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INTRODUCERE.
Sórele asfinţise, dar aerul "nu së rëcorise, ci căl

dura tropicală, care më topise peste <Ji urma a-mi 
stórce mereu sudorile in şir0ie, de şi stăm nemişcat 
pe aşternut şi cu ferestrile deschise. Dogórea së în
cuibase in camera mea, ér pe feréstrá nu intra nici 
o récére, ci numai sonurile unei musicî naţionale, 
care desfăta în o grădină de sub ferestrile mele pe 
insetoşaţiî locuitori ai mahalalei din Bucurescî, unde 

' sérfcea më silise să stau in acea di din luna lui 
cuptor.

Me încercam să adorm. Peste putinţă! Corpul 
îmi ferbia şi musica îmi chinuia sufletul în un mod 
nespus de grozav. Credeam, că va trebui să nebu
nesc. Dar in fine obosala învinse. Aţipii. De o dată 
o fanfară resunëtére më făcu së sar speriat din pat.
Arde, séu e vr’o rëscélà? më întrebai eu, revenindu-mî_^^- 
indată in tótá firea mea. Dar apoi më orientai, Tmï 
adusei a minte, că sunt in Bucurescî şi că acele fan
fare veniau din curtea cas armei alăturate.

„Fiă ori ce-a fi, numai stau, plec!“ exclamai 
furios, căci de şi eram in zori de <Jile, pe fruntea-mi 
încruntată rourau din nou picături de sudóre.

împachetai iute, îmi luai puţinul bagagiti in 
mână, pogorîî scara, deşteptai pe portar, ÎI plătii şi 
eşind pe stradă, më aruncai in prima birjă ce mi së 
arătâ şi: „mişcă băete la gara de nord.“

Adierea aerului pe care-1 respiram in cursa mea 
më rôcoria puţin, mi së făcea ca şi când mî-ar venK 
solie fericitóre din spre scumpii mei Carpaţî. .jf 

Orologiul garei arăta numai cinci minute peste 
cinci óre diminâţa când sosii. Trenul accelerat pentru ^ 
Predeal pleca numai la ^épte óre şi jumôtate.

Timpul îmi trecu insă férte de grabă, căd avui
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ocasiune a face diferite studii psicliologice şi a con
stata multe particularităţi interesante, intre care nu 
voi număra insă pe acel nefericit redactor al pretin
sului jurnal „Turnul Babilonului“, care sub masca 
„extasiăreiu exercita ruşin<5sa meserie a cerşitoriei.

La primul semnal dat pentru plecarea trenului 
meu, më urcai in un wagon, unde intrai in un com
partiment in care era numai un singur domn. Peste 
puţin veni şi un preot picând: „dincolo sunt cocóne, 
mai bine stau aici !u Nici eu, nici streinul nu-1 repli
carăm nimic.

Preotul n’apucase încă a së aşe4a bine, când étá 
că ne veni şi o damă; era soţia primului călător.

Părintele Nicolae sô uitâ pe sub sprîncenele sale 
la damă. Examenul sëu păru a-1 fi mulţămit.

In adevër dama era o fiinţă fórte simpatică.
Mergea cu soţu-său la băi... Marienbad, Karlsbad, 

apoi in Pirenee !
Mai cercetase odată Spania, asistase la o „cursă 

* de tauri41 şi ne făcu o descriere atât de interesantă 
despre cele vô^ute in cât remaserăm uimiţi . . . 
unul cel puţin primii o impresiune atât de adâncă în
cât nu putui uita mult timp imaginele ce ni le desfăşo- 
rase simpateca dómná dinaintea ochilor noştri sufletesc!.

Atât de mult mô urmăriau aceste imagine ferme- 
cátóre in cât, ca să le desbâr in fine, mô apucai de 
scrisei urmátórele variaţiunl despre tema de care mi 
së umpluse sufletul.

Décà din întâmplare acea necunoscută şi totuşi 
neuitată damă va da peste acésla a mea scriere, o 
rog, să mô erte, căci n’am fost in stare a fixa nici 
măcar o slabă urmă din farmecul cu care înviorase 
Domniaei povestirea sa cu mult mai simplă de cât 
urmátórele fantasărl, dar cu atât mai atrâgëtôre şi mai 
preţidse .

. eu
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CAPITOLUL I.

Un cuib de boţi.

Spania! dulce ţâră 1 soră iubită a României. Ori 
ce descendent al vechei Rome resimte un dor neex
plicat, când îţî aude numele, decî, iubite cetitor, cre
dem că ne vei însoţi cu plăcere, aflând că voim să 
ne ducem in acéatá romantică ţâră.

Pe calea de la Pampelona, capitala provinciei 
spaniole Navara, înspre Huesca din provincia Zara
goza, trecî şi prin Tiermas, un orăşel de lângâ rîu 
leţul Aragon care sô varsă in Ebro.

La începutul lunei lui Maiü din anul 1850 conă- 
cise in cel mai mare liotei situat in piaţa localităţii 
numită Tiermas un domn mai tomnatic cu o tânără 
ddmnă care părea a fi fiă-sa. Erau însoţiţi de o ca
merieră şi de un servitor.

A doua diminăţă pe când pasagerii sô pregăteau 
sus in odăile lor, de plecare, jos in sala de 6speţl 
şedâu birtaşul, un om gros, necioplit, împreună cu un 
flecăiandru in portul samaragiilor*).

„Ce mai este nou Cestanos?“ intrebâ samaragiul.

°) Proprietari de catîri cu cari transportă mărfuri pe aşa murate ^

W
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„Lucru bun,“ respunse birtaşul care purta nu
mele de Cestanos. „Étá şi Tremblec — së potrivesce 
de minune!“ adause el după ce aruncase o privire 
prin gémül ferestrei.

Un moment mai in urmă intrâ un bărbat uscăţiv, 
cărunt, in port terfelit cu un aer de gravitate, dete 
din cap in semn de salutare şi dl3e:

„Bună diminâţa, senor Cestanos, ce mai faci? 
. . . Bună diminâţa, Pepitol“ „Mulţămesc D-tale, Don 
Tremblec,“ replică birtaşul, „dar D-ta?“

întrebatul ridică din umeri, së puse la masă, 
unde samaragiul Pepito së grăbi a-i face loc şi ceru 
un pahar de vin. „Să daţi şi catîrului meu de 
mâncare!“

„îndată, Don Tremblec,“ respunse birtaşul şi 
aruncă o privire sarcastică prin geam pe un catîr férte 
slab, neţeselat, care stetea afară legat de un par. Apoi 
merse la uşe şi strigă de pe prag unui argat să dea 
fên catîrului, ér după aceea aduse éspelui sëu vi
nul cerut.

Pepito, samaragiul îşî aprinse o „pură“ adică o 
ţigară de foi, scuipă de douë orî pe podinî şi <Jise 
apoi şoptind, de şi nu së afla, afară de ei trei, ni
meni in odaiă;

„Par’ că spuneai ceva de nisce boerî, pe cari să-î 
\ duc, avea-voi o călătorie bună?“

„După cum o iai — da séu ba!“ fu respunsul. 
„D’apoi, cum s’o iau? Sciï pré bine Cestanos, 

că. mie nu mi-e alta in gând de cât cum s’ar putea 
alcătui vrW lucru, care să ne-aducă un folos amësu-

>.>JŞ
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Este de mult de când n’am mai făcutrat risicului.
nici o tréba de Dómne ajută, nicï nu mai sciu cum
este un piastru.

„Nid eu,“ oftâ Tremblec.
„Déca nu mai sciţi o veţi putea afla cât mai 

curând,“ zimbi Cestanos cu o schimositură scârbôsâ.
Ocliiî maliţioşi ai samaragiului sticliau, mâna sa 

uscăţivă, pîrlită de sóre se lăsâ pe navaja sa din 
brâu, adică pe cuţitul cel lat cu doué tăişuri, o armă 
fórte periculdsă în mâna dibâciă a unui samaragiu 
séu contrabandist.

„Povestesce, senor Cestanos,“ 4*se Tremblec, a 
cărui agitaţiune nu se arăta de cât prin o slabă ro- 
şâţă care*i acoperia incetinel obrajii sëi cei supţi.

Birtaşul goli dintru întâiiî un pahar de vin 
dându-1 pe gât apoi începu,

„A-sérá, pe la orele ş6pte, sosi o trăsură fórte 
fină şi nouă, trasă de patru cai, mânaţi de un vi
zitiu, care-mi părea a fi un Francez. Boeril insă adică 
un Domn mai tomnatic şi o damă tênérâ fórte fru- 
mósá, trebue să fiă Englezi séu Germani, póte şi 
Români. Ocupară tóté odăile de sus, nu cinară insă 
din bucătăria mea, căci servitorul aduse o coşniţă 
mare cu merinde din trăsură. —

„Mai târdiu îmi spuse servitorul, care in adevăr 
era un Francez, că boierul ar fi un Englez fórte 
bogat, un colonel, pe care-1 aducea delà Bordeaux,* 
el insă trebuia să se reintórca îndată, căci avea alte 
angajamente. După ce-i mâncară caii se şi reinturnâ 
încă a séra la Pampelona.
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„Am voit sâ mai ispitez puţin pe servitorul şi 
pe cameriera Englezilor, dar nu putui, căci ei nu pricep 
spaniolesce, ér eu nu sciu englezesce.a

_ „Apoi më cliiemâ colonelul in sus. Nici el nu 
pré cunósce limba nóstra; incepu deci să rostésca 
cătră fiă*sa nisce cuvinte ciudate, din care nu înţe
legeam bóba, — va fi vorbit englezesce, de bună 
séma, ér fiă-sa, care vorbesce bine spaniolesce, îmî 
tălmăci spusa colonelului. Mai întâiü am trebuit să-i 
spui cam cât timp îi va trebui pentru a merge cu 
trăsura până la Huesca şi Zaragoza, apoi doria să 
afle amănunte despre partea locului şi despre curio- 
sităţile de la noi. In fine më însărcina să-i procur 
cai séu catîrî pentru trăsura lui, ca să-l ducă cel 
puţin până la Huesca. îndată më gândii la tine, 
Pepito, şi-l asigurai că-i voi procura o părecbie de 
catîrî excelinţi şi un vizitiu tot atât de bun. — „Nu 
trebue să fiă ieftin,w adause colonelul rupând limba 
spaniolă, bine rôu, cum putea, „plătesc bine, dar 
vroi să am şi vizitiu bun.w — Ii răspunsei, că póte 
fi fără nici o grije in acéstá privinţă, luând garanţă 
pentru tine şi asigurându-1, că nici odată nu ai fost 
atacat de hoţii, cari din nefericire se afla pe drumu
rile nóstre.“

Don Tremblec şi Pepito zimbiră.
Birtaşul cel gros îşi mai unse odată gâtlejul cu 

o duşcă de vin, apoi continuă :
„Colonelul nu arătâ nici un neastâmpăr când îi 

spusei de hoţi, şi <Jise numai „aidade, nu më tem 
de hoţi. Sunt soldat vechiü şi am fost in multe
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rösbóie prin Europa şi Asia, tot asemenea şi Tom 
al meu. Puşcăm fórte bine.“ — Tom adică este 
servitorul.“

Samaragiul şi Don Tremblec, „hidalgo-ul“ cel 
terfelit se priviră desilusionaţî.

Spre orientarea cetitorilor trebue să spunem aicî 
că hijo de algo, pe scurt hidalgo, adică „fiul cui-va“ 
se numesc nobilii spanioli. —

Cestanos continuă.
„Colonelul întrebă apoi de socotélá, voind a 

plăti inainte atât odăile cât şi mâncarea pentru vi
zitiu. Puteţi să vë închipuiţi, că nu-i făcui o socotélá 
mică, el însă nu (Jise nimic ci rosti ârăşl câte-va 
cuvinte in limba sa pocită cătră fiă-sa, care eşi re
venind îndată cu o şatulcă, pe care o deschise cu o 
cheiă. Era o cassetă de bani plină rasă cu piese 
de aur şi de argint.“

„Ah,“ exclamară cei doui ascultători ca din o 
singură gură.

Cestanos se desfătâ un moment de mirarea lor
veselă, apoi îşi urmâ raportul.

„Colonelul îmi plăti dară, după cum spusei, 
fără a se tocmi şi-mi de te şi un bacşiş bunicel pen
tru servitorii mei. In sfârşit îmi recomandâ din nou 
să-i procur cai séu catîrî pe atjî diminâţă. Etă pentru 
ce am trimis după tine Pepito, ér D-ta ai venit, ca 
şi chemat, Don Tremblec.“

„Până unde vrea să mérga astăzi ?“ intrebâ
Pepito.

„Până la Ayerbe,“ fu răspunsul,

■»
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„Caracho! Este pré departe. Nu cred s’ajungä 
pănă acolo.“

„Cred şi eu,“ afirmă birtaşul cu surisul sèu cel
scârbos.

„Un plan, senor! 1 Să facem un plan!“ exclamâ 
Don Tremblec. „Sciţi, că nici o întreprindere n’are 
atâtea şanse de reuşită, ca şi aceea, pentru caie s’au 
statorit, după o matură sfătuire, tóté amănunturile. 
După părerea mea ar trebui să resolvăm urmatórele 
cestiunî: Intâiu — Colonelul remânea-va séu nu cu 
«céstà cassetă aşa de frumos umplută? A doua — să 
soséscá séu nu el şi cu însoţitorii lui la Ayerbe? A 
treia, — 
séu nu?

să terminăm afacerea in drumul mare

Acest „séu nu“ repetat necontenit suna grozav 
ca şi o sentinţă de mórte, după cum putea să şi de- 
viiă in adevăr.

