drept frate .

•vj

*•» #

— A4», când Jacques Bleraux e mort din causa 
unul duel ce a avut cu unul din adoratorii A délinél 
când averea mea este jertfa unul incendiu, viu a te 
ruga de ertare...

Viu să te rog să ierţi pe o nenorocită ca mine..
Se o erţî. şi în locul dispreţului să ’I redai iu

birea...
— Aţi finit în fine d-nă. această poveste ? întrebă 

Eduard cu răceală.
Se părea că la toate Eleonorâ s'ar fi aşteptat însă 

numai la aceasta nu.
— Ce fel, Eduard, dise' ea, şi obrazul sëü deveni 

de a paloare mortală, ce fel tot nu voescï a mé erta?..
— N’am de ce vë erta d-nă!... Nu nn-aţi făcut cei 

mal mic rëu...
Nu vë cunosc!...
Eleonóra scoase un ţipăt de groază.
— Merit aceosta, 4*se ea, dar al milă !...
Eduard dete din umeri cu nerăbdare.
— Vë conjur d-nă, 4ise el tot cu acelaşi ton de 

răceală de mal nainte, isprăviţi această comedie mai 
curând, căci momentele mele sunt măsurate...

— Eşti prea crud Eduard !...
De nu voescï a me erta, më voi sinucide sub ochii 

tel...

:;
:

;

I -
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Eduard nu răspunse.
— Me erţl sau nu? întrebă Eleonóra, vë<}ênd tă

cerea acestuia, şi privirea el era rugătoare, (Jicênd 
aceste cuvinte

— N’am pentru ce te erta d-na ... nù !ml aţi făcut 
nici un rău.... Nu vă cunosc!..'

— Acesta e cel din urmă al tëü cuvânt? mai (}ise 
Eleoncia.

Eduard făcu din csp un gest afirmativ.
— Adio atunci, Eduard !... adio.... Eartă-mă cel 

puţin acum !...
Şi nenorocita feraea, mai repede de cât fulgerul, se 

aruncă pe fereastra ce era deschisa................................

* ■*

Un sfert de oră dupe aceea cadavrul Eleonore! fu 
' aridicat dupe trotuar de către însuşi Eduard.

— Sărmană femeă! (}ise el plecându-se către dânsa, 
— ai avut dreptate!... al suferit în destul!... Suut 
sigur că tu m’ai iubit !...

Si o lacrimă alunecă din ochii Iul Eduard...
j

FINELE PARTEI A DOUA
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I CAPITOL

Balul Principesei (le Trubiscyoi

Saloanele din Palatul de pe Avenue de L’opera 
strălucea de lumină.

Principesa de Trubiscvoi da o serată mascată.
Masei nenumărate furnicau prin saluane.
Intr’un colţ retras, pe o canapea se vedea o bă

trâna vrăjitoare căutând norocul în palma unei tinere 
circăsiane ; ceva mal departe o scoică enormă, spiona 
mersul unul bandit Roman care era alături cu Cate- 
rina cea mare*)

In mijlocul salonului o mică Andalusă în pitoris- 
cul costum al frumoasei sale ţări făcea pe negusto- 
reasa de flori.

Să ne apropiăm de aceste grupe şi să ascultăm la 
conversaţiunea ce pare că ’I animează.

— Intr’adevăr d-nă principesă, cjicea acela ce purta 
costumul de bandit Roman, răsplata d-voastră a fost 
regească... vă mulţumesc... nu mă roşesc a spune că 
graţie d-voastre sunt scăpat de încurcătură.

f •)

*.) Yorbim de împărăteasa Rusiei.
3
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— Pentru D-c}eu milord !... şopti abea auzibil acea 
pe care o numise principesă, şi pe care cititorii noş
tri i cred că aii cunoscut’o că nu este alta de cât 
principesa de Trubiscvoi, tăceţi din gură căci me 
trădaţi!...

— Nu vë temeţi d-nă, reluă banditul, nimeni nu 
poate ghici cine se ascunde sub aceste pompoase 
haine...

— Da, dar este mai bine să cauţi a nu me mai 
numi ast-fel, sir Köbért...

Cel ce era îmbrăcat în costumul de Bandit (lise :
— ’Ml recomandaţi mie atenţiune d-na, (Jice el, cu 

un surîs, dar d-voastră pentru ce nu o păstraţi ?
Principesa ’şî muşcă buzele.
— Ertare milord, (]lse ea, n’am voit..
Un moment de tăcere urmă.
— Aşa dar dise de o (lată principesa întrerupând 

tăcerea, 'ţi al ajuns la scop?
— Dupe cum ştiţi...
— Si Enrieta?...
Beasconfisld, peutru că el era persoana ce se as

cundea sub acest costum, tresări.
— De atunci nu mal ştiu nimic...
— Dar despre contele de Loinguevilie ?
— Din momentul în care ’I am expediat acea scri

soare al cărei conţinut îl ştiţi, şi prin care’i făceam 
cunoscut de întâlnirea ce avea fiica sa la Duval, 
eavăşî nu mal ştiu nimic...

— Să ’ţî spun eû milord, (}ise principesa.
— D-voastră, d-nă, ştiţi?... făcu sir Robert.
— Da, cjise ea.
— Şi ce anume?
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— Că chiar în cjiua aceea comtele şi comtesa de 
Loiaguèville au dispărut din Paris...

— Au dispărut clin Paris cjiceţî ?...
— Da.
— Şi unde s’au dus?
— Aceasta nu ştiu !...
— Curios lucru... cugetă sir Robert
In acel moment scoica ce era puţin mai departe şi 

despre care am mai vorbit, maï sus, se apropie de 
principesă neobservată de nimenî, ascultând la con
versaţie .

Dar despre acel neruşinat Oscar Pontenief ce mal 
ştii? întrebă de o dată principesa.

La aceste cuvinte, dacă ar fi fost un observator, 
de sigur că ar fi vëdut o mică tresaritură la scoică, 
şi ea făcu doi paşi înainte.

— Vë pot spune d-nă principesă, (lise sir Robert, 
ca rëspuns la ultimele cuvinte ale intervorbitoareî 
sale, că comtele nostru este pe deplin însănătoşit', şi 
că a fost astă-di vëcjut la cursele de la Boulogne.

— Da?... făcu principesa cu tonul celei mai marî 
indiferenţe.

— Oh Doamne, se aucli şoptiad din scoică, ’ţl mul
ţumesc că ’mï aï ascultat rugăciunea !...

In momentul acesta valeţii începură să servească 
îngheţata.

Scoica se perdu în mulţime, iar principesa conge- 
diând pe Euglez. se apropia de Andalusă.

— Frumoasa mea spaniolă, 4;‘se ea, te rog din su
flet a arëta complimentele mele frumoasei comtese 
de Villa-Franca când o vei vedea.

Andalusiana tresări.
Majestatea sa imperială, răspunse ea dupë uu mi-

'

1
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nut cu acelaşi ton ca al principesei, esta foarte gra
ţioasă şi amica mea, principesa de Trubiscvol a avut 
dreptate când vorbea de bunătatea cca nemărginită ce 
caracterisează pe majestatea voastră...

Un surîs mândru se vecj.u apărând prin masca de 
catifea a principesei, şi apropiindu se de Andalusă.

— St !... nici un cuvent conitesă pentru D-<}eu... 
de voiţi să jucaţi ver o intrigă comtelul de Baulieux 
să nu më trădaţi, căci şi eu vë voi respecta incog- 
nitul....

— Vë mulţumesc dm suflet, d-nă principesă, c}ise 
comtesa de Villa-Franca, dar ’ml pomeniţi de colo
nelul... unde este?., ce costum poartă?..

— Vedeţi acea paiaţă înaltă cu o mulţime de pau- 
glicuţe şi clopoţel de mâni şi de picioare?

— Da, ved...
— Este colonelul Baulieux...
— Nu mal spuneţi !
— Ca să vë convingeţi, cercaţi...
— Aveţi dreptate...
Şi frumoasa comtesă a căreia inimă era încă pal- 

pitândă după tînărui colonel se duse în spre paiaţă..
— Flori, flori ! strigă comtesa cu o voce schimbată.
— Scump vine}! aceste flori ? întrebă paiaţa apro- 

piându-se de andalusiană.
— Ce nu cura-va vei fi tu cumperător ?...
— Ţi se pare curios aceasta frumoasa mea ?..
— Foarte curios, mucalitule !...
— Şi pentru ce ?
— Pentru că aceea căreia trebuea să ’l dai aceste- 

flori nu este aci...
Paiaţa tresări.
— Dar unde? întrebă el.

•'f
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— Este la Versailles...
— Aşa dar tu faci şi pe ghicitoarea?
— Câte o dată, paiaţa mea...
— Al putea să ’mî spui tu atunci ceva din viaţa 

mea ?...
— Să me încerc, cjise Andalusa, ^apol apucând 

mâna paiaţei, şi după ce se uită un minut în liniile 
palmei.

— Acea pe care o iubeşti clise ea, este o damă 
mare...

Paiaţa tresări din nou.
— Cum se numeşte? întrebă el,
— Se numeşte comtesa de Villa-Franca.
— Şi ine iubeşte ea? mal întrebă el.
La aceste cuvinte comtesa tresări, şi o parte din 

mască se desfăcu, lăsând pe paiaţă să cunoască tră
surile comtesel de Villa-Franca...

— Tu Elvira mea!., şopti el beat de fericire.
— St !, carro mio ! făcu comtesa, acum pentru că 

ne cunoaştem nu găsesc de loc că este de trebuinţă 
să ne ştie toată lumea...

Şi luând de braţ pe paiaţă, se perdură amândoul 
prin oceanul de ninsei. .

II-

Pre<]iccrea Yrăj ifoarei

Bece c}ile trecuseră de la duelul lui sir Robert cu 
Oscar.

In acest timp nefericita Olga părea că sta pe je- 
cerat.

\
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Sărmana fiinţa, dupe cum am mai spus deja în- 
tr'uuul din capitolele precedente, ea de şi parasita 
de logodnicul sëü, nu încetase cu toate acestea a se 
gândi la densul.

Din acea cil cugetul ei era numai la dêusul, ru- 
gâudu-se lui Duranecjeu pentru viaţa lui...

Bătrâna sa Maruşca veipnd schimbarea ce se ope
rase pe obrazul Olgeî, fu de idea d’a ’I cjice să meargă 
la conte spre a se interesa în secret de sănătatea 
luî....

Giga însă, care înainte de a fi amantă simţitoare 
era femeă, respinse cu putere această idea.

Iutr’adever, mândria el de femeă atinsă în amorul 
propriu, orgoliul eî de principesă nu ’i permitea să 
faci ceea ce cjisese bétrîna sa doică.

Se decisese mal bine a suferi în sine ca un martir 
de cât să alerge la asemenea mijloace.