„Cât pentru întrebarea D-tale cea dintâiă, Don 
Tremblec,“ <^88 Cestanos, „este fórte lesne de res- 
puns. Am fi cei mai cumpliţi nebuni din tótá Spania 
şi Portugalia, dacă am scăpa din mâni o lucma 
e asta.“

cum

„Cred şi eu!“ exclamâ samaragiul lovind cu pum
nul in masă.

Hidalgo-ul dete numai din cap cu gravitate.
„A doua întrebare trebue chibzuită mai de 

aprópe,“ continuă birtaşul. „Călătorii sunt ómen! de 
distincţiune, dispariţiunea lor ar causa un svon mare, 
s’ar face cercetări, care de bună sérnà nu ne pot fi 
pe plac.“
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„Hei bine — cercetări,“ exclamă Pepito. „Scil 
ce va să <Jică asta pe la noi. Décá am lua călătorilor 
numai banii, de bună sémâ ar reclama pe Ia autori
tăţi şi in urma intervenţiunei lor cercetarea ar fi cu 
mult mai energică de cat décâ ar muri. Ş’apoi ne-ar 
mai trebui incă doui soţi, căci eu aşi trebui să rëmân 
numai vizitiu, n’aşl putea să vô ajut, ba din contra, 
aşi fi silit să vë fac resistenţă de şi numai părută; şi 
nici tu Cestanos, nu te-ai jiutea arăta. Ş’apoi de ce 
să impărţim banii in cinci şâse şi nu in trei părţi 
numai. — Ci-că morţii nu mai vorbesc, <|ic eu.u

„Şi eu,“ afirma Don Tremblec cu vocea sa cea
patetică.

„Fiă dar,“ dise birtaşul cu un ton atât de ne
păsător, ca şi când nu ar fi pronunţat cu asta o sen
tinţă de mórte a patru ómen! sânëtoçï, cari nici odată 
nu-i făcuseră nici un rëu.

„Voi amêndoui vë ascundeţi dară în rîpa cea 
mare,“ dise Pepito, „unde voi sosi către trei 6re; îm
puşcaţi pe colonel, eu însă voi înfige servitorului, care 
de bună séma va şedea lângă mine, navaja mea in 
pept. — Astfel nu vor mai rëmânea de cât cele douë 
femei şi acelei mai frumóse dintre ele îi voi da un 
mic regaz de graţie,“ adause èl cu un zimbet pof
titor.

„Aşa nu va merge,“ c^ise birtaşul.
„De ce nu?“
„Mai întâiû potera este tocmai acum afară din 

cale straşnică şi cu luare aminte, mai cu sâmă in 
apropierea rîpei celei mari; îndată după pocniturile
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puscilor ne-ar veni vr’o doni inşi pe cap. Apoi tră
sura este incliisă, căci domniş<5ra pare a fi bolnăvi- 
ci<5să; prin urmare am putea trage numai pe nime^ 
rite prin pielea cea grôsà a trăsurei, in fine atât ser
vitorul cât şi servitórea erl au fost in lăuntrul trăsurei. 
Colonelul are ca la vr’o cinci-^ecl, servitorul vr’o 
patruzeci de ani, amêndoui sunt nisce ómen! mari şi 
tari şi au o părechie de pistóle cu doué ţeve şi o 
puşcă sdravenă.“

„Caraclio !“ injurâ samaragiul. „Ce este dară de 
făcut. Al dracului lucru!“

Hidalgo-ul îşi clătinâ capul cu luare aminte, 
apoi (jise:

„Eu am un plan mai bun.“
„Ş’apoî —“
„Pepito apucă cu pasagerii sói pe drumul înspre 

hacienda mea in loc de a-i duce pe calea de la Ayerbe. 
In apropierea moşiei mele, trebue să pércjâ o rótá séu 
să së frângă o osie, séu să ca<Jă un catîr, pe scurt 
trebue să së intêmple un accident, care să impedece 
călătoria. Atunci vei aduce pe toţi patru in hacienda 
mea, eu voi pregăti o butilcă de. vin cu o esenţă de 
durmit şi — apoi de, tréba va fi ca şi isprăvită.“ 

„Étá un plan faimos! D-ta eşti in adevër un 
geniul“ exclamâ samaragiul, ér Ceslanos obiectâ: 

„Dar Don Jüan Redando, nepotul D-tale?“ 
„Nu-ml stă in cale,“ replicâ nobilul Don. „De 

obiceiű cutreeră pădurea şi vine rar acasă.“
„Dar décá totuşi va veni.“
„Atunci îl voi depărta cu vr’un pretext.“
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„Dar dacă nu se va duce?“
„Ce ai D-ta a $ice mereu „dar dacă!“ strigă 

Tremblec supărat. „Dacă va fi de faţă, ne va putea 
ajuta şi va primi o părticică din prada ndstră. Este 
un flecău sălbatic, indrăsneţ şi tare.“

„Dar onest,“ observă Cestanos.
„Hoho, ce va să <jică onest?“ exclamă Pepitoj 

„Omul este onest său mai bine <|is prost, până când 
vede cât de nedrept sunt împărţite bunurile pămen- 
tescî şi până când recunósce, că nu este de cât un 
lucru drept de a contribui la egalisarea averei, luând 
din prisosul altora, pentru a-şî umplea punga cea săcă.“ 

„Pepito are dreptate,“ afirmă Tremblec. „Ne- 
potu-meu nu se va socoti mult, dăcă-1 voi îmbia cu 
un pumn de piaştrii. Este tânăr, mândru, vanitos şi 
sărac. Aceste calităţi trebui să-l atragă in partea 
nóstrá. Doresce să mărgă la Madrid şi să se facă 
luptător de tauri.“

„Un hidalgo!“ observa Pepito.
„Da, hidalgo, şi înrudit cu familii de grantji,“ 

adause Tremblec, „asta nu are să-l impedece de la 
executarea dorinţei sale. Au este ruşine pentru un 
hidalgo dea se face torero? Par’ că nu eşti Spaniol!“ 

„Cum să fiă ruşine,“ <Jise Cestanos, „ba este o 
onóre, dăcă cine-va póte să-şi câştige un nume in 
luptele cu tauri. Dar să nu-ţi uiţi vorba.“

„Dăcă dară Don Jüan s’ar întâmpla să fiă in 
haciendă — ceea ce nu cred insă — îi vom da bani 
de călătorie şi astfel ne vom câştiga ajutorul său 
scăpând tot odată cât mai lesne de dânsul.“
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„Fiä,a replica butaşul cel gros. „Dar ai face 
bine, Don Tremblec, dăcă ai merge cât mai curând 
la hacienda D-tale, ca să pregătesc! cele de trebuinţă 
pentru buna primire a dspeţilor D-tale. Iţi dau un 
catîr d’al meu, ér pe al D-tale ţi-1 aduc de sérá . . , 
Tu Pepito, poţi să mergi ca să-ţi aduci catîril, streinii 
voiesc să plece peste un cuart de ora.“

Cei trei bandiţi mai goliră odată paharele lor 
întru isbênda bună a planului lor mişelesc, apoi 
Tremblec sè puse pe catîr şi pleca spre hacienda sa, 
ér Pepito se duse, să-şl aducă catîril.

Pe când jos se plănuia acest atac criminal, că
lătorii şedeau, fără nici o presimţire, în o odaiă, 
fórte simplu mobilată, după obiceiul spaniolesc, din 
etagiul prim,, la masa de dejun, luând ciocolata lor 
cea obicinuită.

Colonelul Charles Lee era un bărbat ’nalt, ară- 
tătos de vr’o cincl-^ecl şi mai bine de ani; faţa sa 
cea amicală şi deschisă era împodobită cu vr’o douë 
rânl şi pîrlită de sórele tropical al Indiilor.

Ca fiul mai mic şi — după obiceiul englez — 
mai neavut al unui lord intrase tênër în armată şi 
petrecuse cea mai mare parte a vieţei sale in India. 
De 6re-ce se distinse prin însemnatele sale talente 
militare şi prin curagiul său, devenise iute colonelul 
unui regiment de cavalerie.

Tot odată îşi agonisise, parte şi prin insurátórea 
sa, o avere în adevăr prinţiară şi de la un timp 
incdce, adică de la retragerea sa din serviciu, gusta
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plăcerile pe care îi le punea la disposiţiune venitul 
sëu cel bogat.

Soţia îi murise de vr'o câţi-va anî deja, şi îi 
lăsase o fiică de opt sprezece anî.

Ea se nu mia Ellen şi era o adevărată Engleză, 
sveltă, delicată, cu faţă albă, cu o fisionomiă regu
lată, frumósa, cu. për dauriu şi cu ochî blăjinî, cre
dincioşi, albaştrii ca cerul.

Nu-i pré priise clima Engliterei şi colonelul, care 
o iubia ca pe un idol, së decisese a se strămuta pe 
timp mai îndelungat la soră-sa, care se măritase după un 
marchis spaniol şi care trăia acum ca văduvă la Sevilla.

Părăsiseră deja de mai multe sëptëmânï moşia 
lor din un comitat vestic al Engliterei, aducând cu 
sine pe credinciosul servitor Tom şi pe cameriera 
Mabel. Trecuseră prin Londra, Paris, Orleans, Tours, 
Bordeaux şi Buyonne şi aveau de gând a merge prin 
Zaragoza, Madrid, Toledo şi Cordova la Sevilla, că
lătorind in trăsura cea comodă, pe care colonelul o 
comandase anume pentru acest scop şi cu care, in 
acest moment, se ocupa samaragiul Pepito in un mod 
férte suspect.

Colonelul tocmai împinse la o parte ceaşca cea 
golită şi-şî scóse taşca cu ţigări, întrebând cu poli- 
teţa-i inăscută pe fiă-sa: „Iml permiţl, draga mea ca 
să-ml aprind o ţigară.“

„Nu tată, nu-ţl permit,“ rîse Ellen, „ci-ţt ordon*“
Luâ din o chibritelniţă elegantă un chibrit, îl 

aprinse şi-l ţânu de ţigara tatàlui-sëu, care-i mulţămi 
cu o privire caldă, plină de amor.

Thcocbar Alexi, „Umil scapă, altul piere.“ 2
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„Seil tătucule,“ dise ca apoi, „că acest han îmi 
pare de tot fioros ?“

„Cum să nu,“ replică colonelul slobozind un nor 
de fum din gură, „aceste hanuri spaniole sunt in 
adevăr lipsite de comfortul ba chiar şi de curăţenia 
cu care suntem deprinşi prin hotelurile nóstre, dar 
pentru asta totuşi nu le putem numi fioróse. Până a 
nu lua in căsătorie pe mult regretata ruumă-fa, am 
făcut o călătorie mai indelungată cu doui camaradî 
ai mei, prin Spania ! Am cutreerat cu dilele pădurile, 
inoptând prin bordee solitare, cu mult mai scarbóse 
şi mai infecte de cum este acest han, dar nu ni s’a 
intêmplàt nici odată nimic.“

„Dar acest hangiu are un aer atât de făţărit încât, 
fără să vreau, îmî face impvesiunea unui bandit stra- 
vestit. “

Colonelul rîse cu hohot.
„Ce ideeă,“ exclamă voios. „ţ)0u tu ai cetit pré 

multe romane şi acum vreai cu tot adinsul să ţi sö 
întâmple o aventură romantică, draga mea. Un ban
dit am avea dară deja in persón a birtaşului nostru 
burtos, care este cam obraznic in adiţiunele sale, altfel 
însă trebue să fia cu totul inofensiv. Acum ne mai
lipsesce numai un frumos tênër „cabalero“ 
momentul celui mai extrem pericol să vină ca şi un 
„deus ex machina,“ un 
bursa şi viaţa şi înflăcărând astfel inimióra ta. Nu ai 
cumva şi un asemenea cavaler la îndemână, 
mea? — Romanul ar fi astfel gata.“

„Tată,“ <Jise Ellen inroşindu-se şi prefacêndu-së

care m

cjeu din maşină, scâpêndu-ne

scumpa

isupöratä,
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Voia să mai adauge ceva, dar in acel moment 
intrâ senor Cestanoş şi fácénd o reverinţă cât putu 
mai elegantă, anunţâ ca vizitiul cel excelent, pe care-1 
comandase, a sosit şi că stă cu trăsura gata de plecare.

Tot odată veniră şi Tom un om mare, in adevăr 
gigantic cu o barbă mare roşie şi cu faţa smédâ şi 
Mabel o fată mai in verstă, cu păr blond închis şi ' 
strinseră mărunţişurile, care mai remăseseră acolo.

Intréga societate merse in jos.
Trăsura cea elegantă aşcepta înaintea scărei, ér 

Pepito îmbrăcat in jacheta sa cea mai bună de catifea 
cu nasturi de argint, stetea lângă cei patru catîrî ai 
săi bine hrăniţi şi bine înhămaţi şi ajuta cu politeţă 
colonelului şi fiei-sale, ca să să urce in trăsură?

Tom scruta mulţimea de curioşi, cari să aduna
seră împrejur, cu priviri indrăsneţe, dispreţuit<5re, exa
mina incă odată şi in mod bătător la ochi cele două 
părechl de pistóle cu două ţevi şi carabina sa tot cu 
două ţevi, pe care o atêrnâ de umăr, ér pistólele le 
puse in o taşcă a trăsurel.

Apoi să puse cu Mabei in trăsură aşec]ându-s& 
faţă ’n faţă cu stăpînu-său şi cu fiică-sa.

„Mişca înainte!“ (jise colonelul.
„Arriba!“ traduse Ellen zimbind comanda engle- 

zeseă a tatălui-său.
Pepito să urcâ pe capră, pocni cu biciul, cei 

patru catîrî să puseră in mişcare şi trăsura începu să 
durduie pe şoseua cea glodurósa.
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Scăpaţi din pericolul suprem.
Drumul de la Tiermas la Ayerbe, care este o 

şosea destul de părăsită, pe timpul acela era şi va fi 
remas şi până ’n (J.iua de a<Jl, bordât de amêndouë 
părţile de păduri stufóse.

Călătorii noştri nu trecuseră pe dinaintea nici 
unei locuinţe omenesc!, căci Pepito apucase la o res- 
pântiă, pe o cale laterală solitară, care conducea la 
hacienda lui Tremblec, şi pe care era sigur că nu sô 
va întâlni cu nimen.

Solitudinea acestui drum nu deşteptâ nici o bă' 
nuélâ la călătorii noştri, căci li së spusese dinainte, 
cât de părăsită era acéstâ regiune.

După ce së mai încălzise puţin, colonelul pusese 
a së lăsa coşul trăsurei şi începuse să fumese.

Tot odată së încinsese şi o conversaţiune ani- 
•mată de óre-ce colonelul servise cu Tom împreună 
mulţi ani in acelaşi regiment şi aveau despre ce să vor- 
béscâ.

Şi Mabei servia de la nascerea Elleni in casa 
colonelului.

Vorbiau deci in t6tă ticna despre amintiri din 
timpuri trecute, despre regiunea prin care treceau, 
despre petrecerile care îl aşteptau la Madrid şi la 
Sevilla şi despre multe alte lucruri.

La áruévá se făcu un mic popos,
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Călătorii prânziră din merindele lor, de care dis
puneau in abundenţă, căci colonelul, ca Englez prac
tic nu uitase a se aprovisiona cum së cade, cunoscênd 
birturile spaniole din prima sa călătorie.

Pepito dete de mâncare catîrilor sëi.
Apoi se urma drumul.
Ca de obiceiű prin Spania drumul era fórte rëu, 

trăsura scutura tare, de şi avea arcuri bune, şi colo
nelul nu putea reţine câte odată câte o înjurătură 
sdravënâ, militară.

„Sosi-vom încă astăzi la Ayerbe ,“ intrebâ el 
când sórele purpuriu dispărea incetinel pe după vâr
furile copacilor din-spre apus.

„Aşa cred, Excelenţă,“ respunse Pepito* „Dar 
vom trebui să mergem încă ca vr’o oră prin in- 
tunerec.“

„Nu face~nimic,“ observâ Ellen. „Peisagiul nu 
este atât de frumos şi de interesant, ca să ne pară 
rëu, că nu-1 putem 'vedea.1“

In acel moment trăsura trecu peste o pâtră, care 
zăcea în drum, róta stângă de dinapoi sări din loc 
şi trăsura se aplecâ spre acea parte.

„Caracho,“ injurft Pepito şi sări de pe capră.
„Ce-i — ce este?“ intrebâ colonelul şi cuprinse 

cu braţul sëu pe Ellen, care se ingàlbinise lâ sdrun- 
cinătura subită şi la aplecarea trăsurei. „Liniştesce-te 
draga mea,“ <Jise el cătră dânsa, „pare că a sărit un 
cui de la r<5tă.“

„Aşa-i, Domnule colonel,“ confirmé Tom, care 
se detese şi el jos.
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Şi colonelul împreună cu Ellen şi Mabel pără
siră trăsura, care sta acum cu totul piedişă.

„Lucru ciudat!“ clise Pepîto, „tóté cuiele erau 
ţâpene a<jl diminâţă, când le-am cercetat.“

„In adevăr, lucru törte ciudat,“ cüse 0 voce so* 
noră, necunoscută, in dosul lor.

Mica societate só intórse, Pepito sô ingălbini 
puţin şi-şî incleştâ dinţii.

Acela care venise aşa de pe neaşteptate era un 
tênôr de o statură înaltă, sveltă; faţa îî era smédá 
şi curagiósa cu trăsături regulare, animată de nisce 
odil înfocaţi, cari scrutară repede pe călători, ş’apoi 
së opriră sclipitori asupra Élleni, care sô înroşi sub 
influinţa acestei priviri.

Tânărul îşi scóse pălăria cea cu păreţi laţi din 
cap şi (jise, făcând o plecăciune:

„Bună séra senor! şi senóre. Aţi avut un mic 
accident, după cum vëd. Putea-voi să vë fiu folo
sitor cu ceva?“

De şi îmbrăcămintea tênërului era pré simplă şi 
, totuşi documenta óre-care eleganţă. Şi manie-usată

rele lui erau ale unui om cu bună crescere.
Pe umôr avea o puşcă vechiă lungă, ér în brîu 

cuţitul lat şi lung, navaja, pe care Spaniolul scie s’o 
.mânuăscă atât de bine, şi cu care nimeresce atât 
de sigur ţinta sa când aruncă cu dânsa.

„Ne-ai indatora pré mult prin ajutorul D-lale, 
senor,“ o rupse colonelul in limba spaniolă. „Din 
întâmplare ne-a sărit un cui de la o rótá, care eşi 
din loc când trecu trăsura peste o pétrâ.“
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„Étá ín adevôr o întâmplare ciudată,“ 
streinul, „dâcă este in adevôr o întâmplare 
adause el mai incetinel, adresându-sô cătră Pepito, 
care tresări la privirea lui cea patrun<Jôtôre, cu tótá 
strădania sa, de a părea indiferent.

Cei patru bărbaţi sô apucară a ridica trăsura, 
ce le succese, după ôre-carï opintiri, apoi inţepeniră 
róta. La aceste manopere dovedi nu numai Tom dar 
şi tênôrul necunoscut o forţă gigantică, pe care 
ar fi presupus-o nimeni in figura sveltă şi uscăţivă. 

„Dar acum?“ intrebâ colonelul, după ce erau gata. 
„Puneţi-vë erăşl in trăsură, Excelenţă,“ respunse 

vizitiul. „Vé voiu duce in o haciendă din apropiere, 
unde vô va primi cu plăcere nobilul Don Tremblec, 
unchiul acestui tênôr hidalgo.“

„Aşa dară nu mai sosim astăzi Ia Ayerbe?“ <Jise 
Ellen, care intru acea se pusese in trăsură,

„La Ayerbe voiţi să mergeţi?“ intrebâ tênôrul. 
„Da,“ fu respunsul Elleni.
„Ai făcut un ocol fórte mare, Pepito!“
„Am fost silit să-l fac, Don Juan,“ replicâ vizi

tiul liniştit, „şoşâua sô reparâză şi nu este practi
cabilă.“

replicâ

ceea

nu

„Aşa!“ cjise Don Jüan şi un suris aprig sô arată 
pe buzele sale. Trăsura sô puse ârăşl in mişcare.

Don Juau Redando — cu acest nume sô pre- . 
sentâ acum tênôrul nepot a lui Don Tremblec — 
mergea lângă scara trăsurei, pe partea Elleni a cărei 
frumuseţă delicată, nordică atât de rară in aceste părţi, 
îl atrăgea iresistibil privirile. Dar şi ochii ei sö in-
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torcea mereu, ca şi când ar fi fost împinşi de o pu
tere nevi^ibilă, asupra feţei curagióse şi nobile a lui 
Don Jüan, care purcedea cu graţia liberă a unui ca
valer desăvârşit lângă trăsură.

încetul cu încetul së desvoltâ o conversa- 
ţiune animată condusă mai cu sâtnă de Don Jüan 
şi de Ellen, căci colonelul nu së putea exprima cu 
înlesnire in limba spaniolă ér Don Juan scia férte 
puţin englezesce, dar şi décá ar fi sciut mai bine, nu 
şi-ar fi dat pe faţă sciinţa sa, pentru a nu perde pre
textul de a së adresa tot numai Elleni.

Atât era de preocupată de acâstă întâlnire cu tâ- 
nërul hidalgo incât nu avu timp a-şî reaminti de te
merile sale, pe care le exprimase in hanul lui Ces- 
tanos.

După o jumëtate de oră, pe când începuse a 
insera binişor, sosiră Ia hacienda lui Don Tremblec 
situată in o poéna solitară din mijlocul pădurei.

Casa boerâscă era un edificiu destul de masiv, 
care părea prin întunecimea ce domnia acum şi mai 
posomorită şi mai fiorósá ca de obiceiű. Unica clădire 
de economie era un şopron de lemn, de jumëtate dă- 
rîmat, care së înălţa in dosul casei şi care tot odată 
servia de grajd pentru catîrul lui Don Tremblec.

Pepito së dete jos de pe capră pentru a des
chide pórta, care scrâşni pătrunzător in ţiţinele sale, 
ér un vânt ce SÔ ridicase, resfrângêndu-së de zidurile 
caselor, şuera in un mod lugubru, aşa incât Ellen s’ar 
fi înfiorat déca n’ar fi stat sub impresia presenţei lui 
Don Jüan,
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Proprie tarul haciendei eşise pe prispa casei sale 
şi primi pe 0speţil sëi cu o surprindere fórte bine 
jucată.

„Seusä-mö, Don Tremblec, că vin a te ruga, ca 
să adăpostezi aicî la D-ta o nópte pe Excelenţele 
mele/1 îi cjise Pepito, deschidênd uşcidra trăsurei. 
„Ne*a sărit un cui de la róta şi cred că n’am minţit, 
asigurând pe boieri, că îi vei primi bucuros in casa 
Dtale.11

„Ai avut dreptate, Pepito,11 replică Don Trem
blec şi se in tóráé apoi spre colonel cu o reverinţă 
curtenâţă dar stîngaciă. „Bine voiţi a intra senor şi 
senorita. Iml va fi o mare onóre, dâcă veţi primi 
puţinul, ce vë póte oferi ospitalitatea unui hidalgo 
sërac. Numele-ml este Tremblec.11

„Colonelul Lee!“ se presentâ Englezul. „Asta-i 
fiă-mca Ellen. Constrinşl de împrejurări, j^rimim cu 
gratitudine oferta D tale şi regretăm numai, că trebue 
să te importunăm.“

Tremblec conduse pe dspeţil sëi in o odaia din 
faţa pământului, care în adevër nu avea de cât cele 
mai indispensabile mobile, care insă era cea mai bună 
din t0tă casa.

Hidago-ul scăpătat nu observase presenţa lui Don 
Jüan şi avu o surprisá fórte neplăcută, când Ellen 
îi spuse, că se întâlniseră pe cale cu nfpotu-sëu şi 
că acesta venise cu denşil.

In acest moment intrâ Mabel cu vr’o douë geante
zor de a vorbi cu nein odaia. Mişelul, care avea 

potu-sëu, se profitâ de acéstá ocasiune ca să ésà. Së
.8*

* MUZEUM
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depărta, dicênd că dspeţi! sëi vor voi de bună séma 
să se ocupe de toaleta lor, decî îi va lăsa netulburaţî 
ea vr’o jumătate de oră. Intru aceea va avea grije 
ca să-i servésca cu o mică cină din bucătăria sa cea 
modestă.

Afară căută pe Don Juan, nu vëtju insă de cât 
numai pe Pepito şi pe Tom, ocupaţi a deshăma ca- 
tîriî şi a-i duce in şopron. Tocmai voia să reintre in 
casă, când së arëtâ statura cea înaltă a nepotului sÔu.

„Bine că vi!,“ <j*se bătrânul hidalgo. „Tocmai 
pe tine te căutam, căci am să-ţi vorbesc.“

„Şi eu ţie,a replica Jüan.
Unchiul şi nepotul intrară împreună in un mic

cabinet.
„Ai putea să-m! facî o mare plăcere Juan,“ în

cepu Tremblec.
„Ce fel de plăcere?*
„Am venit călare pe catîrul lui Cestanos, care-i 

trebue încă astă<jîţ eu însă nu pot să i-1 duc acum, 
căcî am <5speţî, după cum ye<jî. Du-1 la Tiermas şi 
vin-o cu al meu înapoi.