Cu toate acestea ea slăbea pe fi ie-ce c).i ce trecea.
Principesa de Trubiscvoi muma sa, începu a întră 

la gânduri vecjênd schimbarea sermaueî sale fiice....

* *
I

Intr'una din (Iile, Principesa avu o convorbire cu 
Olga în această privinţă.

Era o încântătoare <].i de vară. Soarele era aproape 
de apusul lui, trimiţând ultimile sale raze pe arbori 
cel înalţi din Bois de Boulogne.

Principesa şi Olga, cari făceau plimbări pe alea 
cea mare a frumoasei păduri, era ca de obicei şi a.- 
tuncî acolo.

Ele mergeau amândouă încet păstrând o tăcere a* 
dâncă.
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Una se gândea la Oscar, rea altă la rësbunarea sa.
Când Olga scoase un suspin.
Principesa tresări.
— Dar ce aï ta? întrebă ea de o dată, nu cura-va 

eşti bolnavă... suferi?...
— Eü? o nu mamă.
— Nu Olga, tu me înşeli... tu suferi!...
— Şi dacă a.şî suferi ?... făcu juna copilă cu un 

surîs trist, ce poţi să 'mi faci tu mamă ?...
— Aşa dar, nu m’am înşelat ?...
Olga nu răspunse de astă dată, dar făcu din cap 

un gest, care însemna că aşa este.
— Şi causa acestei suferinţe, întrebă principesa 

din nou, care este?...
Olga tresări.
— Nu pot spune... Nu o cunosc !...
— O cunoc eü, fiica mea'î clise principesa.
Este acel infam comte... acei miserabil care te-a 

părăsit în ajunul nunţii...
— Oh mamă !... mamă nu ’1 blestema te rog...
— Să nu ’l blestem, spui tu?... dar nu vecl.î tu în 

ce stare te-a adus?....
— Nu este el de vină, ci eil saii mai bine inima 

mea !...
— Inima ta ?... da aï dreptate, inima ta... tot ea 

te-a fâcut să asişti la duelul ce a avut cu lordul de 
Beaconsfield, tot din causă că inima ta este miloasă 
aï făcut această faptă pe care atât tu cât şi doica 
ta ’mî aţi ascuns’o...

— Eartă-me scumpă mamă... tu ştiî bine că până 
în acest moment nu ’ţî am dat ocasie să te plângi 
de mine

Şi frumoasa Olga începu a suspina...
** *
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Această stare de lucruri nu putea să ţie mult. 
Principesa femee abilă, ’i veni îndată îu minte să 

dea o serbare, <}ic®nd că printr’aseasta va mal distra 
pe fiica sa.
- Eată dar ce diplomaţie, de alt-fel nevinovată as
cundea serata ce da principesa de Trubiscvoi.

* #

Acum pentru că am spus acestea să ne întoarcem 
iarăşi la serată.

Aceea care avea costumul de vrăjitoare, căuta no
rocul în palma unei frumoase circasiene.

— Ce vecj.î tu în viaţa mea? întrebă circasiana.
— Vai, vai ţie! şopti vrăjitoarea cu aerul celei 

mai mar! groaze, trecutul tëu este înspăimântător,.... 
viitorul ’ţî va fi groaznic...

— Dar pentru D-(Jeu ce spui tu?... Nu care cum-va 
te înşeli?,..

— Nici de cum frumoasa mea, priveşte aceste linii 
curbe ce pleacă din palma ta.... ved! ?

— Da.
— Ei bine, ele arată nenorocire inevitabilă...
Circasiana tresări.
Şi un oftat adânc scăpă din pieptul seu.
— Dumnezeule! .şopti ea, ce va mai fi oare!... ce 

se va mai întâmpla dupe cele suferite.
— Ve(}î tu Enrieto, începu bătrâna vrăjitoare, vedi 

tu dunga asta, e moartea !...
Circasiana, vec}endu-se descoperită ast-fel tresări 

din nou.
. La pronunţarea numelui său însă, doue masei, o 

scoică despre care am mai aucjit vorbindu-se. şi un
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cneaz Rus, se apropi&ră, şi cum circasiana era cu 
spatele la dânşii, ascultară fie-care pe seama lor la 
cele ce urmează.

— Aşa dar, cjise de o dată Eurieta, pentru că ea 
era aceea care se ascundea sub acest costum, precjici 
că voi muri...

— Da, dacă se va întâmpla cele ce cred...
— Şi ce crecjj ?...
— Tu îuainte de a avea întâlnire cu acela ce a 

murit la Douval, erai neconsolată de rănirea unui a- 
mic intim.. .

Cneazul rus tresări la aceste cuvinte, scoica deVeni 
mai atentă, şi Eurieta se schimbă la faţă.

— De unde ştii tu toate acestea? întrebă ea dupé 
un minut.

— Curioasă ce eşti. nu ştii oare că în calitate de 
vrăjitoare mie mi se desvelesc de la sine, lucruri su
pra naturale...

— Şi dar (liceal ?...
— Că dacă vei fi iubită de primul, vei trăi...
— Şi dacă nu voi fi ?...
— Vei muri!... (}ise vrăjitoarea cu o voce surdă, 

ce făcu pe cel trei auditori să tresară.
— A ba, dise Enrieta cu un ton asigurător, el nu 

va şti nici o dată de cele întâmplate... el dar me 
va iubi!....

— Te înşeli, frumoasa mea mască, se au di atunci 
o voce, ’i voi spune eu hü Oscar Pontenief că Da- 

‘ micela de Longueville este o iufamă trădătoare, şi 
că nu mai este demnă de dânsul!...

Enrieta, scoica şi vrăjitoarea tresăriră în trei mo
duri diferite la aceste cuvinte, şi se uitară în direc
ţia de unde auclise acea voce, dar nu vexară- pe ni-

x
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meni alt de cât pe Cneaz ce se depărta ca un fulger 
de locul acela.

— Cine să fie această mască ? se întreba Enrieta 
dusă pe gânduri.

— Dacă ar fi el! şopti scoica cu un suspin.
— Doatnue, c}ise în sine şi vrăjitoarea, fă ca acela 

să fie el, şi atunci buna copilă a stăpânei mele va fi 
scăpată !...

III

E ii r i e t a

Intr'adever, aceea care se ascundea sub costumul 
de circasiauă nu era alta de cât mult încercata fiică 
a comtelul de Longueville.

Din acea cji de groaznică durere pentru dânsa, când 
căc}u fără simţiri pe cadavrul amantului seu, noi am 

. scăpat-o din vedere.
Acum pentru că evenimentele ne-o trimite iarăşi 

în cale, se ne încercăm a spune pe scurt tot ce ’i se 
întâmplase din acea c}i fatală şi până în momentul 
când o întâlnim.

Venindu’şî în simţiri o jumătate oră dupe leşinul 
seu, ea mal întêï nu ştiu ce să creadă.

Crecjându-se jucăria ver unul vis urît, se frecă la
ochi.

Dar apoi, vëdênd cadavrul încă cald al lui Paol, 
\şî reaminti de cele întâmplate, şi şiroae de lacrimi 
ferbinţi începură a curge din ochii sei.

— Sermanul meu Paoul. cjise ea cu o voce plină 
de durere, sciai tu ce te asceaptă când al venit la
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această întâlnire?... Crecţu t-al tu că vel unui. atât de 
tânăr... atât de frumos!....

Şi nenorocita sărută cadavrul amantului său de 
nenumărate ori.

* *

Cât timp sediu ea în această posiţiuue, nu putem 
şti, dar îusă ceea ce putem spune este că era aproape 
de înserat când densa făcu o mişsare.

Şi repede ca împinsă de ciue-va.
— Dumnezeule, cjise ea, ce voi spune eu câud voi 

fi întrebată de preseuţa acestui cadavru?...
„Ce voi <}ice?...
de sigur că mă vor acuza pe mine...
„Să me acuze că ’l am ucis eu pe Paol al meu?... 

nebunie... nu se poate... nu ştie ei cât '1 iubeam de 
mult ?...
. Apoi după un minut în care spiritul său se mal 
linişti.

— Trebue cu toate acestea să '1 părăsesc .aci de 
nu voesc a spune numele ucigaîuluî său.

Şi repede, ea se sculă sărutând pentru cea din 
urmă oară cadavrul amantului seu.

— „Adio Paole ! şopti ea cu lacrimi în ochi, adio...
Şi densa eşi îu stradă pe poarta de din dos.

*■

Tată, şopti ea cu lacrimi în ochi, du
rerea ce ’ml al făout tu este atât de mare, în cât 
dacă nu ’ţî aşi fi fiică te aşi fi blestemat!...

— .Tată !.
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Şi nenorocita Enrieta mergea cu paşi reped! în- 
nainte. *

— Ce este dacă el era fiul doice! mele, continuă 
ea dupe un minut, eram eu mulţumită cu densul ?,.." 
më făcea el cea ma! fericită dintre femei ?...

Fericire! nu ’! trebuesc bogăţii!...
Şi ea mergea înainte, fără să se oprească.
Instinctul duse paşi! se! către palatul părintesc.
Se opri la poartă însă O amintire crudă î! veni 

în minte.
— „Voi pune servitori! palatului să te dea afară, 

când te veï présenta acasă“, 4isese tatăl sëü.
— Doamne, Doamne! şopti ea cu lacrimi de dis

perare, ce me voï face?... unde më voi duce?...
Şi nenorocita se aşetjă pe o lespede de piatră la 

poarta palatului...

-* *

Se ’ntemplă ca în acea noapte să fie o furtună 
mare.

De şi nu erau de cât 9 ceasuri din noapte, cu tóté 
acestea era atât de întunerec, par-că ar fi fost mie
zul nopţeî. Vîntul sufla cu putere producând un şue- 
rat asurzitor, lunetele şi fulgerele cerului se dispu
tau între densele care să cadă mai întâi asupra pă
mântului.

. După un minut, o ploae torenţială începu în fine 
să cadă. Nenorocita fată sta încă pe lespedă.

— începuse deja a simţi o răceală pe corp 
Voia să se ducă să se adăpostească, dar însă unde? 
In acest moment ochii sëï se ridica la castelul pă

rintesc. şi tresări vëtjênd o lumină la o fereastră.
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— Eată fereastra odăi mumei mele şopti ea de 
o dată cu o voce tremurătoare, cine ştie... poate că 
plânge depărtarea mea 
duc !

daca aşi încerca së mă!

Dar în acel moment, vorbele contelui răsunară eară 
în mintea el :

— „De te veï présenta veri o dată, voi pune va
leţi să te dea afară!...

Ea făcu deci doi paşi înapoi...

Un tunet îngrozitor, urmat de nn fulger, făcură pe 
nenorocita să uite de tot, voind să intre în palat.