„Ha,“ <j.ise tênërul cu ton sarcastic. „De vi! in
adevër bëtrân şi slab, unchiule.“

„Ce vreai să <jid cu asta?“
„Vreau să <jic, cà altmintrelea ţi-ar fi venit o 

ideeă mai bună, pentru a mô depărta.“
„Nu te înţeleg. De ce aş! voi óre să te depărtez!“ 
Juan mai făcu un pas spre uncliiu-sëu, aşa încât 

era aprópe lipit de el.
„Ce gând ai pus cu streini!?“ intrebâ el cu voce 

aspră; ameninţătdre.
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„Eu?“ replicâ Tremblec cu mirare bine prefăcuţii, 
„Nici un gând, nicï nu-i cunosc!“

„Nu nega,“ exclamâ Jüan cu violenţă. „Sciu că 
i-ai adus anume in casa ta pentru a-i jefui, ba póte 
ebi ar a-i asasina. Sciu că ai fost astăzi la Tiermas 
la sceleratul de Cestanos, pe care-1 voi puşca odată, 
ca pe un lup, décà-1 voi mai întâlni furişându-se prin 
împrejurimea rîpei celei mari. Cuiul n’a sărit din 
întâmplare, ci a fost o manoperă a lui Pepito, după 
înţelegerea ce a avut cu tine şi cu Cestanos. Am 
vë(Jut cum s’a ingălbinit, când m’a zărit ... 0, tóté 
au fost anume pregătite, căcî altmintrelea vizitiul n’ar 
fi apucat pe drumul, care aduce la hacienda ta in 
loc de a merge înainte pe şoseaua oraşului Ayerbe, 
unde avea să ducă pe colonel.“

Don Tremblec meditâ un moment apoi <}ise cu 
voce linguşit0re:

„Eşti o vulpe istâţă, fétul meu; in adevăr ai 
descoperit planul nostru, dar cu t0tă cuminţia ta, 
eşti un nebun. Englezii au, după cum mi-a spus 
Cestanos, o cassetâ cu dânşii, in care së află o avere 
in adevăr prinţiară şi care ne póte face bogaţi pe 
noi toţi. Tu eşti ambiţios, Jüan o sciu asta, ei bine: 
âtă o ocasiune care-ţi procură mijlócele necesare, pen
tru a-ţi îndeplini dorinţele tale cele mai strălucite. 
Dă-ne mână de ajutor la opera, pe care voim s’o 
întreprindem şi vom împărţi cinstit şi omenesce cu 
tine.“

„Ruşine să-ţi fie !“ strigâ tânărul cu cea mai 
mare indignare, „aşa de rëu îmi çunoseï caraç-
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terül, încât îndrăznesc! a-mï face o astfel de pro
punere ?“

„Nu fi prost Jüan. Pune mâna pe noroc de 
vreme ce ţi să imbiiă. Lumea este a curagiosului. 
Vreai sà rèmâi cât vei trăi un om sérac, dispreţuit? 
Gândesce-te, ce viitor glorios ţi sô deschide, déeá 
poţi să trăiesc! la Madrid cu strălucirea cuviinciósa 
rangului tëu? Fi-vei in adevăr atât de nebun de a 
respinge astea tóté şi a te ticăloşi aicî cu totul atât 
moralicesce cât şi trupesce?“

„In zadar îmî vorbesc!, nu mă vei amăgi nie!
odată.“

„Dară ce te privesc pe tine aceşti Englezi?“
„Nu mă' privesc câtuşi de puţin !“
„Aşa dară ! — Ce vreai cu iucăpăţinarea ta cea 

próstá ? Dâcă 
plăcă d’aicî şi nu ne impedeca in executarea planului 
nostru. Iţi dăm a patra parte din prada nóstra . . .“ 

„Pe care nici că o veţi face, căci eu unul nu 
sufer, ca să vă atingeţi de aceşti călător!.“

„Ha, sciu acum causa refusuîui tëü nebun!“ 
exclama Don Tremblec cu un zlrnbet isteţ. „Eşti 
amoresat dragul meu Juan de fata delicată, blondă 
şi frumósá. He, he. Ei bine, o vei avea, décá-m! vei 
face pe voie.“

„Unchiule,“ strigâ Jüan furios, fàcêndu-sô ca 
para focului de roşu in obraz. „încă un cuvânt ca 
ăsta şi pe Dumnezeul meu, te dobor la pământ, cum 
aş! fi făcu t-o de mult deja, décà nu ai fi fratele ră
posatei mele mame. Yoi avertisa pe aceşti strein!.w

voiescî să lucrezi cu noi, cel puţinnu
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„Ba anta nu vei face răspunse bătrânul
hidalgo cu violenţă, punând mâna pe pumnalul sëu. 
„La primul cuvânt, ce vei scóte din gură, la prima 
mişcare suspectă, voi infige pumnalul in peptul fetei, 
aşa s’o sciî — întâmple-să apoi ori ce-ar voi. Taci 
dară şi nu te incerca a-ml strica planul, căci ai putea 
s’o păţescl încă şi mai rëu decât ei. Mai am încă şi 
alţî aliaţi, noi suntem in număr mai mare.“

Cu aceste cuvinte eji din odaiă, Jüan îl urmâ 
după puţiDâ chibzuâlă.

Mai întâiü îşi aduse din odaia sa, care se afla 
in primul etagiü, pistolul său, pe care-1 ascunse sub 
jacheta sa, apoi merse in curte, pentru a delătura 
cel puţin pe Pepito, acesta însă, presimţind intenţiunea 
tânărului, sö retrase, cum îl zări, in odaiâ.

Acolo merse şi Don Jüan,
Mica societate era la cină, compusă din un puiù 

fript, portocale şi vin, date de Don Tremblec şi de 
şuncă luată din merindele colonelului.

Pepito făcea ps servitor, Tom şi Mabel şedeau 
la masă cu boeril.

„Nu voiescl să guşti puţină şuncă englezăscă, 
Don Redando ?a intrebâ Eilen pe tânărul, care să 
răcjimase de o ferâstră. „Poftim de şe<jl lângă mine.“ 

Juan se puse lângă ea, inroşindu-se puţin. 
Tinerica, frumósa fată îi scóse pe farfurie şi el 

mânca cu drag tot ce fusese atins de mâna ei cea 
albă şi fină; nici odată nu-i ticnise vr’o mâncare aşa 
de bine ca şi şunca acésta şi portocalele pe care le 
Qurăţise ea şi le despicase in fălii« Ea îi zimbia aşa

‘'■ti-:
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de prietinesce şi povestea aşa de nepreocupată, încât 
el era pe deplin incântat, simţind cum i sê furişa in 
inimă un sentiment pe care nu-1 cunoscuse până atunci.

Şi colonelul luâ parte la conversaţiune intru cât 
i-o erta puţina cunoscinţă de limbă.

„Ascultă, Pepito!“ <J*se Don Tremblec d’odată, 
„du-te ’n jos in pivniţă şi adă din stânga, mica bu- 
tilcă care stă acolo. Este o butilcă,“ adause el, adre- 
sându-se cătră colonel, „care conţine un Xeres de cel 
puţin o sută de anî. Nu aşî sciï o ocasiune mai bună 
de a o goli, de cum mi-o dă visita unor dspeţî atât 
de dragi şi onoraţi.“

Jüan îşi incleştâ gura, apoi, pe când destupa 
Don Tremblec butilca adusă in grabă, şopti vecinei 
sale: „să nu beai vin!“

Ellen se uitâ mirată la el şi tocmai voia să-l 
intrebe, ce voise să (jlcă cu asta, când îi aruncă o 
privire repede in taină, atingendu-se tot odată sub 
masă cu piciorul lui de al ei, căci unchiu-sëu së 
uitase ameninţător la el şi pusese, ca şi fără de voie 
mâna pe navaja sa, pe care scia să o arunce cu 
atâta adresă, încât nimeria chiar şi o portocală in 
depărtare de cincï-spre-<j.ece paşi.

Era un vin luciu de colórea aurului, pe care 
stăpânul casei îl turnâ in pahare. Ridicând pe al sëu 
cu politeţă spre colonel, care bôu indată, tot asemenea 
ca şi Tom, el turnâ vinul in dosul s£u, ceea ce nu 
fu observat decât numai de Jüan.

Ellen tocmai ridicase paharul şi-l apropiase de 
buze, când Jüan scăpâ jos cuţitul sëu şi aplecându-se
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de grabă după el se lovi aşa de tare de braţul ei 
cel ridicat, încât vërsâ vinul.

„Aii, cât sunt de stîngaciü!“ exclamâ junele. 
„Pardonaţî, senorita. Voi repara indată greşâla.“

Tot odată sÔ intinse după butilca, care stetea 
înaintea unchiului sëu cu o mişcare atât de violentă 
încât îi scăpâ şi ea din mâni, ér cuprinsul ei curse 
ca un rîuleţ peste masă pe podeală.

„Juan,“ exclamâ Tremblec cu ton reproşetor, 
aruncând o privire grozavă asupra nepotului sëu, 
care o suportâ cu fermitate, (jicênd cu t0D liniştit, 
aprópe voios :

„Astăzi sunt de o stângăcie in adevër nepardo* 
nabilă, pëcat de vin. Dar voi face tot ce-mï va sta 
prin putinţă pentru a repara paguba, de şi nu mai 
avem din Xeresul de o sută de anî in pivniţă. —

Së sculâ şi eşi afară ca să aducă alt vin.
Când eşi Don Juan in coridor tocmai sosia şi 

Cestanos înaintea haciendei. Zârindu-1 îi strigâ : „Ce—“ 
Dar nu putu să-şî isprăvâscă întrebarea, căci ce

lelalte cuvinte pe care voise să le rostéscà së înecară 
in un horcăit surd. Pepito îî dase de din apoi cu o 
blană de lemn o lovitură aşa de tare pe cap, încât, 
per<Jându-şî simţirile, căzuse mototol.

In acelaşi moment cei doui tâlhari së năpustiră 
asupra lui, îl legară de mânî şi de piciére şi-l tîrîră 
in şopron.

Când Don Jüan îşi reveni din amorţâla sa, re
simţi dintru întâiô o durere surdă în cap ; numai
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încetul cu încetul vëcju, că este legat şi atunci îi re
veni memoria. îşi aduse a minte de frumósa copilă 
blondină, care la prima vedere îï cucerise inim i, dar 
së gândi şi la posiţiunea periculósá in care o lăsase.

Pentru a vedea unde së află, së rostogoli in côcï 
şi în colo, ast-fel së isbi de unul din catîriï şi recu
noscu că este in şopron.

Firesce că prima Iul dorinţă fu de a scăpa de 
legăturile sale, un lucru férte greu de executat, căci 
cei doui tâlhari îl legaseră sdravën. Sô opinti din 
resputeri, dar frânghiile nu së rupeau, ci-i tăiau din 
ce tot mal mult in carne, încât mai că nu mai putea 
de dureri, şi căluşul ce-i verîseră in gură, era 
să-l inece.

Acum îi veni o ideeă nouă lui Don Juan. Së 
rostogoli spre fundul şopronului, care era închis prin 
un zid de pétrá şi începu să frece frânghiile de un 
colţ. Acéstá muncă era tot atât de penibilă, precât 
era de durerósá, căcî pielea i së beli cu totul (Je pe 
mânî, aşa încât îi curgea sângele şirdie din ele.

Densul însă nu luâ in séma acéstá durere, căcî 
sô gândia mereu la pericolul, in care së afla Ellen.

Frânghiile nu erau incă nici pe jumëtate rése 
când au<ji un ţipet grozav resunëtor şi apoi strigătul : 
„Ajutor Don Redando, ajutor!“

O, cât de bine recunoscu el acéstá voce, o sim
ţire de nespusă bucurie-1 cuprinse, că-1 striga pe 
nume • •

Acéstá bucurie îi dete puteri noul, uriaşe; încă 
o dată îşi opinti muşchii sói cei atletici şi etă — 
frînghiile së rupseră, mânile îl eraù libere.
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Tute îşî smulse căluşul din gură, apoi căută pum
nalul sëü, îï së luase insă, tot asemenea şi pistolul.

Din fericire găsi bricégul sôu, cu care-şî tâiă în
dată legăturile de la picidre.

Apoi sari in sus şi alerga spre casă.
înaintea uşei mai zăcea blana de lemn cu care 

Pepito-1 culcase jos; o ridica şi sè năpusti în odaiâ.
Aici îl së presintâ un aspect grozav.
Mabel sÔ rostogolea in sângele ei pe jos, Tom, 

de altă dată atât de viguros, acum 8Ô apăra numai 
slab ca şi în vis in contra bătrânului şi neputincio
sului Tremblec. Colonelul zăcea pe podélá şi Cesta- 
nos ingenunckiase pe el şi-l lega; el băuse mai mult 
ca cei lalţî din vinul preparat şi nici că sô încerca de 
a së apăra, căcî nu mai scia, ce sô întâmplă in jurul sëîi.

Pepito sô lupta cu Ellen, care sô încerca in za
dar, ca sô scape din braţele lui.

„Juan!“ ţipâ ea cu voce rugatóre şi mişcătdre 
când tênôrul hidalgo apăru cu faţa şi cu mânile sân
gerate pe pragul uşei.

Din o siugură săritură Juan së avânta lângă ea 
şi culcâ la pământ pe Pepito cu o lovitură grozavă 
ce-ï dete peste cap. Aeeaşî sórte avu şi Cestanos in 
momentul următor.

Când zări Don Tremblec pe nepotu-sëü, seóse 
un răcnet cumplit de furóre; îşî repedi na vaj a sa după 
dânsul şi eşi fugind prin uşe.

De astă dată îl tremurase mâna sa, altmintrelea 
atât de sigură, căcî cuţitul cel lat nimeri pe Jüan nu 
in pept ci in braţul sëù,

vş=
.



— 86 —

„Eşti rănit, o Dumnezeule!4< strigă Ellen speriată.
„Numai puţin,41 respunse el scoţând cuţitul din 

rană aşa încât isbucni un rîu de saDge. „Să vedem 
mai întâiü de ai D-tale.u

Mabel era mőrtft, cuţitul lui Pepito, căruia la 
intrarea lui së opusese ea mai întâiü, stetea încă în
fipt in peptul ei. Plângând că<Ju Ellen lângă cada
vrul servitórei celei credincióse.

Juan vë^u intr’aceea de cei doui bărbaţi ; îï stropi 
cu apă in obraz.

Colonelul râmase fără simţiri, Tom insă îşi veni 
in fire, aşa încât fu in stare a înţelege pe deplin cele 
întâmplate şi a da mână de ajutor lui Don Juan la 
încărcarea trăsurei.

„Trebue să plecăm îndată,41 së feri de numele 
„a fugit şi de bună sémâ. së va in- 

tórce peste puţin, însoţit de alţi tîlharî. Trebue să 
ne grăbim, cât së póte.44

Cadavrul sêrmanei Mabel fu dus in pivniţă, care 
fu bine încuiată, căci Ellen avea de gând să-o în
mormânteze după cuviinţă.

Colonelul se deşteptâ într’un rând in urma stă
ruinţelor necontenite ale fiicei sale şi 4'se? c& se simte 
bine, dar că-i obosit ; apoi recăzu din nou in un somn 
adânc.

de unchiű

Juan zori de plecare, Ellen insă nu voi să së 
misce d’acolo, până ce nu-i pansâ braţul cel rănit şi 
capul. Contactul degetelor ei atât de fine şi moi, îi 
cădea nespus de bine, aşa încât uitâ de dureri. El îi 
povesti, cum îl lovise Pepito şi in ce mod se libe
rase apoi,
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O lacrimă îi rourfi in ocliiul ei blăjin albastru, 
când îi vëdu mânile, de pe care sô rosese t<5tă pielea 
încât së vedea carnea viiă.