Dar în acelaşi moment, umbra părintelui seu ce se 
desemnă pe perdeaua de la fereastră, o făcu să se 
retragă cu mult mai îngrozită ca de trăsnet.

— Vai mie! şopti dënsa, sunt blestemata!.... sunt 
blestemată !...

Şi dânsa percj.endu’şi cunoştinţa, căiju leşinată jos...

IV

Intre foniei perdute

Câud se deşteptă din acest lenin, Enrieta se vër}.u 
într'o casă necunoscută înconjurată de o mulţime de 
femei care se uita la densa cu un interes plin de 
curiositate.

— Ce frumoasă este! cjicea una.
— Së vede şi inteligentă spunea alta.
— Dar cine să fie? adaoga a treia.
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— O nenorocită ca şi noi ! îugănă o a patra cu 
un ton de compătimire.

— Rëmâe vorba între noT, începea cea d'întêï dar 
M*me Angot, în tot d’auna a ştiut să \şî recruteze 
bine porumbiţele.

— Pentru că aservit-o ocasiunile, rë3puuse a doua.
Ast-fel de cuvinte au di Eurieta la deşteptarea ei.
Ea maï întêï cre(}endu-se jucăria veri unul vis

rëu făcu o mişcare, dar apoi convingendu-se că nu 
doarme, şi ca ceea ce vede nu e un vis, ci realitate, 
se sculă de pe patul unde dormea.

— Unde me aflu eu aci ? întrebă ea.
Cele alte fete începură să râdă, privindu-ss una 

pe alta.
— Ştii soro, (}ise una, că ea pare a se areta ne

vinovată ?
— Poate că e încă nevoe Margot, şopti cea d’a 

doua la urechea cele! d'întâî.
— Aşi nu vei}» tu că ea se preface ?...
In acel moment uşa se deschise şi pe prag apăru 

D-na Angot patroueasa.
— Ce este fata mea? întrebă ea apropiindu-se wde 

Enrieta.
— Este c}ise ea cn iuţeală, că voesc să ’rai spui 

unde më găsesc...
M-me Angot tresări.
— Eeste foarte simplu, aci te afli la mine, fat a

mea...
— Nu este de ajuns, voesc să ştiu cum nTaî adus 

aci. reluă Enrieta neputênd să ’şî amintească de cele 
ce se întêmplase.

— Uşor copila mea.,. AduţI aminte că en noapte 
pe acea ploae torenţială căc}u3eşî fără simţiri pe pavaj..*
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— Ah da !... ’mï aduo aminte, D-c}eule... făcu En- 
rieta.

— Eu treçênd pe acolo, am vë(}ut ceva nemişcat 
pe trotoar... m’am apropiat şi am vetjut o femee le
şinată... atuncî punendu-te într'o trăsură te am adus 
aci...

— Şi care va fi rolul meu aci ?...
— Uşor de tot,,.
— Pot să '1 cunosc ?
— Tovarăşele d-tale t-i ’1 vor face cunoscut...
Şi d-na Angot, dicênd aceste din urmă cuvinte, 

plecă pe uşa pe care venise...

* *

Chiar în acea dl Enrieta află tristul rol ce era 
reservat să joace în acea casâ.

Află că se găsea înţr’o casă de prostituţie...
La aceasta veste, nenorocita ’î trebui mult pentru 

a nu cădea jos.
Cura, ea fiiea comteluî de Longuevile, milionara să 

ajungă a 'şi câştiga pâinea vîntjendu’şî trupul ?...
Dar însă, ce trebuea să facă alt?
Unde avea ea să se ducă ?
Cu ce era să trăiască?...
De voia să aibă pâine trebuea să rămâe...
Şi ea rămase...

* -V:

De şi prostituată cu toate acestea în consideraţie 
că ea făcea afaceri bune pentru casă, producênd sumî
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însemnate, căpătase oare carï privilegiurï de la d-na 
Angot...

Intre altele ’i se permisese şi libera voe de a eşi 
orï când y a voi...

* *

In momentul când întâlnim pe Enrieta la serata 
principesei de Trubiscvoi, densa venise pentru a mal 
îespira aer curat, tjicând în sine că masca de circa- 
siană o va ascunde de minune, şi că nimeni nu va 
bănui ce persoană se ascunde sub acel costum...

Am vedut însă că printr’o întâmplare ciudată, 
ea a fost recunoscută de „vrăjitoare“ şi cititorii au 
asistat la conversaţiunea lor...

*

Principesa de Trubiscvoi, şoptea ceva încet la u- 
rechea lordului Beasconfield, când acea ce purta cos
tumul de scoică se apropia încet.

— Mamă, (}ise ea cu o voce ca o şoptire la ure
chea principesei, am să ’ţî spun ceva...

Principesa vë(}ênd aerul misterios cu care fură 
t}ise aceste cuvinte, concedia pe sir Robert, şi luând 
braţul măscel.

— Se vedem, iubita mea fiică, ce voeştî ?...
— Mamă ! cfise din nou Olga, pentru că cititorii 

cred că au ghicit că ea era, Enrieta de Longueville 
e aci între noi...

Principesa tresări.
— Aide, ea, nu se poate... tu te înşeli..,
— Mamă, te asigur că nu mă insei !...
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— Nu se pbate !...
— YoescT o dovadă?...
— O aï dar ?
— Da.
— Şi care ?
— Te poate asigura betrâr ~ i-I rusca.
— Aşa dar şi ea ştie ?
— Da.
Princesa nu mal replică nimic li aceste cuvinte, 

ci ducendu-se găsi pe betrîrm, şi carcetând-o află că 
spusele fiicei sale sunt adevărate, adică că Enrieta 
se află printre dânşii...

La această veste, principesa nu se revoltă de loc, 
ci se mărgini numai a anunţa pe invitaţi, că cum 
tocmai sunase orele 12 din noapte, trebuiau să 'şi 
scoată măscile.

In fine, masca se scoase...
Căutară pe acea pentru care se făcuse aceasta, 

şi nu o aflară pe nicăeri...
Enrieta nevoind a se face cunoscută, şi audind or

dinul principesei, plecase....

V

O Naraţiune

Pe timpul când principesa era ocupată cu căutarea 
Enrieteï, sir K-obert era delauat în conversaţiune 
cu câte-va dame.

— Intr’adevër, milord, cjlcea ccmtesa de Villa- 
Franca cu un aer seducător, nu ştiu causa pentru ce 
sunteţi atât de indiferent cu dr.i mkv

9
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— De sigur credinţa ce păstrează vert unei mórte, 
replică o altă damă.

— Vë înşelaţi doamnele mele, respunse sir Robert, 
nu credinţa ce păstrez ver unei femei, ci dispreţul 
me face a fi aşa de rece.

— Şi ce v’a putut face de a avea acel dispreţ ?
— Fapta unei femei pe care ..
— Al iubit-o ?
— El, nu d-nă...
— Atunci ?
— Fapta unei femei cu care am fost în relaţii....
— Spuneţi-ne dar şi nouă această aventură.
— Aventură numeşti o pasiune, care era să me 

coste viaţa?
— Fie şi pasiune. Te rugăm a ne povesti şi nouă 

această întâmplare.
— Së vë spun pentru că doreşti să o aflaţi, dar 

să ştiţi însâ că nici o fiinţă omenească n’a audit-o 
încă...

— Aceasta o spuneţi pentru a ne recomauda tă
cere ?

— Poate.
— Fii sigur de mine.
— Cât şi despre mine... adăogă cea altă damă.
— Ascultaţi-me dar, începu lordul de Beascoufield.
Eram de 18 ani. Aveam o avere fabuloasă rëmasa

de la părinţii mei, şi pe lângă aceasta primisem o 
educaţiune care me aridica peste publicul comun.

Nu vë vorbesc nici de figura, nici- de spiritul meu, 
lumea găsea că nu’mî lipsea de loc.

Intr’o seară me ’ntorceam de la o moşie pe 
un amic al meu o ţinea în arendă, în depărtare ca 
de 50 kilometri de Londra, locul meu natal.

3

.. 1

care
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Iuoptase de tot, şi un ciclon teribil începuse.
Când dupe veri o 40 kilometri, valetul ce aveam 

eu mine pe capra trăsurii, se ’ntoarse, şi ’ml (Jise cu 
un aer speriat:

— Domnule, o trăsură ce este înaintea noastră, a 
fost călcată de hoţi.

Disel să oprească caii, şi mă dădui jos, luânda-mî 
revolverul şi pe feciorul meu, care avea şi el o puşcă 
cu două focuri.

— Ne apropiarăm de o grupă de oameni, cari se 
ocupau cu adevărat să prădeze o trăsură ce se afla 
la veri o doi paşi departe, de a mea.

Valetul dădu două focuri, şi trei inşi căzură.
Cei alţi trei voiră să se repeadă asupra mea, dar 

tragend şi eu, el se făcură nevăzuţi.
Caii trăsurel speriându-se de sgomotul armelor, o 

luară la fugă, şi peste un minut trăsura peri din o- 
chil mei.

Mă întors el cu feciorul meu gata a urma iar dru
mul ; când o umbră se deslipi din dosul unei tufe de 
mărăcini şi venind spre noi strigă.

— Pentru D-4eu, ori cine veţi fi, nu mă lăsaţi aci.
Umbra aceea era o femeă.
'I dedel braţul şi ’l ajutai să se urce în trăsura

mea.
Tremura de frică, şi era mat leşinată.
Pe dînsa n’avea de cât o hăinuţă, şi o lână sub- 

vţire pe cap.
— „Dumnecjeu te-a scos în calea mea! 4ise ea* ce 

eram să mă fac singură noaptea cn fiica d’a fi des- 
•cpperită de acea bandă blestemată.

— Dar cum te aü lăsat să fugi din trasurăj fiind-



— 132 —

că presupui că era trăsura d-tale acea?... o îutre- 
ba! eu.

— Cine era să me lase să fug? '/se ea — dar în
dată ce ’ï vë<}uï venind spre mine, înţelesei ■•‘Opul 
lor, şi am sărit pe partea opusă. Trăsura u -’gea 
încet, căii fiind osteniţi de ad.1 de dimineaţă, far ' să 
răsufle o oră măcar.

Glasul acelei femei avea un timbru aşa de dulce, 
şi de limpede, cu toată spaima ce o turmenta, ' • cât 
simţeam că ’mî răsună până în fundul suflete lud

— „Când ar fi şi frumoasă ! cugetai eu.
— Era într’adever un înger, de oare-ce stând la. 

cea d’întâî staţie pentru a răsufla caii, rămăsei ui
mit vë(j.ând’o la lumina fanarului ce '1 adusese căpi
tanul de poştă. Căpitanul ne făcu dificultăţi pentru 
cal într’o oră aşa de înaintată, dar ne oferi o cameră 
pentru noaptea aceea*.