Repede sô apleca spre mâna-i sângerată şi i-o
sărutâ.

„Aii, senorita, ce facï?a strigâ el inroşindu-se
cu totul.

„Mulţămesc nobilului, curagiosului bărbat, care 
ni-a scăpat viaţa,“ 4:*se ea cu voce dulce, tremură- 
tóre. „Ah, décâ aşi putea să-ţi mulţămesc in alt mod!“

Jüan ar fi voit să së arunce la piciórele ei, dar 
îşi stăpâni agitaţiunea cea cumplită.

Colonelul fu ridicat şi dus afară unde fu aşezat 
cu îngrijire in interiorul trăsurei.

Apoi Juan sô intórse in casă, pentru a mai vedea 
odată de cei doui tîlharî.

La Cestanos, birtaşul cel gros, sô mai arătau 
urme de viâţă, Pepito insă era mort, lovitura cea 
cumplită a lui Don Jüan îi sfâiîmase craniul, Amân- 
doui fură lăsaţi zăcând pe jos in sângele lor.

Juan mai puse in trăsură vr’o câte-va mărunţişuri 
pe care nu voia să le lase la uncliiu-sôu, apoi sô 
urcâ lângă Tom pe capră; Ellen şedea lângă tată-s0u.

Cei patru catîrl ai lui Pepito duseră trăsură iute 
de la casa cea fiordsă, in care sô petrecuse a<Jl nópte 
o scenă atât de grozavă.

Jüan, care mâna caii şi care cunoscea bîne 
partea locului, apucâ drumul spre Ayerbe.

Atât el cât şi Tom îşî puseseseră puşcile intre 
genunchi, ér pistólele la îndemână in brîu, dar acéstâ

“V.-l

ï'ffî
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precauţiune fu de prisos, căci în câte-va ore sosiră 
la ţinta lor, fără nici o supărare.

CAPITOLUL III.

Calëtoria.

Sosiţi la Ayerbe, care este un oraş, asemenea 
fără nici o importanţă, să aduseră mai întâiü de 
grabă câţi-va mediei, care examinară pe colonel şi-şi 
deteră cu părerea, că va mai dur mi încă o <Ji şi së 
va simţi slab încă vr’o câte-va <Jde, dar că nu era 
nici o causa de a să teme pentru sănătatea lui.

Apoi merse Juan Ia álcáidul séu primarul, pe 
care-1 cunoscea in persóna şi-i raportă ceea ce să în
tâmplase in decursul nopţii la haciendă. Demnul 
funcţionar nu pré fu mirat de acéstà scire ; asemenea 
lucruri să petreceau aşa de des încât nu erau in stare 
a-1 uimi câtuşi de puţin.

„D’apoi dragul meu Don Juan,“ 4lse el, „eu m’am 
aşteptat de mult la o asemenea plânsére împotriva 
unchiului D-tale. O, îi cunosc pe toţi aceia din dis
trictul meu, ai căror viâţă şi fapte, trebue să să fe- 
réscá de păzitorii legei şi odată — acum séu mai 
târziu — toţi îmi vor pica în mână. Cu părere de 
rëu trebue să-ţi spun, că Tremblec de mult încă a 
fost însemnat cu negru in cartea mea, dar este o vulpe 
istâţă, şi până acum nu Pam putut prinde cu nimic. 
Acum insă tot a sfeclit-o o dată; cred că să va re*
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trage mai in adâncul pădurilor şi peste trei ani cel 
mult va fi spânzurat ... Nu te întrista pentru acésta 
iubitul meu Don Redando, nu pierdi nimic cu un
chiul D-tale şi este o on<5re pentru D-ta, că trăind 
in societatea lui, totuşi ai rămas un om onest.“

încă in acea înainte amâ<j.ă primarul şi cu Jüan 
merseră cu vr’o câţi-va poliţişti la haciendâ, luară şi 
un car ca să aducă cadavrul Mabeli.

Casa era de tot pustiă, Cestanos şi Pepito dis
păruseră, tot asemenea puţinele mobile de óre-care 
valóre.

Juan găsi in odaia sa pe un răvaş scris de mâna 
unchiului său cuvintele: „Mórte trădătorului!“ El 
adause sub ele: „Furci bandiţdor,“ lăsând hârtia 
acolo unde o găsise, căci scia, că Tremblec va mai 
reveni.

Acesta şi cu soţii săi, pe cari îi adusese in acea 
nópte, să încercaseră a sparge uşa pivniţei, in care 
zăcea Mabd, dar nu le succese. Crezuseră pe semne, 
că Er*girzii vor fi ascuns acolo ceva din lucrurile lor, 
pentru a uşura trăsura.

Álcáidul dresâ un proces-verbal, apoi să reinturnâ 
la Ayerbe, aducând in un car cadavrul sermanei 
Mabel.

Socii tatea să opri câteva <Jile îQ numitul oraş, 
căci Ellen nu voia nici de cum să plece înaintea res- 
tabilărei desăvârşite a tatălui său.

Praful de durait ce pusese Tremblec in vinul 
cel de o sută de ani, cu tótá tăria lui, nu avu nis- 
carva urmări rele asupra sănătăţei colonelului,

,
;
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Când îşî veni in fire, nu mai scia nimic din cele 
ce aô petrecuseră in acea nópte, ér’ când i sô povesti 
t<5tă întâmplarea nu mai scia cum să mulţămiască 
lui Jüan.

îi propuse să mérga cu densul la Sevilla şi să 
trăiâscă acolo cu dânsul ca un amic şi fiu al sôu. 

Don Jüan ar fi primit cu dragă inimă acâstă 
Elleni,propunere din causa 

sale cu ale tatălui sëu, dar semeţia
care unise rugămintele 

sa spaniolă nu-i 
permise a primi o asemenea binefacere, deci respunse 
că nu voiesce să trăiăscă din mila altora.

Şi ambiţiunea sa era in joc: doria cu ardóre a 
se face luptător de tauri; acăstă dorinţă o avea, am 
putea (}ice <Jin copilărie, crescuse cu ea, şi nu putea 
s’o părăsăscă acum de-o-dată. Din contră, voia acum 
să-şî realiseze visul sëu cel de aur şi së rugâ de co
lonel ca să-l ea cu dânşii până la Madrid, unde sô 
afla o arenă séu un circ pentru asemenea lupte. Acolo 
avea de gând să-şî culégâ primii sôï lauri.

Colonelul Lee îi acordă cererea cu plăcere. Un 
om de caracterul sôü se simţia oprimat prin marea 
sarcină de gratitudine cu care datoria lui Don Jüan 
şi era aprópe ofensat, fiind că tânărul hidalgo nu voia 
să priméscà nimic din tóté câte i-ar fi dat bucuros 
şi cu inima voiósá.

Cadavrul sêrmanei Mabel sô înmormântase, colo
nelul era ârft'şî bine şi sdravôn, deci călătoria fu 
continuată.

La dorinţa Elleni vr’o câţî-va alguazill, adică 
gendarml, trebuiră să-i insoţâscă.
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Acéstâ precauţiune nu era r.icï decum de prisos, 
căci indată după Huesca, pe când treceau prin o 
văgăună intr’o pădure, un glonţ şuerâ pe lângă capul 
lui Don Jüan şi sô implântâ în coşul trăsurei.
___ „Bună diua, nene Tremblec,“ strigâ tênërul rî-
^ênd, sări cu puşca, pe care o ţinea mereu pregătită, 
din trăsură şi së urcâ pe rîpa délului in sus. Unul 
din algazuiliï îl urmâ.

„Ce fad, Don Redando?“ exclamâ Ellen spe
riată. „Te expui pericolului fără nici un zor. Vină 
inapoi, aşa te rogi“

După vr’o câteva minute cei doui bărbaţi veniră 
inapoi, fără să fi vët^ut pe nimeni.

Faţa Elleni se inviorâ.
„Eşti nepoliticos, Don Redando,“ <Jise ea cu su- 

përare comică.
„Cum aşa, senorifca?“ intrebâ el aşe(Jându-se ârăşl

in faţa ei.
„Fiind-că n’ai ascultat de rugarea 

înaintat aşa de temerar in pădure, Cre^l, că nu ţi-am 
dus frica? Trebue să te înfrunt.“

mea, ci ai

„Bine faci, scumpa mea,“ zimbi colonelul. 
„Bine, infrunta-mô, “ replicâ Jüan voios, „repri- 

mandele D-tale le primesc cu plăcere.“
„De ce?“
„Fiindcămë simţ fericit, când îmi adresezi cuvântul.“ 
Ellen sô înroşi şi amuţi, ér o observare a tatălui 

ei aduse vorba la alte lucruri.
începură să vorbéscâ despre nobleţă engleză şi

spaniolă.
4Theochar Alcxo. „Unul scapi, altul piere.“
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Colonelul Lee lăuda datina patriei sale unde tit
lul şi cea mai mare parte a averei trece tot de-a-una 
numai pe fiul cel mai mare, c©nservându-se ast-fel 
vac].a şi bogăţia unei familii.

„La noi numai in unele familii din nobilimea 
cea inaltă există acest drept excepţional,“ observă 
JuaQ. „Nobilimea de rând e peste tot prea puţin bo
gată; şi avem fórte mulţi nobili de acest soiű, mai 
cu sâmă in Castilia şi in provinciile basche, unde 
aprópe fie-care ţăran are dreptul la titlul de hidalgo. 
Semeţia este cea mai eminentă insuşire de caracter a 
Spaniolului in general şi a hidalgo-ului in special; 
tot de-a-una îşi va menţine rangul său faţă cu lumea 
şi-l va accentua cu convicţiune, după cum o puteţi 
observa de exemplu chiar la mine.“

„Am aucjit că grancjiî spanioli au dreptul de a 
nu-şi descoperi capul dinaintea regelui chiar,“ ob
servă Éllen.

„Da, grandi de clasa primă au acest drept,“ 
respunse Jüan, „numai când sărută mâna regelui său 
când regele le adresăză de-a-dreptul cuvântul, au să-şi 
scdţă pălăria din cap. Grancjii de clasa a doua numai 
după terminarea ceremoniarului sărutărei de mână îşi 
pot acoperi capul. Regele <Jice „tu“ cătră toţi no
bilii, cari găsesc in acăsta o aprobare a nobleţei lor. 
Când un hidalgo trebue spânzurat pentru vr’o crimă, 
îi este permis a să pune pe scaun şi a fi sugrumat 
astfel, adică şecjând.“

„Ciudat privilegiu,“ rîse colonelul.
„De care unchiul meu Don Tremblec să va pro-
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fîta, după cum sper, căt mai curând;“ adause tânărul 
hidalgo.

Călătoria decurse pentru toţi in mod plăcut.
Peisagiul cel frumos era de mult interes. Jüan 

cunoscea bine istoria, geografia şi datinele ţfirei sale 
şi astfel era in stare a atrage atenţiunea însoţitorilor 
sói asupra multor lucruri remarcabile, pe care altfel 
le-ar fi trecut cu vederea.

Conversaţiunea devenia din ce tot mai negenată. 
De obiceiii vorbiau numai Jüan şi Ellen împreună, 
căci colonelul înţelegea dar nu vorbia bine limba 
spaniolă şi së mulţămia deci cu unele observări, care 
le arunca ici colea pentru a documenta astfel aten
ţiunea sa.

Jüan povesti şi istoria vieţei sale.
Era fiul unui álcád séu primar şi së bucurase 

de o educaţiune destul de bună, nu fusese insă nici 
o jumëtate de an la universitate, când îi muri tată- 
sôu, fără a lăsa nici o moştenire, aşa încât Jüan fu 
silit a-şl părăsi studiile. De atunci şedea in bacienda 
de lângă Ayerbe, care, ca fosta moşie a bunicului 
sôu, era proprietatea comună a sa cu Don Tremblec, 
fratele vitreg al mamei sale reposate.

Prin risipa lui Tremblec nu mai rămăseseră din 
pământurile care së ţineau de haciendă de cât fórte 
puţine. Ei lucraseră împreună acele pământuri şi din 
produsul lor îşi susţinuseră viâţa, de nu periseră de 
fóme.

Timpul liber Jüan nu şi-l trecea cu cărţile sale 
preumblări prin pădure fi cu observarea tau-ci cu
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iilor pe locurile de păşune. Acéslá din urmă era ocu- 
paţiunea sa de predilecţiune, chiar pe timpul studiilor 
sale universitare fusese mai des in circ de cât in au- 
ditoriile academiei, 
bandileril in arenă şi atrăsese atenţiunea privitorilor 
prin curagiul sëu şi prin agilitatea sa.

O dată së încercase chiar a întreprinde lupta cu 
un taur, in locul unui torero — luptător de taur — 
rănit, şi isbutise de a-1 învinge, ér d’atuncï era ho- 
tărît, a së devota şi el acestei misiuni frumóse, cum 
o numia el.

Ellen së incercâ din nou a-1 aduce la altă liotă- 
rîre, el insă persistă dicând, că numai astfel va putea 
să-şi câştige in scurt timp nu numai un renume fru
mos dar şi o avere mare.

„Eşti lacom de bani?“ voia să întrebe Ellen, 
dar o privire a lui Don Jüan, care îi spunea mai lă
murit, ca orï-ce cuvênt, causa pentru care voia să fiă 
bogat, o făcu să amuţâscă.

O călătorie atât de lungă făcută in una şi aceiaşi 
trăsură împreună cu o copilă frumósá eßte pentru un 
tênër o plăcere tot atât de periculésâ pre cât este de 
şarmantă, ceea ce fu şi pentru Jüan, cu atât mai vâr
tos, fiindcă díja la prima vedere a Elleni inima sa 
së aprinse de focul amorului.