Ne deterăm jos.
— Ne-ar mal trebui încă o cameră, (Jiseï eu căpi

tanului, făcând alusie la mine, căci nu puteam ră
mâne o noapte întreagă în aceaşî cameră cu o fe- 
meă streină.

— Cu neputinţă, ’mî respunse el, nu mal am de 
cât una singură, în care sunt nevoit a më mărgini 
cu nevasta şi cu copiii.

Streina înţelese delicateţea purtare! mele, şi ’mî 
făcu un semn prin care voia a ’mî (jice : — Nu este 
nici o nevoe de o a doua cameră.

Apoi dupë ce ramaserăm singuri :
— „Dar ce ere«}! ! îmi (}ise ea, că ’ml este amince 

să dorm ? Am dormit toată cjiua Pe drum, şi nu ’ml 
mal este somn. Dar aş! voi să mănânc de aş! găsi 
ceva pe aicî.
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— „Am eu cu ce vë servi ! <}iseï ducându-mé să 
’mï cliem servitorul.

— „Un moment, dise ea chemându-më înapoi, më 
iartă dacă ’ţî fac o întrebare indiscretă, dar aşi voi 
să ştiu cum te numeşti.

Më credul atins de maniera întrebăreî sale, dar în 
fino îi spusei numele meu.

— „Eşti nobil ? me mal întrebă ea.
’Mî venea să o strâng de gât*
— „Sunt lord ! rëspuuseï cu toate acestea.
Ea clătină din cap cu un surîs.
— D-cleul meu, ce foame ’mï este ! dise ea dupe o 

pausă scurtă.
— „La rândul meu doamnă, dise! eű, doresc sí 

ştiu cu cine am onoare.
Ea se uită lung la mine, apoi luând un surîs 

cochet.
— „Doreşti să ştii cum më numesc?
— „Este cea mal mare dorinţa pentru ciue te vede 

şi nu te cunoaşte.
— „Bine, më numesc Beatrice, şi nimic mai mult.
— Drace, clisei eu, iar te-ai împeliţat cu fiinţa 

unei femei frumoase, ca să torturezi omenirea.
Mulţumii patricianel mele, că consimţise să ’mî 

spue acel nume, şi eşil.
Cinci spre c}ece minute în urmă feciorul meu intră 

aducênd pe o tavă mare, două bulioane calde, un 
jambon, o terină de ficat, un cester şi doué butelii 
de viu, din care una era de Madera, iar alta de Bor
deaux.

Dupë ce mâncarăm, Beatrice căută ceva în posu- 
narul el. Urmam cu ochii toate mişcările sale.

De o dată véd. că scoate un mic potmonée legat cu aur.
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— Cât costa? întrebă ea pe feciorul meu, care ve
nise să ia tava cu rămăşiţele cinei noastre.

— „Ce voiţi să (Jiceţî d-nă? întrebai eu.
— „Voi să plătesc ce am mâncat! resuunse ea.
— Aţi crecjut poate că suntem în vr’o locandă.
— Atunci e din mica d-voastră provizie de drum.
— Şi ast-fel fiind, m’aî credut că sunt om de a 

primi plata pentru micul serviciu ce am putut să 
ve fac ?...

— „Dar bine... ce sunteţi d-voastră dator?...
— „D-na mea, cjiseï eü, më insulţi, şi nu ere d că 

o faceţi din cuget.
— „Dacă este ast-fel!... Dar într’adever ce oră să 

fie ? Poate voesci a te retrage, eu voi sta să c iţesc.
— „Şi eu să te priveşc.respunseî cu curagiu.
— Pe mine? (}ise ea cu o aparenţă de mirare.

„Da.
— ’Ţî am plăcut dar?
— „Eşti atât de frumoasă!...
— „’Ţî mulţumesc!
— „De unde veneai, când v’am întâlnit? am uitat 

a vë întreba.
— „Veneam de la o moşie.
— „Şi vë duceaţi la Londra.
— „Da. Era să mă duc din Mal, dar am suferit 

până mal de ună-(Jî, şi asta m’a făcut să ’ntârzil 
până acum. Ce mal ştii din Londra?

— „Că este tot plin de streini proscrişi.
— „Aşa ’mî scrie şi mie dumnealui.
— „Sunteţi măritată?
— „Da, dar dumnealui este la Paris pentru cău

tarea sănătăţii.
— „Şi vë este locuinţa în Londra?
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— „Pentru ce această curiositate ?
— „Pentru că...
— Nu sciam ce motive sa ’i arăt. Pe de o parte 

îmi plăcea la nebunie, când priveam acei doî ochi 
negri, deştepţi tot-d'auna de o cochetărie omorâtoare, 
acea faţă palidă, care ’raî rechema lumina luneî, şi 
acele sprâncene dese şi creţe cari se încruntau cu 
graţie de câte ori deschidea gura se vorbească, dar 
când vedeam aerul ei cel măreţ, tonul cel aristocra
tic cu care se exprima, nu aveam cel mai mic eura- 
giu se părăsesc peste cuviinţa în care me ţinea res
pectul.

Cugetam încă la răspunsul ce mă credeam da*tor 
si dau la ultima ei întrebare, când înţelegend încur
cătura în care mă aflam :

— „Eşti însurat ? mă întrebă ea.
— «Nu, doamna mea.
— „N’aî fost nici o dată ?
— „Nici o dată.
— „Cu toate acestea..
— Ţi se par aşa de bătrân?
— „Ba nu, dar zău bine ai făcut de nu te-al în

surat!...5
— „Şi ce rău era să fac dacă mă însuram ?
— „Erai să faci o fiinţă nefericită.
— Nu cred, că dacă m’ar fi ajutat soarta să ne- 

meresc o soţie, care să posede măcar o parte din ca
lităţile d-voastre, aşi putea ii atât de ingrat, în cât 
să fac nefericirea unui asemenea înger!

Beatrice clătină uşor din cap şi suspină.
— Ce linguşitori sunteţi toţi bărbaţii fără escep- 

ţiune, şi cât de falşi vă găseşte cine-va în urmă. 
cjise ea după un minut.
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— „Hm !... ’mí cjisei îu mine, e păţită beata fe- 
meă. Eată o ocasiune favorabilă.

Cel ce se plînge de nedreptatea altuia aie nevoe 
de resbunare, şi nu poate refuza ajutorul care’î vine 
în genuchî a o servi.

’Mi întinsei dar laţurile.
— „Aî dreptate doamna mea, să cugeţî ast-fei 

despre bărbaţi — 'I <}iseî eu — dacă voiţi a me 
crede, eu sunt prea nefericit că nu m'am născut fe- 
meă. — Unei femei tot i s’ar putea er ta o mică ră
tăcire, femeile sunt aşa de slabe şi suferă aşa de 
multe nedreptăţi din partea bărbaţilor, şi chiar din 
partea societăţei... Dar un bărbat, mai ales când po
sedă un tesaur de frumuseţe, de graţie, de merite, 
fără nume, în persoana soţiei sale, să mai cugete 
că ar mai exista veri o altă femeă în lume, ar fi o 
crimă, o nelegiuire, o monstruositate...

— „Ve<Ji ce bine vorbeşti răspunse ea, ine revolt 
tot-d’auna când aud pe alţii vorbind cu atâta elo- 
quenţă nesărată în favoarea sexului lor, par’că ar 11 
eî totul în lumea asta, şi femeile n’ar fi lăsate de 
Dumnezeu, de cât pentru plăcerile lor.

— „Eu n’aşi crede pe cine-va cu miutea destul 
de sănătoasă care să cugete ast-fel.

— „Cu toate astea aşa cugetă mai toţi, de oare-ce 
’mi faci multă plăcere, când te vëd judecând aşa de 
drept, şi ve(}î lucrurile cum sunt.

— „Am observat adesea un ce curios, care se în
tâmplă în lume, respunsei eu, am ved.ut că mai în 
tot d’auna femeile cele virtuoase, cele frumoase, au 
avut parte de bărbaţi rei şi infideli, pe când femeile 
echivoce au parte de bărbaţi buni, care le fac totul 
dupe placul lor.. Nu ştiu ce să atribuesc la această
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anomalie, dar este ceva care te face sceptio, pesimist 
când ştii că această e tristă condiţiune pentru a pu
tea cine-va reuşi mai bine.

— „Cunosc mai multe exemple de felul acesta (Jise 
Beatrice, se vede că aşa este creată lumea, şi învë- 
ţaţii noştri! care se ocupă cu descoperirea mijloaca- 
celor de a călători în aer, neîugrijesc adesea tot ce 
este mal esenţial pentru fericirea omului... dar simt 
că me doare capul, ’mi e cald...

— „De ce nu ’ţi apropii scaunul de fereastră... eü 
o voi deschide.

— „Aşa me găteam să fac şi eu, c)ise Beatrice, 
seulăndu-se a lene, şi făceiidu-me să vëd cel mal 
mic şi mai frumos picioruş, care termina o pulpă 
plină şi rotundă, d’asupra căruia ciorapul strălucea 
de albeţe neîntreruptă de nici o încreţitură.

— „Este o plăcere să privească natura cine-va a- 
lături cu d-ta, pe când afară paserile-ciripesc par’că 
ar voi să spuuă ce se petrece în sufletul cui-va.

— „Şezi şi d-ta, e loc destul — 4*Sft ea uitându- 
se la mâna sa, cu un surîs ce se răspândea pe toată 
faţa ei.

Alăturai şi eü scaunul de al sëü.
— „Nn te trage uşa de la spate ? întrebai.
— „Fii aşa de bun de adu’ini haina, e colo pe pat.
— Credeam că mi Ta furat hoţii şi pe ăsta, adăogă 

ea scoţând din buzunarul hainei o cutiuţă cu bom
boane din care începu să mănânce cu o lăcomie co
pilărească.

Apoi întingând mâna ei spre mine.
— „Eaţi şi d-ta partea, ^se'ea f^ră a ’şî ridica 

ochii să me va4ă.
De o dată bomboanele ’î căzură din mână, plecă
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napul pe umeri, puse batista la ocliî şi începu să 
plângă.

— „Ce aveţi ? întrebai eü îngrijat.
Dar ea nu ’mî răspunse ci plîngea necontenit.
A plîns ast-fel poate o jumătate de ora. In -tot 

timpul acesta eu nu încetai a ’i da toate îngrijirile, 
spre a ’î aduce oare-care adjutor, dar nici sărurile 
ce făceam să respire, nici stropirea cu apă rece, n’a- 
vură nici un efect, mă mulţumii a mângăea una din 
mâinele sale, pe care ’mî o părăsise fără nici o ré
serva, şi a o încălzi cu suflarea mea, fiind-că mi se 
păruse rece ca ghiaţa.

Ţineam încă acea mână mică şi albă, fragedă şi 
delicată, când după ce ’I trecu plînsul, şi vă(}u ce 
făceam mâine! sale :

— „Destul ’mî clise, — ţine pe asta — ve<|î ce 
rece este ?

Luai mâna ce întinsese spre mine şi urmai cu asta 
ca şi cu cea d’întâl. După veri o două minute ceru 
să se scoale, ’i ajutai să se ariclice de pe scaun, voi 
să bea apă, o întrebai de voeşte să ea şi dulceaţă, 
nu refusa, apoi se îndreptă spre pat. şe(Ju, şi pu
nând o mână pe fruntea el :

— „Am plîns mult? mă întrebă ea.
— „Cam mult! dar cine ştie dacă nu făceai mal 

rău dacă nu plîngeaî.
— Nu cred!... simt o durere de cap şi o ameţeală.
Alergai îndată la dânsa, şezui lângă ea, şi Voind

să ’I susţin capul, ce ’î cădea într’o parte, ea 
re3emă pe umărul meu, ast fel în cât buzele el erau 
mal lipite de ale mele.

Cu toate acestea ochiî eî erau închişi. Unul din 
braţele sale atârna la coapsa el, cel l’alt se nevoia

şi ’l
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să-şî desiacă cingătoarea corsetului. ’I preveni! do
rinţele şi simţi peptul eï bătându-se ast-fel în cât 
me făcea să me îngrijesc, sínül 'I ardea, pe cănd ma
nile erau îngheţate.

— „Ce să aibă me întreba! eu. JFiva oare ver o 
suvenire de infidelitate din partea soţului seu? ea' 
esprimat foarte categoric, de şi prin alusiune când 
mi-a dis că bine am făcut de nu m’am însurat de 
oare ce aş fi făcut o fiinţă nefericită, apoî adăogă că 
bărbaţii sunt falşi, şi nu ’mî mal aduc aminte de ma! 
sus de felul acesta.

Cu toate acestea răul nu se mal alina de loc, o ve
deam bine cât suferea şi nu ’mî venea să o părăsesc 
într’un loc unde nu poate să păşească nici un ajutor 
medical sau practic macar.

— „Ascultă-me doamnă... voi să c}ic.
— „Oh nu !, nu Beatrice, <}i’mï Beatrice, murmură 

ea fără aş! deschide ochii.
— „Ei bine Beatrice, dă-mî voe să fiu pentru d-ta 

o l'emeă din casă, consideră starea în care te aii! şi 
nu te strimtora de mine. Spune-mî ce voeşti. Când ’ţ 
a ma! venit acest rëü ce ai făcut ? Ce lucru a! între
buinţat ca să te întremezi ? Vorbeşte-m! ca la un 
frate să ştiu ce să fac, de oare ce nu pot să te las 
în stare asta. Zicănd aceste vorbe, când me aflam 
însă sărutăndu-î capul cu măna, şi cu buzele apro
piate de ale el, eram aşa de inspirat de un sentiment 
de milă, în cât mărturisesc în toată conştiinţa mea, 
că fără sa cuget la o ideă culpabilă în momentul a- 
cela, începui să sărut de mâi multe ori acele buze ca 
fo^ul de roşie şi înflăcărată.

De o dată simţi! braţul Beatrice înconjurăndu-m! 
gâtul cu o strîusoare convulsivă, apoi ’mî dete o sin-
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gură sărutare, pe care ea a semnat’o cu o mică urmă 
de sînge, şi în fine deschiijend ochii ceî mari şi ne
grii ca doue nopţi din primă-vară edenului ’mi în
toarse capul cu manile sale spre densa, şi ’mi cjlse cu 
glasul cel mai plăcut al voluptate!.

— „Aşa că nu me cunoşti ?
— Ştii bine că de te cunoşteam, nu era să-ţi as

cund,
— „Nici să cerci a me cunoaşte ver odată.
— „Ce copilărie stai de vorbeşti.
— „îndată ce vei ajunge la Londra cată să-mi fac 

pregătirile de plecare.
— „Unde voeştl să te duci
— „La Paris.
— „La Paris ?
— „Da.
— „Şi pentru ce ?
— „Sunt nevoită
— „Soţul d-tale o pretinde ?
— „Da.
— „Te voi însoţi şi eu.
— „Nici să cugeţi.
— „Eşti fără suflet într’adever.
— „Oh nu, uită că mai veijut.
— „Dacă aş putea, acum e prea târziu.
— „Este încă timp, abea se face (}iuă — (Jise e 

cu un sur îs batjocoritor.
— Era adevărat. Se lumina de (jiuă şi eu nu ob

servasem încă. Cugetam la o păcătoasă ideă de a o 
laşa acolo singură ca să-mi resbun de cruzimea ei, 
cănd căpitanul intră se ne înştiinţeze că trăsura cu 
patru roibî care scapase în ajun, se întorsese ca să 
întrebe dacă acea pe care o căuta era acolo.
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Cercai să mai <}ic vr’o două vorbe, fu în deşert.
Ea se ocupa de pregătirile eî, şi nu avea timp nici 

ca să-mî respuncjă, dar în momentul când era să se 
urce în trăsura eï, vëcfuï ca un fol de carte de visită 
care-I pică din masă. Alergai îndată şi o ridicai de 
jos, când şi aud din biciul visitiuluî eî plesnind şi 
într’o clipă trăsura se făcu nevăzută din ochii meî.

— Remaind singur, ’mi aruncai ochiî asupra acelei 
carte şi citii aceste vorbe scrise cu creionul.

— „Duminica viitoare la balul mascat din sala L 
domino negru cu albastru.

De desupt era iniţiala „Bw

VI

Urmarea naraţiune! Iui Sir Robert *

După un miuut sir Robert îucepu din nou.
— A patra (}i după sosirea mea la Londra era Du

minică. Pe la 10 ore seara me dusei la balul mas
cat, de care era vorba. O oră în urmă întălniî într’a- 
devër pe dominul cel negru garnisit cn albastru, dar 
era la braţ cu alta masca, O damă care avea un do
mino alb simplu de matasă. Me apropia! de 'dominul 
cel negru şi me făcui cunoscut prin carte de recu- 
noştere, fiind şi eu mascat.

Dominul meu, se întoarse către acea ce-l însoţea, şi 
şopti ceva la ureche, aceasta 'şî preumblă ochii prin 
sală, (Jărind într’un colţ puţin depărtat un june care 
nu lua ochii de la denşii ’i făcu semn şi êl veni lân
gă noi. Dominul cel alb se sculă atunci, şi luând
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braţul junelui se depărta cu el în mulţimea măsci- 
lor.

i

Atunci deteî şi eu braţul meu dominuluî negru şi 
lacul asemenea.

—• Toata seară acea, sau mai bine toată noaptea 
cât ţinu balul, am petrecut într’o răpire de mulţu
mire. Vorbe dulci, strînsorî de raănă, sărutări pe du
pă cortina ferestrei lângă care şedeau, iată cu ce se- 
mănaserăm raiul, în care ne conducea amorul. Era 
patru ore, când amica ei veni să o caute. Ea se scula 
să plece.

— „Când ne mai vedem o întrebai suspinând.
— „Nu ştiu, peste trei cjile plec.
— ijEarăşî ?
— „Ce fel iarăşi... dar n’am plecat încă...
— „N’aî părăsit această ideă ?
— «Este cu neputinţă cea ce clici.
— „Aşa dar, peste trei cille să arunc doliu pe cea 

mai frumoasă semuire din yiaţa mea?
— Ea dete din umerî.
— „Unde.^ecj.î ? me întreba ea după o pausă scurtă.
— „Pentru ce voeşti să afli locuinţa mea?
— „Pentru că poate să mai găsesc timp de a te 

mai vedea.
— „Ai voi dar să me mai vecji ? Nu ’ţi displac 

prin urmare după cum m’ai făcut să cred ?
— „Din contra simt multă plăcere cănd ine aflu 

cu d-ta, dar ai un caracter curios,..
Nu poţi să înţelegi amorul fără să iubeşti !...
Am rămas încremenit. Nu ştiam cum să respund 

la aceste cuvinte extravagante
Dacă aş fi avut în acei moment luciditatea spiri

tului de acum, 'T aş fi răspuns îndată.
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Cine v’a încredinţat ca ve iuvesc, şi de când vor
bele unu! om pot fi luate adliteram, lumea e prea 
veche pentru ca să creadă numai în vorbe, şi nu e 
de ajuns un cuvant şi o marcă puse pe o monetă oare
care, dacă nu se va proba metalul ce singur o ga
rantează prin valoarea ce i se dă.

Aşi fi putut să-î respund maî multe, dar când ini
ma e chemată se joace în rol, spiritul remăne tot d’a- 
una în culise....

Trecuse cjile fără să mal o ved. In acest interval
am căutat’o în desert atît la bal cât şi la teatru, pe 
strade, pretutindeni unde credeam că/ aş fi întălnit’o. 
O credeam plecata, când într’o seară întorcăndume 
acasă, valetu ’mî aduse un bilet.

O deschisei, şi citii aceste cuvinte :
„Aşteaptă-me astă seară între zece şi un-spre-cj.ece

R“„jj .

Eram decis să fug d’acasă, dar statui să cuget 
dacă făceam bine aşa, când aucj.ii o trăsură oprindu- 
se la poartă. Simţii inima svăcnind în piept. Nu mai 
era timp de a me îndoi, peste un moment Beatrice 
era în camera mea.

Cât de frumoasă era în rochia sea de catifea nea
gră, în cladarie bruxelilor sale, în buclele! negre car! 
unduiau pe umeri ei albi ca crinul, v

Ce parfum se respăndea împrejurul ei. Ce farmec 
era în căutătura ochilor şi în surîsul seu care radia 
pe figura sa, ca o lumină împrumutată din paradisu . 
amorului.
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Mania ’mï fu- uitată.
Fericirea mea ’sï ţinu cuvëntul fără să mî treacă 

prin minte, şi yeni să më aclame pentru a treia oară 
ca pe alesul seu favorit...

Toate sunt adevărate in lumea asta.
Singurul rëu este numai că nimic nu ţine mult.
Lumea este un adevărat paradis, dar defectul or

ganismului nostru este că ne place să măsurăm feri
cirea cu măsura nemurire!, pentru că de şi ne vine 
din cer în scurtele ei intervale, durata e! însă cată 
să sufere aci jos, legile peritoare şi variabile la cari 
suntem supuşi.

„Am trăit, am vëdut, am simţit. . dar aşi voi să 
mal trăesc... să mal véd, să ma! simt. .

Despre 4iua Beatrice me strănse de mănă.
— „Am abuzat de timpul meu, 4*se ea — venisem 

pentru un moment să-mî iau cjiua bună de la D-ta, 
căci astă-^I e 4ina plecàreï mele.

Aşa dar, pentru cea din urmă őrá, uita că mal cu
noscut.