Acéstâ pasiune crescea tot mai tare cu cât recu- 
noscea mai mult spiritul ei cel distins şi caracterul 
ei cel şarmant. Şi cu cât amorul sëu pentru ea de
veni a mai intim şi cu cât vedea mai apriat, că nici 

>el nu-i remase indiferent, cu atât mai ferm de venia 
botărirea sa do a së face ţorero,

V

Férte âdese-orî se pusese lângăi
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Acéstá meserie in Spania nu este nid de cum 
o meserie ci o carieră şi încă o carieră de erou, ad
mirat şi invidiat nu numai de ómenií de rênd, ci de 
cea mai înaltă aristocraţie până la rege şi regină, şi 
tot odată o carieră din cele mai productive; deci nu 
trebue să ne mirăm nid de cum décá Don Jüan, 
care era Spaniol, care era tênôr şi amoresat, vedea 
in chemarea de torero mijlocul cel mai sigur de a-şl 
câştiga pe amanta sa, care era nu numai nobilă dar 
şi bogată.

Ellen impărtăşia in taină amorul lui Jüan, care 
sô dedea pe faţă din partea lui prin o miie de ga
lanterii drăgălaşe ér1 din partea ei prin nisce priviri 
înfocate. Tocmai d’aceea ea nu putea să inţelâgă pen
tru ce stăruia el cu tot adinsul ca să 8Ô facă torero.
îl ruga cu lacrimi in ochi să abcjică de la acéstá 
stare, la care in tóté filele era cu un picior in mor- 
mênt; îl conjurâ să-şl reia studiile, să priméscâ apoi 
un post, de së va putea la Sevilla — şi nu înţelegea 
nici de cum pentru ce voia Jüan să sô facă iute bo
gat şi renumit; ei îi era drag şi aşa cum eia acum, 
de şi cuvêntul amor nu së pronunţase încă nici de 
dênsul şi nid de dênsa.

In puritatea inimei sale nici că së gândia la rău
tatea lumei, care ar fi (\\s despre Jüan, că numai d’a- 
ceea ar fi scăpat-o pentru a-şl asigura bogăţiile ei că- 
sôtorindu-së cu dênsa.

Lui Jüan nu-i permise simţul sëu de onóre ca să 
dea lumei prilej de a vorbi astfel ; voia deci mai intâiü 
să devină bogat ş’apoi 8*0 cérö in căsătorie, ji
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Sosiră la Madrid cu mult pré de grabă pentru 
cei doui amoresaţl, căci acolo voia să së opréscà Don 
Juan. Şi colonelul impreună cu fiă-sa stetură douô 
săptămâni a^olo, ér când plecară d’abia fu in stare 
primul a decide pe Don Jüan, ca së priméscà de la 
dênsul o sumă de bani pentru echiparea sa şi traiul 
sëü in decursul primului timp al nouei sale carieri.

Colonelul së simţi aprópe ofensat prin declara- 
ţiunea tênôrului hidalgo, că nù primesce ’ acea sumă 
de cât drept un împrumut, pe care-1 va restitui din 
banii ce va lua pentru hacienda, pe care voia s’o vên<jâ.

„Eşti un încăpăţînat fără sémán, dragul meu Don 
Juan,“ <}i8e colonelul Lee când îşi luâ <Jiua bună de 
la dênsul.

„Adică cum să-ţl dovedim gratitudinea nostră 
Juan?“ adause Ellen cu lacrimi in ochi. „Scil cu 
ce dragă inimă am voi să îndeplinim datorinţa néstrà 
faţă de D-ta şi totuşi respingi tóté cu semeţie şi cu 
rëcélà.“

„Ba nu cu rëcélâ, senorita!“ exclamă Juan.
„Peu nu cu recélâ. Dar pentru puţinul lucru, 

ce am avut fericirea de a săvârşi pentru Dv, o pri
vire amicală din frumoşii ochi ai D-tale îmi este des
tulă resplată, tóté cele laite îmi sunt nimic pe 
lângă aBta.“

„Primesce dar asta drept suvenir de la mine,“ <^se 
Ellen şi-i dete un medalion de aur preserat cu perle, 
cuprin^énd portretul ei şi al părinţilor ei, pe care îl 
purtase la gât atêrnat de un lănţişor împletit din 
përul ei propriu.
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Ochii lui Juan radiară, faţa îi^ă înroşi ér* inima 
îi palpita cu violenţa când sărută lănţişorul de pór 
blond, pe care şi-l atârnâ apoi pe după gât.

„Primesce şi de la mine un suvenir, dragul men. 
Don Juan!“ $se colonelul. „Eu-ţl sunt tot atât de 
recunoscător ca şi Ellen şi acum nu-ţl mai este permis 
a mô refusa.“

Cu aste cuvinte îşi scóse din deget un inel lat 
cn un solitar de rară frumuseţă şi-l dete tânărului 
hidalgo, care primi cu o reverinţă preţiosul dar, re- 
presentând o stăricică intrăgă.

Asta să întâmplase vr’o două milurî dincolo de 
Madrid, până unde însoţise Don Jüan pe călătorii.

Apoi îşi luară <Jiua bună cu speranţa in o apro
piată revedere.

Ellen plânse, dară şi colonelul împreună cu ser
vitorul Tom clipiră din ochi in mod suspect.

Mult timp mai stete Don Jüan pe acelaşi punct 
şi urmări cu ochii săi de şoim trăsura, care să depărta 
cu iuţălă şi din care să ridica din când in când o 
figură femească, filfăind cu o batistă, la care Jüan 
respunda salutând cu pălăria.

In fine trăsura ocoli pe calea sa pe după un 
deal, încă un semn de adio mai făcu Ellen, colonelul 
îşi descărcâ pistolul, ér Jüan făcu asemenea.

După ce se risipi norul de ârbă de puşcă nu să 
mai vă<ju trăsura. Juan mai stete vr*o câte-va mo
mente nemişcat, apoi îşi trecu cu mâna peste ochi, 
îşi aşe<]â pălăria mai bine in cap, dete pinteni calului său 
şi alergă in galop selbatic inapoi la Madrid.

■ V ■*.
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CAPITOLUL IV.

O cursă de tauri la Sevilla.
Ne aflăm in Sevilla, oraşul minunat din Anda- 

lusia cea mai frumdsă parte a Spaniei.
ÎJrăşI era luna lui Maiü şi sórele sudic ardea pe 

bolta azurie a cerului, sclipind peste nenumăratele turle, 
cupole şi coperişe de case. Dar zăpuşăla grozavă pe 
care o rëspîndia, nu moleşia nici decum pe Sevilanî 
— nu, căci in cete dese înaintau rî^end şi conversând, 
glumind şi cochetând prin stradele cele largi cătră 
una şi aceiaşi ţintă.

Acăstă ţintă era circul, in care avea să debuteze 
astăzi pentru prima <5ră in Sevilla, unul dintre cei 
mai renumiţi şi serbătoriţl torero — Don Jüan 
Redando.

Amicul nostru, după cum vedem, îşi ajunsese 
deci scopul, şi să profitase de prima ocasiune pentru 
a veni la Sevilla, unde seim că se afla colonelul Lee, 
cu fiâ-sa Ellen.

Avansul de bani, ce-1 primise de la colonel, îl 
restituise de mult, dar nu din vânzarea haciendei, ci 
din frumosul venit, ce avuse ca torero. Cât pentru 
haciendă, fiind proprietate comună cu Tremblec, re- 
mase ne vândută, căci Don Juan nu să mai întâlnise 
cu unchiu-sëû, care să încercase de vr’o două ori, a-şî 
resbuna asupra lui, fără a isbuti insă la acésta, Cu 
tóté câ-ï succese de vr’o câteva ori, a influinţa asupra



— Ôï —'

servitorilor circului, ca să-l expună când la un pericol, 
când la altul, faţă de taurii, cu care së lupta.

Sevilla fiind cu mult mai depărtată de patria sa 
ca Madridul, Don Juan së crecţu cu totul scăpat de 
urmăririle lui Don Tremblec, séu mai bine <jis, nici 
nu sô mai gândia, câtuşi de puţin la dânsul, sciindu-së 
in unul şi acelaşi oraş cu dorul inimei sale cu — 
Ellen. —

Circul din Sevilla era un amfiteatru fórte mare, 
plin, in acest moment de o mulţime înţesată de ómen! 
nerăbdători de curiositate.

Mai cu séinâ pe tendido, locul cel mai de jos, 
era o viéÇa animată. Acolo erau representate stratu
rile inferióre ale poporului, figuri mobile, rîdôtôre, 
moşnegi şi babe, preoţi şi soldaţi, meseriaşi şi păstori, 
un amestec pestriţat, in care se distingeau copilele 
minunat de frumÓ3e, cu pór negru, bogat, cu ochi 
înfocaţi, cu dinţişorl albi, cari zimbesc atât de ade
menitor printre buzele lor cele rumene.

Locurile mai inalte, balcónele, séu paleos şi um
brele séu ombra pe spaniolesce, care tétà diua sunt 
ferite de arşiţa sórelui şi trebuesc d’aceea scump 
plătite, sô umplură, ca şi in teatrele nóstre, numai 
cu puţin înaintea representaţiunei.

Aceste locuri fură ocupate de aristocraţimea
Sevillei.

In fine sunâ ora mult aşteptată adică trei după amécjï. 
Căpitanul general al Sevillei aruncâ cheea tori- 

lului jos in arenă, dând prin acésta permisiunea pen
tru începerea representaţiunei.

6*^ *
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Torilul este locul inclus, unde stau taurii, cari 
de obiceiü sunt crescut! prin livecjl solitare şi pe ca- 
re-i mână cu o nópte inainte in circ. Fie care din ei 
are un grajd separat. Pentru a-i aţiţa, nu li sô dă 
nimic de mâncare, in timpul inchisórei lor, care nu 
durézá nici odată mai mult de cât doué spre-dece ore.

In stînga uşei torilului vr’o doui picadorî ţâneau 
lâncile lor cele lungi în mână. Aceste lâncl nu le 
intrebuinţâză la alt nimic, de cât la aţiţarea taurilor, 
pe cari îi impung cu ele, fără a-i râni pré tare. 
sunt călări, dar pe nisce mârţ<5ge căci aceşti cai nu
mai arare ori scapă cu viâţa din circ.

Ceva mai departe de ei steteau „chulil“ şi „ban-

Ei

dilleril.“
Primii sunt prov0<Juţl cu nisce mantale bătăt0re 

la ochi, roşii séu vercjí, cu care deturnézâ atenţiunea 
taurilor de la vr’un picador, ajuns in mare pericol.

Bandillerii in fine au însărcinarea a mări furia 
taurului, implântându-i in piele nisce vârfuri de fer, 
împodobite cu panglici, séu cu fâşii de hârtie colo
rată, une-orî cu lampinióne aprinse, ba chiar cu ra
chete, care explodézá ţişnind, pe pielea taurului.

In o logiă mică de pe balcon, bine ferită in 
contra arşiţei sórelui şi tocmai in faţa torilului, şedeau 
cinci persóne, de care trebue să sè ocupe acum istoria 
nóstrá cea veritabilă.

Aceste persóne erau o damă mai in vârstă, in 
toaletă bogată, un domn şi el bôtrân, de distincţiune, 
doui tineri ca de vr’o douë-^ecï şi cinci de ani şi o 
damă tânără, care să fi numôrat ca la vr’o şaptespre
zece ani, de o frumuseţă rară.
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Purta o haină simplă albă, care punea în şar
mantă evidenţă formele durdulie, elegante ale bustului 
ei, peste haină avea mantila îndatinată in Spania, gar
nisită cu dantele.

Faţa-i arăta cele mai regulare şi mai încântatôre 
trăsuri, ce-şl póte închipui cine-va, peliţa-i era môle 
şi albă. suflată cu o gingaşă rumenélá,

Ochil-i erau de o formă încântatôre şi de o cu- 
lóre négrâ, catifelată, deliciósa, adumbriţi de nisce 
sprincene arca te şi ascunşi, ca in somnolenţă, pe după 
lungile gene, ca de mătase.

Părul ei bogat, negru ca péna corbului, era îm
podobit cu vr’o două flori de rodii ; nu avea lipsă 
de altă podóbá — pe scurt <Jis, Conchita, aşa era 
numele damei celei june, era prototipul Sevilanelor 
frumóse.

Unul dintre cei doui tineri purta un costum de 
salon, celălalt insă, care-i sămena, dar care era mai 
frumos, mai fresc, şi mai viguros, era îmbrăcat in 
pitorescul port naţional din Andalusia, adică avea o 
jachetă bordatft cu ciapraz de aur, o giletcă galonată 
de culóre roşie, cu nasturi de argint, pantaloni largi, 
ajungênd până la genunchi, ghete de piele de capră 
sălbatică, cusute cu nenumărate fire de aur şi pe cap o 
pălărie cu păreţi! resfrânţl in sus şi împodobită cu 
doui ţorţurl de mătase.

„L’ai văc^ut vr’o dată pe noul torero, Romano?“ 
intrebâ bătrânul domn, Don Bartolomeo Serena cu nume.

„Nu, dragă unchiule, dar să <jice, că ar fi înde
mânatic,“ răspunse Romano, tênôrul cu portul anda-
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lusian. Şi el era, ca şi celălalt tênër, nepotul boga
tului Don Bartolomeo.

„L’am vë^ut acum vr’o şăse luni la Madrid,“ 
observa celălalt nepot, cu numele Luca; „p’atuncl 
era la începutul renumelui sëu.