„Ea ’mî dete o sărutare şi peri din ochii mei ca 
o nălucă.

N’avul timpul măcar să (Jic o vorbă...

VII

Sfârşitul povestire! lordului Beacousfîeld

— Trecuse o lună de la depărtare noastră, conti
nuă sir Robert după un moment de tăcere.
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Era prin Martie. t
Mö dusesem în pădure să culeg flori.
Eram trist.
M’aveam nici o suvenire, sau nu voiam să am nici

una.
Câte o dată imagina Beatrice!, trecea ca o umbră 

fugitivă prin memoria mea, dar îndată aducându-mi 
aminte de acel caracter extravagant şi absurd, care 
excludea cu atăta naivitate stranie, iubirea din amor 

ine revoltam în contra sea, şi o alungam din mintea 
mea.

Me ocupam încă cu formarea buchetului meu,, când 
audil iaşietul unei rochi de mătase care se apropia 
pe la spatele meu ; eram indeferent cu toate acestea, 
în Ncât nici că mé întoVseT să ved cine era, dar mai 
în acelaş minut, simţii vârful unei umbreluţe atin- 
găndu-ml umernl.

„Atunci întorset capul să vëd cine me atinsese 
nst-fel.

Umbreluţa masca figura aceleia pe care voiam să 
o véd, .şi ea o ţinea într’adins ast-fel ca să se as
cundă de mine.

„Făcui a doua, a treia, încercare spre a reuşi dar 
fu în deşert.

Era să ine las din încercările mele, când ea desco- 
perindu-.se începu să nda cu hohote.

— Era Beatrice. »
— „Te al întors aşa de curând de la Paris, o în

trebai eu cu mirare.
— „Ah... nici că m’ain dus. Idea doctorilor a fost 

să mal aştept încă doué luni, eu am făcut cea ce el 
m'aii învaţat. Acum cred că voi face Paştele aci, şi 
pe urmă...

10
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— „Şi pe urmă ?
„Pe urmă vëntul va sufla spre Paris... dar ce 

făceai acolo? adăoga ea după o pausă scurtă.
— „Culegeam aceste floricele.
— „Sunt destinate cui-va ?
— „Da ! răspunsei surkjăud.
— „Atunci culege şi pentru mine vre-o cate-va.
— „E de prisos, poţi să ie eî pe astea.
— „Spunea-i că sunt destinate ?
— „Voeam să te cerc. .
— „Al dreptate, uitasem ..
— „Ce satanică fiinţă ! cugetai eu atunci.
— „Să-ţi ofer braţul pentru un minut, cţiseî poate 

voeştî să te plimbi.
— „Ba nu î aci nu suntem mascaţi, dar fiind că e 

o 4i aşa de frumoasă, un aer aşa de dulce, un stri
găt aşa de amoros în toată natura, ’ml veni o ideiă.

— „Ce ideă ?
— „Câte ore sunt acum?
— „Doue fără <}ece minute.
— „Avem timp.
— Ce este de făcut ?
— „Să luăm câmpia, singuri tatea...
— „Şi pe urmă să-ral (}ic că pleci la Paris res- 

punseî şi eu să uri de dorul D-tale ca un câine pe 
care ’1 lasă stăpenul singur acasă.
' — „Ştii că eşti plăcut! (}ise ea cucochitarie crudă.

— „Ştii ce, urmă ea, deal aminte să urmei}! tot aşa 
’ţî declar că nu pot.

— Şi ce ’ţî lipseşte de vorbeşti ast-fel ? ’uiî (Jiae 
ea.vTe creţ}! nefericit cu mine. pentru că voesc să te 
deprind a gusta o fericire fără suspine şi lacrămî — 
Acestea sunt cari fac farmecul amorului D-voastre.

i
I
!
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— „Şi crecfi că am vărsat mal multe lacrimi ast
fel (lupă cum te porţi cu mine V.

— „Ţi am refuzat ceva ?
— „Mulţumesc. Dar ce am înţeles cu o fericire 

•din care ’rai e permis a gusta acj.î, şi măine se simt 
amărăciune, sciind că pleci de aci poate pentru tot 
d’auna, şi nu te voi mal vedea nici o dată.

— „D-ta al ideile d-tale, şi eu am pe ale mele, 
’mî (Jise ea, nu voi să le discut acum când aerul pe 
care ’l respir, më face să visec} atât de dulce. Dar 
aideţi mal curând, orele trece, şi ce e astăzi nu e 
măine.

— „Nu-ml al dis de unăzT să me reclam suvenire! 
d-tale.

— „CrecJ.1 dar că me poţi iubi... cât de puţin macar.
— „Ear al început cu aste nebunii ? Nu şti! că 

am oroare (le iubire ?... când aşi ştii că d-ta me iu
beşti...

— „Poţi fi convinsa că nu-mi e cu putinţă să fac 
alt-fel.

— „Atunci te plâng ’ral (jîse ea, mi voi să mai 
am aface cu un om care nu me iubeşte.

— „E grozav cea ce spui Beatrice!
— „Adio !
— „ Dar un moment pentru D-deu !
— „Iu deşert. Ea se aruncă în trăsura sa şi- se 

făcu neve(j.ută.
— Când më dusei să më urc întră mea, găsii bu

chetul de flori zăcând în pulbere şi călcat de roatele ^ 
drăsureî sale.

Eram turbat de mânie!...
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„Trei saptëmâni în urmă, urmă sir Robert, me a- 
flam la Postmuth pentru o afacere ce aveam cu nu 
om care pleca pentru străinătate.

’I întâlnii tocmai la port gata ase inbarca pe va
por. ’Mi luai d.iua bună de la el, când aruncăndu-mî 
ochi asupra grupî, pasagerilor, zării pe neaşteptate 
pe Beatrice amestecată îu acea grupă.

Era într’un superb costum de călătorie.
Cum mă vëc}u ’şi întoarse ochii de la mine, şi. se 

duse se aşeclă lăngă un june care-i ţinea umbreluţa. 
Junele ’i făcu loc lăngă densul şi începu a conversa 
cu ea.

Voii cu toate acestea să me apropii de densa, dar 
ea luă umbreluţa din măiuele cavalerului seu, o des
chise şi se ascunse într’ënsa.

Al treilea semnal de plecarea vaporului fu dat, şi 
abea putui părăsi acel vapor care se depărta de mal, 
şi la care statui se privesc până ce-1 perdui din ochi.

— Din cjiua acea conchise sir Robert íi'ain mai 
vëcjut’o.

— Din acea c}i m’am jurat să nu me mai prind cu 
altă femeă !..* şi într’adevër, ’i m’am ţinut jurămân
tul !...

— Iată dar doamnele mele, urma lordul de Bea- 
consfield', causa indeferentei mele pe lăngă femei...

— Intr’adever, (}ise comtesa cu Villa-Franca care 
ascultase cu luare aminte la aceasta povestire, drep
tate este în partea D-voastră, dar...

— Dar? întrerupse sir Robert.
— Nu trebue să condamnaţi toate femeile, daca una 

a fost nesimţitoare, şi că este îucă timpul de a în
cerca .

Sir Roheit se scutură.,
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— Nu doamnele mele, cjise el scurt, cea ce au dis 
este bun zis, şi nici o dată nu voi mai încerca acest 
lucru...

Câte-va minute după aceasta, serata principesei de 
Trubiscvoî se sparse.

Invitaţii plecară, luminele se stinseră, şi acolo unde 
era sgomot şi veselie cu doué cjecî de minute înainte, 
acuşi tăcere adâncă domnea...

VIII

C o m t e 1 c 11 u s

Să ne aruncăm o privire înapoi, şi să căutăm a găsi 
o persoană, care din causa multor evenimente ce s’au 
grămădit, ne a tăcut să perdem de câte-va vreme din 
vedere.

Voim să vorbim despre comtele Oscar Poutenief.
ţ)ece clile după duelul ce a avut cu lordul Beaeons- 

field şi cu o cji înainte de serata Principesei de Tru
biscvoî. Oscar era cu amicul seu barenul de Lermina 
la cafe de Paris.

Amândoi juni vorbiră între denşil.
Junele Rus pare foarte atent la spusele amicului

seu.
— Lupă cum ţi am spus, scumpe prietine, (jicea 

Lermina, de când cu duelul teu, o mulţime de eve
nimente s'au întâmplat...

— Aşa dar tu ziceai
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„Trei săptămâni în urmă, urmă sir Robert, me a- 
fiam la Postmuth pentru o afacere ce aveam cu un 
om care pleca pentru străinătate,

T întâlnii tocmai la port gata ase inbarca pe va
por. 'Mi luai cjiua bună de la el, când aruncăndu-mi 
ochi asupra grupî, pasagerilor, zării pe neaşteptate 
pe Beatrice amestecată îu acea grupă.

Era într’un superb costum de călătorie.
Cum mă vëcju ’şi întoarse ochii de la mine, şi se 

duse se aşeclă lângă un june care-î ţinea umbreluţa. 
Junele ’i făcu loc lângă densul şi începu a conversa 
cu ea.

Voii cu toate acestea să ine apropii de densa, dar 
ea luă umbreluţa din măinele cavalerului seu, o des
chise şi se ascunse într’ănsa.

Al treilea semnal de plecarea vaporului fu dat, şi 
a bea putut părăsi acel vapor care se depărta de mal, 
şi la care stătui se privesc pănăce-1 per.dut din ochi.

— Din cjiua acea conchise sir Robert n’ain mai 
vecjut’o.

— Din acea (JA ra’ain jurat să nu me mai prind cu 
altă femeă !..* şi într’adevër, 'I ra’am ţinut jurămân
tul !...

— Iată dar doamnele mele, urma lordul de Bea- 
consfield’, causa indeferenteî mele pe lăngă femei...

— lntr’adever, clise comteaa cu Villa-Eranca care 
ascultase cu luare aminte la aceasta povestire, drep
tate este în partea D-voastră, clar...

— Dar? întrerupse sir Robert.
— Nu trebue să condamnaţi toate femeile, daca una 

a fost nesimţitoare, şi câ este încă timpul de a în
cerca .

Sir Robert se scutură.
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— Nu doamnele mele, cjise el scurt, cea ce au dis 
este bun zis, şi nici o dată nu voi mai încerca acest 
lucru...

Câte-va minute după aceasta, serata principesei de 
Trubiscvoî se sparse.

Invitaţii plecară, luminele se stinseră, şi acolo unde 
era sgomot şi veselie cu doué deci de minute înainte, 
acuşi tăcere adăncă domnea...

VIII

C o m t e1c Rus

Să ne aruncăm o privire înapoi, şi să căutăm a găsi 
o persoană, care din causa multor evenimente ce s’au 
grămădit, ne a tăcut să perdem de câte-va vreme din 
vedere.

Voim să vorbim despre comtale Oscar Poutenief.
Dece dile după duelul ce a avut cu lordul Beacons- 

field şi cu o di înainte de serata Principesei de Tru
biscvoî. Oscar era cu amicul seu barenul de Lermina 
la cafe de Paris.

Amândoi juni vorbiră între dënsiî.
Junele Rus pare foarte atent la spusele amicului

seu.
— După cum ţi am spus, scumpe prietine, dicea 

Lerraina, de când cu duelul teu, o mulţime de eve
nimente s'aai întâmplat...

— Aşa dar tu ziceai
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— Că Damicela de Longueville a iost surprinsa.de- 
Comtele tatăl sëu la Duval cu un june ?...

— Da!
— Aşa dar Enrieto era o netrebnică ?
— Precum vecjî...
— Şi prin urinare cine-va ar roşi d’a că ’i ar da 

numele.
— Ar deveni ridicul chiar !
— Oscar cugeta un minut.
— Vai mie! c}ise ei cu un suspin, şi o iubeam pe 

această fiinţă !..
— Tu Oscar ?
— Da amice ! eram chiar în ajunul d’a ’î cere mana.
— Acum după cele întâmplate nu cred să mal cu

geti la aceasta.
— Val nu !
O pausă scurtă urmă.
— Apropo, (lise Lermiua de o dată, ştii ca măine- 

principesa de Trubiscvoî da o serată mare mascată.
Oscar tresări fără voia lui la aceste cuvinte.
’Şî reaminti pe dată de acea temea mandră şi tare 

ce se numea principesa de Trubiscvoî, de vorbele eî 
insultătoare în urma cărora a avut el duel, şi în fine 
de ranirea sea...

La toate acestea se gaudea Oscar. Dar lucr u ciu 
dat, în sufletul sëu nu purta cea mai mică ură prin
cipesei, din contra se părea că de când cu duelul era 
foarte schimbat, şi orî de câte ori se deschidea vorbe 
cu amicii seî despre causa acestui duel, el devenia» 
serios şi cjicea :

— Să nu mai vorbim de aceasta, causa eu am fost.
Şi ast-fel prin puţine cuvinte, închidea dorinţa orî 

carul, curios d’a afla lucruri pe care el nu voia să
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le facă cunoscut. Conversaţia junilor fu întreruptă 
de sosirea lordului Beaconcfield.

— A ! Lermina, dise Oscar vădend pe sir Robert 
eată şi adversarul meu.

— D-ta rănitul meu ! dise şi lordul care vë- 
cjênd pe junele Rus ’şl aduse aminte de cele petrecute 
între amencloT, şi ca muscat de conştiinţă pentru ca 
se purtase faţă cu densul ca un spadosin, D-ta aci 
în loc de a li la picioarele frumoasei D-tale.

Oscar tresări.
— Ce voescl să (}icî milord? întrebă el cu răceală.
— Voesc să cjic domnule Comte că astă-dî tot Pa

risul vorbeşte de ciudatul ţipăt ce s’a aucjit când d-ta 
al căclut rănit în duelul ce aï avut cu mine.

— Explică-te te rog, căcî nu înţeleg.
— Să-ţî spui lucrurile cum sunt atuncî, cjise sir 

Robert, în diua duelului, O femee a fost ascunsă după 
un bosquet. Acea femee urmărea mişcările d-tale. A- 
eea femeă în fine te iubea şi numai amorul o adu
sese aproape de d-ta...

— Şi acea femeă ? întrebă Oscar cu indiferenţă 
cretlend că ea nu era de cât Enrieta.

— Acea femeă d-le comte, reluă Englesul cu un 
ton mal jos, era fiica uueî femnl care jurase să te piardă...

Şi pentru că Oscar voia să întrerupe.
— Era în fine Olga de Trubiscvoî !...
Un strigăt de mirare fu scos de comtele Pontenief 

la aceste cuvinte.
— Sermană fiică, ’şî dise densul, tu dar aï rëmas 

constantă, fidelă jurământului !!. tu mai iubit adevê- 
rat !.!. Pe când eu !...

O! Dumnezeule mè cutremur cênd mé gândesc la> 
cea ce am făcut !•*
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Şi fără să mai c}ică nici un cuvent şi luă c}iua buna 
de la Lermina şi sir Robert, şi asemenea unüï om 
foarte grăbit, plecă lăsând pe ameudol prieteni în 
mirare de purtarea sea.... (

IX

Cea clin urmă vi,sită

Oscar plecat luă drumul locuinţei sale.
In tot timpul cât ’î trebui'să parcure drumul ce-1 

despărţea de locuinţa sea, cugetul nu ’i încetase un 
moment măcar d’a fi la cele ce aurise.

Acum află densul de purtarea acelei coquete En- 
rieta, care nu fusese de cât cea mat de jos dintre 
femei...

Acum ştia el că sermana Olga de şi părăsită de 
densul, despreţuită fără nici o causa nu încetase un 
singur moment macar de a se gândi la dënsul. La' 
densul, care o las’ase pentru â se arunca în braţele 
unei tbibade...

La toate acestea se gândea Oşcar, inputându-şî ca 
se purtase ca cel mat miserabil dintre oameni...

— Ce ar fi, 1 şi (Jise el, de o dată după câte-va 
minute de gândire, dacă m’aşt duce şi eu, mascat la 
acea serată ?

Şi repede ca şi ideia ce-î venise, se duse de cum
pără costumul unei Cnez Rus.

A doua c)i, îmbrăcat cu acest costum, porni la

A
:
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principesa de Trubiscvoî, sigur fiind ca costumul ce' 
purta ’l ascundea destul de bine.

Cititorii cred că au înţeles acum că cuvintele ce 
aű fost rostite Enrieteî în momentul când vorbea cu 
vrăjitoarea, au fost c}ise după cele ce am spus în ca
pitolul precedent, şi că cneazul Rus nu era de cât 
Oscar Pontenief...

A doua c}i după serata principesei de Trubiscvoî, 
Oscar se întorcea de acasă venind de la baronul de 
Lermina, la care luase dejunul. ■

El cugeta la cele întâmplate la principesă, şi ’şl 
aduse aminte de atitudine Enrieteî, de conversaţia eî 
cu acea pe care făcea pe vrăjitoarea ; (Jicăndu-şî 
ca o miserabilă, ca densa face ruşine atât părinţilor, 
cât şi societăţeî, şi că mult mat bine ar fi să peară 
de pe pământ...

In aceste cugetări, el sosi la^casa sea.
De la scară încă fu întâmpinat de un valet care ’i 

spusese aceste cuvinte.
— Domnul Comte este aşteptat într'un salon de o

persoană. \
Oscar tresări, şi fără voie cugetul seu sbura la 

Olga.
— Dacă ar fi ea ? cugetă el.
Şi densul intră în salon cu inima plină de speranţă.

Da intrarea lui însă o femeă se ăridică de pe un 
fotoliu şi trăgăndu-şî voalul veni cu iuţeală către 
dënsul. v
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— Oscar, í}ise ea cu o voce ca o şoptire. Oscar sca- 
pă-me... nu me lăsa.

Oscar fu sguduit la vederea acestei femei
— Nu vé înţeleg, d-nă, dise el după un minut, ce 

ve mal aduce la mine...
— Oscar !.. voi a dice Enrieta,
— După cele ce aï făcut d-ră, respunse junele, tóté 

sunt rupte între noi...
— Al mila te rog !
— Nu mal vorbi despre aceasta... scuteşte-me de 

or-ce explicaţiune.. Nu aridica voalul ce am lăsat pe 
viaţa D*tale, căci te asigur va fi foarte neplăcut 
pentru amendol...

— Dar pentru D-deu ce spui tu?
— Spui cea cc a dl toată lumea ştie... Cunosc acum 

toate misterele vieţel D-tale... şi în zadar mal cauţi 
a le ascunde...

— Dar ’ţl jur Oscar !...
— Nu jura, căci jurămintele nu ’ţî vor fi de nici 

un folos... Ştiu totul...
— Dar cu toate acestea !
— Ce voesci să clici ?..
— Ascuită-me înainte de a me condamna.
— Este în zadar...
— Aşa dar me respingi Oscar ?..
— Nu eu, ci faptele D-voastre...
— Dar ai îndurare pentru D-cţeu..,
— îîu, nici o data...
— Eartă-me Oscar!...
— Nici o dată.
— Eşti fără milă într’adever...
— Cea ce a-ţi căutat a-ţî găsit !..
— Bine Oscar plec, dise Enrieta, cu decisiune,
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vă<}end că cuvintele el nu producea nici un efect a- 
supra fostului sëu amant, plec şi nici o dată nu veî 
mal auzi vorbindu-se de mine...

Oscar nu respunse nimic.
Enrieta după un minut reluă.
— Aï uitat dar tu, (Jise ea făcând o ultimă încer

care, acele ceasuri de iubire ce aï petrecut cu mine 
aï uitat acele timpuri frumoase, când ’mî jurai un 
amor vecînic ?..

— D-ta aï voit-o d-ră ! dise comtele Pontenief.
Enrieta suspină.
— Chiar dacă aş fi greşită Oscar, aï milă de mine... 

earta-më...
— Nu!...
— Găndeşte-te la o nenorocită .care se găseşte acjLî 

respinsă de păriuţî... care poate că n’are nici locuinţă, 
nicî păine, şi care pentru ca să nu peară, va fi silită 
a-şî vinde trupul celui dinte! întâlnit

Enrieta cjicănd aceste din urmă cuvinte ’şî pusese 
toată inima, ochii ’i erau plinî de lacrămî, peptul 'Ï 
tresărea de o emoţiune dureroasă, ear vocea sa avea 
un timbru mişcător.

Oscar nu respunse la aceste cuvinte de o camdată, 
ci pe foilita cu indeferenţă pe paginele unei ediţiunl noî 
de lux.

— Nu voesci să-mi respuncjl dar ? întreba Enrieta.
— Nu D-ra, v’am spus-o... trebue să înţelegeţi o 

dată... Totul este rupt între noî ! !..
Şi Oscar întoarse spatele cu dispreţ.
— Adio dar Oscar, <Jise Enrieta vecjend acest dis

preţ. adio ! .. Facă cerul ca nici o dată să nu te căeştl 
de această faptă!...
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Şi sermaim fiică în lacrimi de supărare în ochi, eşi 
pe uşă cu paşi repet}!.. •

X

Olga

In aceeaşi <}i, găsim pe fiica principesei de Tru- 
biscvoî într’o cameră citind la cel de pe urmă volum 
al lui Alexis Bouvier.

Ea sta nemişcată pe o dormeza în posiţia cea mal 
răpitoare. Ochii se! sunt fixi într'un singur punct, 
şi cu toate că are o carte în mănă, dar cugetul ’j 
este departe.