„D’abia aştept să-l vëd,“ 4ise copila cea frumósá. 
„Iubesc cursele de tauri, ne dă un tablou impunător 
despre supremaţia spiritului omenesc, peste puterea 
brutală a animalului.“

,.Să 4ice că Don Redando n’ar fi recurs nici 
odată la serviciile unui cachetero, a acelui belitor, 
am putea 4îce, care omórá pe dinapoi pe taurul că4ut 
dar neucis încă,“ observă Luca. „Este un flăcău fórte 
frumos şi mândru, un hidalgo, care la Madrid a fost 
primit in cele mai bune societăţi şi giugiulit de damele 
cele mai distinse. Feresce-ţl inima, frumósá Concliitâ!“ 

„Ha,“ exclamă acésta cu dispreţ. „Un torero . . . 
de şi iubesc pré mult cursele de tauri, nu pot suferi 
pe acei ómen!, cari de dragul banilor îşi expun 4ilnic 
viăţa lor şi chinuesc de mérte taurii, cari după tóté 
sunt in adevăr de plâns.“

„Să nu au4ă asta vöru-meu Romano,“ batjocori 
Luca. „Lumea 4^ce de el, că sar fi amestecat adese
ori printre picadorl şi chull, ba, că la Madrid ar fi 
debutat chiar ca torero şi încă cu succes.“

Conchita së uitâ cu mirare la tênërul frumos
aşa încât faţa sa së inroşi sub ra4a ochiului ei 
ai^ëtor.

„Ba 4^11) Don Romano ? Adevărat să fiă ère 
&şţa ?“ iptrebâ ea,
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Ce] întrebat tăcu cu sfiélâ, dar unchiu-sëu răs
punse in locul lui.

„Este pré adevărat, din nefericire. Coconaşul 
nepotu-meu, nu póte, odată cu capul, să së lipséscâ 
de nisce plăceri, cari nu sô potrivesc cu starea lui. 
Spune-i-o Concliită, că dispreţuescl pe toreril ; ţine 
mult la opiniunea ta.w

Romano së îngălbeni şi nările îi se umflară.
„Ş’apoi, décá aş fi făcut-o !w exclamă el cu amă

răciune. „Cine din voi a vë<jut-o, şi óre ar strica ceva? 
Nu sunt óre un om necivilisat, fără moravuri şi fără 
principii, un cioflengar necorecţionabil . . . Până acum 
am riscat viâţa mea colea jos in arena numai din in- 
trecëtorie juvenilă; mai sciţi dâcă nu o voi face o 
dată de dragul banilor, chiar dâcă —u së opri pentru 
un moment apoi continuă cu voce îndărătnică, dar 
puţin tremurátóre, „chiar dâcă m’ar dispreţui Conchita 
pentru acésta.“

In acest moment së deschise jos uşa torilului şi 
taurul eşi in arenă. Pe umërul sôu cel stâng purta o 
sulicioară înfiptă in pielea lui şi împodobită cu pan
glici, de care voia să scape, scuturându*80 mereu.

Décá Romano nu şi-ar fi intors ochii sëï îndată 
spre taur, ar fi surprins o privire din frumoşii ochi 
catifelaţi ai Conchiţei, care nu s’ar fi putut numi nici 
de cum dispreţuit0re.

Acéstá privire destinată vërului sëu fu insă ob
servată de Luca şi faţa lui cea palidă şi cam sarbedă 
sô coloră de o roşâţă slabă, care sé perdu insă tot aşa 
de grabă precum venise.

■
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Apoi privi şi el in jos in arenă.
Taurul care venia din torilul cel întunecos şi so

litar, ameţit de vuet şi de lumină së opri pentru un 
moment, după primiï sëi paşi violenţi, së năpusti apoi 
asupra picadorului celui mai apropiat, care së incercâ 
in zadar a intórce de grabă pe mărţdga sa, séu a 
reţine pe taur cu lancia sa.

Cu capul plecat animalul negru, tênôr şi faimos 
îl atacă şi in următorul moment resturnâ pe mărţ<5ga 
cu piciórele in sus, încât călăreţul ei rômase sub ea.

Un strigăt general de bucurie umplu circul.
„Bravo taurule, bravo taurule!“ striga mulţimea 

entusiastă. Taurul îşi câştigase de grabă dragostea 
privitorilor.

Prin acest vuet së intărîtâ şi mai mult, iute ca 
fulgerul së intórse spre un al doilea picador, care 
stetea aprópe de îngrăditura arenei, îşi înfipse córnele 
in pântecele calului şi-l ridicâ in sus cu călăreţul sôu 
cu tot. Acestuia îi succese din fericire a prinde mar
ginea de sus a scândurilor despărţitdre şi a sări peste 
barieră.

Un al treilea picador nu fu mai fericit de cât 
primul sëu camarad. Taurul îl aruncâ jos cu cal cu 
tot şi së incercâ a-1 sdrobi cu piciórele.

Acum së amestecară şi chuliï precum şi bandil- 
leriî in luptă şi depărtară pe taur prin fîlfăirea man
talelor lor colorate, de la cei doi picadorl căcjuţl, carî 
trebuiră duşi din arenă.

Privitorii erau încântaţi ba entusiasţl chiar, cu 
atât .mai mult, că taurul demonstrase şi óre-care im.



57

teliginţă, adică adese-orl, şi anume tot de-a-una când 
avea puţin regaz de resuflare, nu së lăsa a fi inşelat 
de mantale, ci căuta pe om, va să (}îcă nu împungea 
de-a dreptul in manta, ci alăturea spre picador, lucru 
ne mai pomenit, dar tot o dată şi fórte periculos, pe 
care nu-1 observase insă, de cât dór unicul don Ro
mano, tênërul din logiă.

„Pare a fi dresat acest dobitoc,w îşi 4*se ©!• 
„Décà Don Juan nu a observat acésta particularitate, 
atunci póte s’o păţâscă rëü.w

Cu aceste cuvinte părăsi logia şi merse jos, unde 
sô aşetjâ in gangul format de bariera arenei şi de 
primele locuri de şe^ut ale circului.

O fanfară de trompete resunâ, anunţând apari- 
ţiunea adevăratului luptător. Torero-ui, renumitul Don 
Jüan Redando, intrâ in arenă.

Dintru întâiû salutâ pe căpitanul general cu spada 
sa, sô plecâ împrejur cătră privitori, apoi merse d’a 
dreptul spre taur şi-l scrutâ cu priviri reci.

Taurul îl privi şi el la rêndul sôu, dar din ochii 
sëi arcjëtorï sclipia un foc turbat, apoi îşi aplecâ capul 
şi së năpusti spre potrivnicul sôu, care fîlfăi cu mule
ta, un beţişor cu o pânză roşie, ce ţenia in mână.

Animalul furios fu in adevër amăgit de pânza 
fâlfăindâ şi sô năpusti asupra ei, trecênd aşa de 
aprópe de Don Jüan, în cât îi atinse puţin peptul 
cu cornul sôu cel drept.

Acelaşi joc sô mai repetâ a doua órá, de astă 
dată-1 atinse insă cu cornul cel stâüg.

Mulţiipea iritată până la extrem aplaudâ çu frenesie ;
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„Bravo Redando, bravo I“ strigară privitorii.
A treia 6ră taurul sô reculese puţin.
Don Romano, care stetea lângă barieră, vôdênd 

reculegerea animalului, së avêntâ pe marginea balus
tradei, unde rëmase, privind cu respiraţiunea reţinută, 
la mişcările taurului.

Dobitocul perfid năpustiudu-se pentru a treia <5ră 
asupra lui Don Jüan nu-şi mai dirigiâ córnele asupra 
pânzei fâlfăinde, ci, când torero-ul së dete puţin la o 
parte, só intórse şi el de acea parte drept spre el şi 
princjêndu-1 intre amândouă córnele îl aruncâ vr’o 
cinci, şâse metrii sus in aer.

Un strigăt de teróre respicâ aerul.
O mulţime de chulii şi bandilleriï sô aruncară 

intre taur şi intre torero, care sô incereâ a 8Ô ridica 
de jos, taurul insă nu mai luâ in sémà mantalele fâl
făinde; ca din instinct părea atras de inamicul sôu 
periculos, pe care voia să-l sdrobâscă.

Din nou îşi aplecâ capul suflând fioros din nări 
şi aţinti — cum am <jice — cu córnele spre Redando, 
care zăcea încă pe jos. Taurul së puse in galop. 
Don Jüan rănit, nu era in stare a sô scula şi sô în
cerca a ridica de jos cel puţin spada sa, care-i picase 
din mâni — mórtea lui părea sigură.

Privitorii erau înlemniţi de gr0ză, compătimind 
pe bietul torero nefericit, care se făcuse galben ca 
céra. De odată sô ivi in arenă un tênôr frumos in 
portul naţional andalusian — era Don Romano, care 
sărise de pe marginea balustradei. Iute ca fulgerul 
ridicâ de jos spada şi muleta lui Redando şi sô aruncă
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intre el şi intre taur, care së opri puţin din galopul 
sëu şi-l privi cu ochi sclipitori.

In următorul moment se năpusti asupra lui Don 
Romano, care îi scăpa prin o întorsătură uşdră a cor
pului söu agil. Dar taurul só intórse de grabă şi 
venia din nou spre el aşa încât curagiosul tênôr nu 
putea scăpa de córnele lui decât numai decă săria 
peste balustradă, căc! era lipit de ea şi muleta sa îi 
picase din mânî.

Taurul se apropiase deja aşa de tare de densul 
încât, córnele mai îi atingeau pieptul, el însă — îşi 
puse piciorul pe capul aplecat al animalului şi sări 
cu graţie peste densul.

Un strigăt tare, unanim de bravo resplăti acestă 
dibăcie şi acest curagiű.

Intru aceea servitorii arenei luaseră pe Redando 
şi-l duseseră afară.

Tênërul, frumosul şi îndrăzneţul Andalusian se 
puse drept sub locul pe care-1 ocupau Don Barto- 
lomeo Serena, Conchita şi Don Luca.

Timp de un moment privi in sus la acest balcon, 
salutâ plecându-şl spada sa cea supţirică apoi, intin- 
4ându-şl puţin piciorul cel drept înainte, îşi luâ o posă 
ca pentru un duel.

Dar şi taurul së pusese in posiţiune şi atacâ pe 
adversarul sëu. Acesta nu se mai dete in lături, ci 
întinse numai mâna sa cea dréptá împreună cu spada 
sa, care dispăru până la mănunchi ü in corpul taurului.

Animalul rănit cătju pe genunchi, îşi mai ridicâ 
odată capul, apoi că^u mototol, crepase,
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Mulţimea cea mare de privitori irupse intr’un 
strigăt general de bucurie.

„Bravo, Don Romano! . . . bravo, bravo . . . 
viva Don Romano Serena ! Ce forţă şi ce dibăcie 
şi curagiű 1 . . . Tràiésca curagiosul Don Romano, 
viva !“ resuna din mii şi mii de pepturi şi o plóie 
de flori, fructe, eventailuri, mănuşi de dame, până şi 
cliiar de giuvaere că4» la piciórele învingătorului in 
semn de omagiu pentru tânărul şi nobilul torero.

Don Romano mulţămi cu o reverinţă graţidsă 
pentru aplause, apoi ridică din mulţimea de flori, cu 
care-1 resplătiseră damele entusiaste vr’o doui boboci 
simplii de rodii, îi puse la buze ş’apoi, cu o privire 
semnificativă asupra Conchitei, le aşe4â in butoniera 
jachetei sale de catifea.

Musica intonâ acum piesa, care së cânta de 
obiceiü la repunerea unui taur.

Prin o uşe a balustradei se aduseră patru catîri 
împodobiţi cu panglici de mëtase şi acoperiţi cu clo- 
poţele mici de argint, cu hamuri preţi0se de piele 
aurită şi de lemn de palisandru şi tîrîră din arenă pe 
caii că4uţt ai picadorilor şi pe urmă pe taur.

Apoi se luară florile şi celelalte oferte de triumf 
ale lui Romano, tótá arena fu preserată cu nisip 
prôspët şi netecjită din nou.

Sô dete intrare unui al doilea taur şi o nouă 
cursă începu, dar interesul privitorilor, era deja atât 
de consumat prin curagiosul fapt a lui Romano, în
cât nu urmăriră decât cu puţină atenţiune luptele 
ulterióre,
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Eroul cjilei şedea éra şi intre Conchita şi intre 
unchiu-sôu pe balcon, dar nu mai privia jos in arenă, 
ci ochiï sói erau aţintiţi pe frumósa faţă a copilei, 
care nu inapoia privirile lui infocate nici decum cu 
atâta semeţie şi supărare ca de obicei u. Ba câte odată 
îi stringea pe sub ascuns cu mânişdra ei cea môle, 
mâna lui, ceea ce scotea o roşâţă infocată pe obrajii 
tênërului, ér vèru-sôu, care observa pré bine acest 
joc mut së ingălbinea de nëcaz şi-şi muşca buzele, 
aşa încât îi sângerau.

CAPITOLUL V.

Unchiul şi nepotul.

Don Bartolomeo Serena locuia cu nepoţii sèi cei 
doui şi cu epitropisita sa adică cu Conchita in un 
edificiu mare, arătătos in una din stradele principale 
din Sevilla. El trecea de fórte bogat şi menagiul 
sëu întocmit cu munificenţă justifica acéstá faimă.

Don Romano Serena era fiul fratelui sëu, Don 
Luca Montez fiul sororei sale. Părinţii lor muriseră 
de mult. El îi crescuse pe amêndoui împreună şi de 
óre-ce era neinsurat, erau cu drept cuvânt consideraţi 
ca viitorii »moştenitori ai bogăţiilor sale.

Cu tötä înrudirea lor atât de apropiată, care sô 
vedea şi pe asemenarea feţelor lor; caracterele celor 
doui tineri totuşi erau pré diferite.