Ea se gândeşte la un ce depărtat...
Cdgeta la trecut.
’Şî aduce aminte ca ca şi acum stă într’o di pe a- 

ceeaşl dormenză când fusese întreruptă de sosirea li
nul om... de logodnicul său...

— Val ! şopti ea, timpuri trecute, care nu se vor 
întoarce nici o dată!., ce v’aţ! făcut voi oare?., pen
ce aţi dispărut atât de iute?..

Şi o lacrimă luci în frumoşii sei ochi.

Intrarea principesei mame întrerupse pe Olga dintr1 
această reverie tristă.

— • Ce faci acolo tu Olga? întrebă principesa ve
nind lângă fiica sea.

— După cum vet}! mamă citesc !
— Citeşti şi ce ?
— O operă al lui Alexis Bouvier...
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— A acelui autor cosmopolit ?..
— Da.
— Şi ce titlu are ?
Olga luată fără veste tresări.
Atăt de fără atenţiune fusese la cea ce citise atât 

cugetul seu era de departe, în cât nu cunoştea nici 
chiar titlul cărţeî ce ţinea în mănă.

— Bine, cjise principesa înţelegând încurcătura fii- 
cei sale, să lăsăm asta, aide... nu mergi şi tu... me 
duc la comtesă de Villa Franca..»

— Nu mamă, voi remane să citesc.
Principesa surîse trist.
Ea înţelese că fiica sa nu voeşte să se despartă de 

durerea sea.
— 0/ doamne. d.*cea densa în sine, blestemat fie 

numele tëu Oscar, tu faci să-mî perd copila!..
Apoi ea se apropia de Olga sărutăudu-o pe frunte.
— La revedere copila mea, dise densa.
— La revedere mamă
Şi principesa plecă...

Era o jumătate oră de când plecase priucipesa de 
Trubiscvoî, când camerista Olgeî, tânără francesa in
trată de curând în serviciu, apăru de o dată îu ca
mera junei fete.

— Ce este Claro, întrebă Olga, nu te am chemat...
— A venit un Donau D-ră, c|âce ea» care cere sa 

ve vorbească.
— 'Ţi a spus numele ? întrebă Olga cu indiferenţă.
— Nu. ’I am cerut cartea, dar densul a adăugat 

că numele lui vă e necunoscut, dar stărue să vă vor
bească, şi aceasta în interesul D-tale.

I
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Olga tresări.
— Dacă ar fi el ! cugeta ea.
Apoi tare.
— Bine, introdu pe acea persoană, (lise ea.
După un minut un om apăru pe prag.
De abea Rărise Olga pe acel om, şi scoase un mic 

ţipăt...
Acel om era comtele Oscar Pontenief

XI

Olga şi Oscar

Da, era adevărat. Omul ce intrase era Eroul nos
tru Poatenief.

Rămas singur, după plecarea Enrieteî, junele Rus 
păru că se deşteaptă dintr’un somn adânc, şi de o 
dată ca inspirat de o idea subită, se aruncă într'o 
trăsură (Jicănd birjarului — la Palatul TrubiscvoT.

Junele intrat în cameră se apropie de Olga, care 
se sculase în picioare şi căcju în genunchi în faţa 
tinerei copile.

— D-ra, începu el cu lacrimi în ochi, ştiu sunt un 
xniserabil... cel mai de pe urmă dintre oameni... n'ain 
ştiut să apreciez comoara ce era să am... meritjsă fiu 
biciut, şi pentbu acea am venit...

Olga care în sufletul său mulţumea cerului de a- 
ceastă întâmplare, şi care pentru nimic în lume nu 
ar fi schimbat-o, făcu cu toate acestea pe crudă.
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— Intr’adevër domnule conte, explicaţi-ve, cacï be 
mărturisesc că nu înţeleg...

— Loviţi d-ră', loviţi, reluă Oscar, merit batjocura 
d-voastre... vot suferi totul de la d-voastre, făgăduiţi 
’mi însă un lucru...

— Şi care este acel lucru ?
— Făgăduiţi-mî ertarea D-voastre !...
— Ertarea mea !... făcu Olga, oare ce ’mï aţi fă

cut ?... k
— O doamne, şopti Oscar vorbind ca însiueş! cu dis

perare, ea nu me aude... pare că nu me înţelege... nu 
ştie cât sufăr de trei 4^e încoace !... nu cunoaşte ce 
este în sufletul meu!...

Şi pentru că Olga dete din umeri cu neîncredere.
— Nu me credeţi dar, reluă Oscar, nu simţiţi că 

inima mea arde ca o flacără... pasiunea ce simt pen
tru d-voastre, este un chin... cea mai cumplită sufe
rinţă...

— Dacă me iubeaţi nu vë purtaţi cu mine în mo
dul cum v’aţî purtat.

— Eartă-me Olga mea iubito... Iartă-me am fost 
un miserabil... un rătăcit...

— Mărturisesc! singur dar !...
— Da mărturisesc că am fost un^ticalos, dar ear

tă-me !...
— Nu, nici o dată !...
Oscar se cutremură.
Fără să voiască ’şî aminti că tot aceste cuvinte ie 

<}isese şi el Enrieteî.
Dar după un minut de cugetare, inspirat de o i* 

deă nouă.
— De nu voeştl să me erţî Olga, <}ise cu dispe

rare, me voi omorî cel puţin în faţa d-tale !..

I
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Şi Oscar scoase na mic pumnal din buzunarul sëü.
— Adio dar Olga, şopti el, adio !.. acum cel puţin 

eartă-me...
Şi nenorocitul juue era gata să se lovească cu ar

ma ucigătoare dar în acelaş moment două strigăte fură 
scoase, şi ca printr’o minune măna sea fu oprita de 
o altă mană...

Oscar întoarsje privirea către persoana ce-T ţinea 
mană, şi tresări vă dând pe principesa de Trubiscvoî 
care sosită pe neaşteptate fuse martoră la convorbi
rea lor şi care asemenea unul înger oprise prin pu
terea sea d’a se face un sacrificiu nefolositor.

— D-nă, d-nă, clise Oscar, confusionat, ce aţi fă
cut ?... Pentru ce nu m'aţl lăsat să mor ?..

— Dar nenorociţii le, strigă principesa cu tărie, 
voeştî să perd pe fiica mea?...

Nu ştii că densa n’a încetat un singur minut mă
car d’a se gândi la tine ?... Nu .ştiî tu ca moartea ta 
va fi şi moartea ei ?...

Doue strigăte de bucurie fură scoase la aceste cu
vinte.

Şi ambii tineri se aruncară unul în braţele altuia.
— Olga mea iubită, şopti junele.
— Oscar al meu! adăogă tînăra copilă.

' Şi tinerii \şî de te sărutarea de logodnă.
Apoi ca inspiraţi de o aceaşl ideă, amendol de o 

dată căcjură îa genunchi principesei.
— Bine cuvînteacjă-ne mamă, d.iseră el într’un g!asy 

bine cuvînteaclă pe copil tel..
Principesă dlse cuvintele obişnuite în aceste oca- 

siunl, şi aplecăndu-se le dete câte o sărutare.
— Fiţi fericiţi copii mei, c}ise ea cu lacrimi îa
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ochi, şi facă creatorul ca nici o dată viaţă voastră 
să nu fie întreruptă de ver un nor...

XII

Căsătoria

ţ)ece dile după evenimentele narate pănâ aci, în- 
tr’o Duminecă, biserica Notre Dame gemea de lume. 
Se săvârşise o cununie.

Era cununia Olgel de Trubiscvoî cu tânărul comte 
Oscar Pontenief.

In momentul când tănăra pereche eşea pe uşă, o 
temea voalată apăru de după un stîlp,

— S’a dus or-ce speranţă 1 şopti ea în sine şi, uu 
mă condamna Doame dacă nu voi putea supra-vieţui!..

Şi nenorocită femeâ, eşi la rândul pe uşe...
Acea temea era sermana Enrieta de Longueville...

XIII

Sfârşitul Enrieteî

Intr’o seară urătă, pe când ploia cădea în torente, 
o temea se présenta la palatul comtelul de Loingue- 
ville.

Ea intrase în curte, când fu întâmpinată de portar.
— Pe cine căutaţi ?.. întrebă el.
— Yoesc să vorbesc comtesel de Loingueville (Jise 

ta cu o voce tremurăndă.
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— Comtele si comtesa lipsesc dia capitală ’í se răs
punse.

Femeă trssari.
— Lipsesc 4icî, şi de mult ?
— De (}ece dile.
— Şi când se întorc ?
•— Nu pot şti.
— Singuri au plecat?
— Da.
— Şi cjici că nu ştii când se vor întoarce ?
— Nu a lăsat nici o vorbă de felul acesta.
Streină la aceste cuvinte suspină şi o lacrimă amară

luciră în ochii sei.
— Dumnezeule, şopti ea, respinsă de unul, orop- 

tită dc cei l’alţi nu-mi remăne de cât să mor!..
Şi densa strânsă patul unui mic pistol ce avea la

sine...

O jumătate oră în urmă o găsim din nou la intra
rea turnului Eifel.

— Cine e acolo ? se auzi vocea gardei.
— O visitătoare ’i se respunse.
Şi densa presinta gardei un bilet de intrare, prin 

care ’i se permitea d’a visita Turnu în timpu nopţii.
Garda ’1 luă şi ’i făcu loc.
Ea se sui.
Peste un minut ajunse la esplanada întâia a tur

nului.
Aci, şi aruncâ voalul cel gros ce ’i acoperea figu

ra, lăsând să se cunoască trăsurile Enrietei de Loin- 
gueville.

— D*4eule drept, şopti ea, cer indurare de la c!e*
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menta tea... aï pietate de o sermană care ne mai pu- 
tênd supravieţui ’ş'i răpeşte singur viaţa...

Şi nenorocită fată, cjicând aceste din urmă cuvinte 
puse revolverul în partea inimeî şi trase de piedică...

Şi o pocnitură resună....
Şi un moment în urmă nefericita nu era de cât un 

cadavru...
Sermana se ucisese cu aceiaşi armă cu care comtele 

de Loingueville, tatăl sëu, omorâse pe Paul.1....

Cititorii acum cred, că au gliicit că acel cadavru 
misterios ce s’a găsit în turnu Eiffel, şi care forméza 
începutul aceste! naraţiuni, nu era altul de cât acela 
al nefericitei Eurieta de Loingueville...

Doue luni au trecut de la aceste evenimente.
La gara de Est din Paris treî persoane, dintre care 

doue femei şi un barbat ocupa un vagon, luând dru
mul direct pentru Sant-Petersburg.

Aceste persoane noî le cunoşteam. Una nu e decât 
principesa de Trubiscvoî.

Cei alţî sunt Olga şi cu Oscar,..
Eî prărăsesc Parisul pentru Sant-Petersbourg....

- FINE —