Romano era mărinimos, deschis, curagios, spulbërat,
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iubitor de plăceri si puţin cam uşurel de minte ; Luca 
din contra era aşe4at, inclus, un om al formelor, 
neiubind nici un fel de iritaţiune vedită, pândind gre- 
şalele de-aprópelui, pentru a le exploata in folosul 
sôu. El era favoritul lui Don Bartolomeo.

Acesta fusese in tinereţele sale timp mai înde
lungat in serviciul diplomatic al patriei sale, la di
ferite curţi din Europa, étá pentru ce punea mare 
preţ pe o purtare elegantă şi aşedată in societate.

Traiul voios, negenat, adese-ori sensaţional a lui 
Romano îi era displăcut, până când Luca, făcea totul 
pentru a së arăta faţă de unchiu-sëu ca un om aşedat 
şi cultivat, ca un bărbat de salon.

Şi el voise să sô consacreze carierei diplomatice, 
dar din nefericire negligase de a-şi însuşi sciinţele 
necesare la acésta. Acum deci şedea lângă uncliiu- 
sëu şi juca cu el şi cu dama de societate câte un 
joc ca de e. şac etc asculta cu o răbdare admirabilă 
la istoriile de curte ale lui Don Bartolomeo, povestite 
şi de o sută de orî póte.

Romano din contră administra împreună cu un 
funcţionar bëtrân, experimentat o haciendă din apro
pierea oraşului, pe care o moştenise de la părinţii sëï.

El avja deci o stare bunicică, până când Don 
Luca atêrna cu totul de la graţia lui Don Barto
lomeo.

Şi asta era una din căuşele de duşmănie între 
cei doui veri.

In 4iua care urmase după cursa de tauri des
crisă in capitolul precedent Don Bartolomeo şedea
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singur in odaia sa de lucru, mobilată, cu eleganţă, 
înaintea unui biurou, care era plin încărcat cu hârtii, 
îi plăcea, a grămădi astfel hârtiile, pentru a arăta 
visitatorilor sói, că nu-şl trecea timpul cu nimica. 
Ţinea în mâni o fóiá acoperită cu ţifre, pe caie le 
aduna.

„Frumösä sumicică,“ cj.ise el oftând după ce fă
cuse socotéla . . . „Frumösä sumicică, şi in ce fel de 
mâni pică. Pécat, nu va trece mult, şi va fi păpat-o. 
Cred că Luca s’ar folosi mai bine de ea.“

0 bătaiă slabă la uşe îl tulbură in meditaţiu-
nele sale.

La invitarea sa intrâ Romano, îmbrăcat tot in 
portul naţional andaîusian, dar astăzi nu zimbia cu 
întrecere, ca de obiceiű, ci avea o faţa seriósá, aprópe 
solemnă.

„Aşa, bine că ai venit,“ cu aceste cuvinte intórse 
Don Bartolomeo salutarea nepotului séu, „tocmai 
eram să trimit după tine. —

„Şi de ce, dragă nene?“ întrebă tênërul, arun- 
cându-şl pălăria pe un fotoliu pe al cărui spate îşi 
rëzàmâ apoi amêndoue braţele.

Don Bartolomeo făcu o faţă cât së putu mai 
impunátóre şi începu, puţin cam încurcat.

„M’am gândit că . . . ei bine, am voit,“ ârăşî së 
încurcă, apoi urmâ: „astăzi ai un aer neobicinuit de 
serios, de bună sâmă, vreai să-ml vorbesc! de vr’un 
lucru deosebit. Ei bine, ce voiescî? Ai avut óre ârăşî 
vr’o cârtă cu apropii, ori te ai jucat pré serios cu 
cuţitul in Triana, după cum este obiceiul acum pe la

!
!
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voi flecăilor: Od ai lipsă de bani? Vorbesce, am drep
tate séu ba?w

„Nimic din astea tóté,“ replică Romano, 
causa cu totul diferită m’a adus la D-ta.“

„Ce este?“ intrebâ bătrânul uimit, căcî prelimi- 
narele atât de neobicînuite din partea nepotului sëu, 
care de altă dată era încă pré îndrăzneţ, îl făcură 
bănuitor.

,0

Romano se mai reculese puţin, apoi (}ise d’odată: 
„Voiesc să më căsătoresc.“
„Ah,“ exclamâ Don Bartolomeo fórte mirat. 

Dâcă s’ar fi potrivit cu demnitatea, pe care o mani
festa tot de-a-una consciu de sine, de bună sémá ar 
fi sărit in sus de pe scaun de mirare, 
óre, spulberatule ?“

„Numai sunt spulberat,“ replicâRomano cu apă
sare. „Sunt sătul de viaţa cea sălbatică şi de óre-ce 
iubesc şi sunt iubit la rendül meu şi fiind-că averea 
mea, este mai mult decât suficientă, pentru a susţine 
o familie după cuviinţă, sper că nu-mî vei face nici 
o piedecă.“

„Nu, firesce,“ se grăbi a-1 asigura Don Barto
lomeo vesel, că nepotu-său îi indeplinia cum am <Jice 
propriile sale dorinţe, „adică,“ mai adause el, „decă 
mirésá-ta este démná de familia n03tră.“

„Pe deplin démna.“
„Şi cine este? ci vorbesce in finei“
„ Conchita, “
Bătrânul totuşi uitâ pentru un moment de dem

nitatea sa cea gravă şi sări de pe scaun, cu tótá vio
lenţa ce îi permiteaű piciórele sale cele bătrâne.

„Şi cu cine

»
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„Ce ? Con chita ?“ striga el cu tonul celei mai cumplite 
indignaţiunî. Voiescï să iai in căsătorie pe acésta fată.“

„De bună séma,“ dise tênërul. „Numai pe ea o 
voiesc, ér densa më vrea numai pe mine, lucrul este 
dară de tot simplu.“

„Eu insă nu vë dau permisiunea, eu epitropul 
Conchitei.“ exclamă bătrânul furios.

„De ce?“ întrebă Romano mai mult mirat, de 
cât speriat.

„Fiind că este pré bună pentru un craidon,“ 
răspunse Don Bartolomeo. „Tu nu eşti un adevërat 
Serena, de şi eşti cel din urmă cu acest nume şi ai 
fost crescut de mine, fără să fi cruţat vr’o cheltuélâ. 
Tu m’ai resplâtit cu ingratitudine. In loc de a deveni 
un cavaler fin de curte, ce voiam să fac din tine, 
te-ai făcut un majo, un desmăţat, care nu së ocupă 
de cât cu vénató rea şi care-şî caută plăcerea la su
netul castanetelor şi in circ. De mult deja uram pur
tarea ta cea selbatică şi sensaţională, ér fapta ta de 
erî m’a decis cu totul, a mô lâpëda de tine ... Oh, 
de ce am trebuit să ajung cliua în care am vecjut ru
şinea cu ochii, am vëcjut pe un Serena, pe un nobil 
de sânge atât de bun, după cum nu sô află mai bun 
in tóta Spania, sărind 6a un torero de rend in arenă 
şi luptându-sô cu un taur . . . Mai îndrăznesc! a veni 
in casa mea după un astfel de scandal public şi a 
peţi pe Conchita?“

„Da, îndrăznesc,“ <^se Romano ridicându-se mân
dru in sus, pe când uncliiu-sëu, obosit de discursul 
cel lung, sô opri puţin din vorbă.

Tüeocliar Alexe. „Unul scapă, altul piere.K 6
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„Nu më sciu culpabil de nici o faptă neonestă. 
Nu este mai bine, că-ml administrez eu însumi, ca 
mulţi nobili cum sô cade, moşia mea, de cât să um
blu nimica pe la curtea regală? . . . Ş’apoi petrecerile 
mele, fost*au ele astfel, ca să-ml fia ruşine de ele? 
. . . Cât despre intêmplarea de erl, este curios că D-ta 
numescl un scandal, ceea ce este taxat de alţii drept 
un fapt eroic, de care pot să fiu mândru cât voi trăi. 
Luca, ce-i drept, nu s’ar mişca nici din loc măcar, 
pentru a scăpa pe de-aprópele sëu, căci o asemenea 
faptă, ar putea să-i strice va4a sa de aristocrat, ş’a
poi îi lipsesce şi curagiul.“ Tênëreul rostise asta cu 
voce vibratóre şi cu aer rnendru ; acum adause cu 
ton mai simţitor: „Şi chiar décâ am greşit, firea mea 
cea înfocată, tinereţea mea au fost vina la acésta. 
Acum voiesc insă a fi un bărbat serios, să mô însăr
cinez cu sacra datoria, a purta gri je de binele iubi
tei mele soţii. Nu nimici pentru tot de-a-una feri
cirea vieţei mele şi a Conchitei, refusându-ml mâna 
ei, pe care ţi-o cer acum incă o dată.“

„Uită cu totul de asta!41 striga Don Bartolomeo. 
„Eşti pré fluşturat şi nu pot să-ţi încredinţez pe epi- 
tropisita mea.“

„Dar noi ne iubim.w
„Fleacuri. Cu puţine mai nainte când vô 

vedeaţl, trebuia să vë şi certaţi şi acum <jicî, că nu 
puteţi unul fără alta. Prostie gólá. Ş’apoi am pus 
alt gând cu fata.

„De bună séma îmi va fi preferat şi aici vërul 
meu Luca Montez, băiatul cu crescere — bună,“ rîse 
Romano cu amărăciune.
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„Firesce,“ replicâ bătrânul furios, „căci el este 
in adevăr un om bine crescut şi de caracter, până 
când tu . . .

O bătaiă la uşe-1 făcu să amuţăscă, apoi strîgâ:
„intraţi.“

Cel sosit era un bărbat mititel, bătrân, uscăţiv, 
în nisce haine negre, tocite, cu o parucă roşie şi cu 
nisoe ochelari gigantici. Sub braţul cel stâng purta 
nisce acte.

Era senor Brancazzo, notarul şi advocatul fami
liei Serena. Salutând numai prin o reverinţă mută 
îşi puse pălăria după uşe pe covor, aşecjâ actele pe 
masă şi începu a-şl şterge ochelarii.

„Ah, îţi mulţumesc, că eşti atât de ponctuai, 
senor Brancazzo,“ <Jise stăpânul casei după o mică 
pausă. „îţi este sciut că am administrat până acum 
averea nepotului meu Don Romano Serena. Dar acum 
nu mal voiesc să mă mal ocup cu acésta, deci te-am 
poftit la mine, pentru ca să-ţl predau banii şi ac
tele cuviincióse.

„Aşa dară ruptura nóstra este decisă, Don Bar- 
tolomeo?“ intrebâ tânărul mergând la masa de scris 
a unchiului său, pe când notarul, mereu tăcut, incepu 
a căuta prin actele sale.

„Nerevocabil, Don Romano,“ replicâ bătrânul.
„Dar Conchita? . . . Nu voiescl să mi-o dai în 

căsătorie?“
„Nu, şi d’o miiă de ori nu!“ sbierâ Bartolomeo.
„Bine,“ (Jise Romano inroşindu-se de necaz.
„Eli insă vă spun de o miiă, de o sută de mii

•- -v:.
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de ori, că Conchita totuşi va deveni a mea, iu necazul 
D-tale şi al favoritului D-tale Luca, Vom mai vorbi 
împreună, Don Bartolomeo... Voi veni mai târdiu 
in biuroul D-tale, senor Brancazzo.“

Tênërul părăsi odaia tremurând de necaz, ér 
bătrânul, oftând de răutatea tineretului, începu a so
coti cu notarul.

CAPITOLUL VI.

Cămătarul.

Suburbiul Triana este pentrn Sevilla aceea, ce 
este bună óra Trastevere pentru Roma. Prin oraşele 
nóstre nici ca së pomenesc asemenea mahalale.

Un amestec de stradele mici şi intunecóse, in 
care nici chiar alguazilii adică gendarmiï, nu pré 
îndrăznesc a străbate. Aici së ascund toţ! aceia, caii 
au cause binecuvântate pentru a së sustrage poliţii. 
Cea mai mare parte din locuitorii acestui suburbiu 
sunt ţigani, contrabandişti, gazde de hoţi şi alţi 
ómeni de caracter echivoc şi de ocupaţiune întunecată.

Dar şi aici së găsesc o mulţime de localuri de 
petrecere, cercetate de clasele de jos ale poporului ca : 
meseriaşi, samaragii, servitori de la circ, adesea insă 
şi de tinerii din clasele mai inalte.

In una din cele mai înguste strade ale (Jisului 
suburbiu Triana stetea pe timpul istoriei nóstre o 
casă mică, de jumătate dărăpănată, locuită de un 

-ovreih anume Vas ţevi.
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începuse deja a së face binişor intunerec, când 
un om după aparinţă tênër, invëlit in o manta largă 
bătu in un mod de tot particular in oblónele închise 
de la acestă casă.

O resuflătore sô deschise in acel oblon, ér prin 
resuflătdre eşi un nas mare, încovăiat, ca şi pliscul 
uliului ; d’asupra acestui nas sclipiau doui ochî, su- 
prarcaţî de sprîncene gróse, cărunte.

Resuflátórea sé reinchise indată, după ce aceştî 
doui ochî negrii şi sclipitori scrutaseră puţin pe cel 
care bătuse in oblon.

Apoi së audiră in interiorul casei nisce paşi tî- 
ritorî, un zăvor fu tras şi uşa cea ţâpănă së deschise 
dinaintea celui sosit, care deja-şi perduse răbdarea, 
căci sam-aragil in jachetele lor colorate şi frumósele 
fetiţe din Triana, cari treceau p’acolo, îl scrutau deja 
cu priviri batjocoritóre.

,,Më faci s’aştept al dracului de mult, senor Vas- 
teri,“ 4ise el mânios, intrând iute in coridorul casei. 
„De ce te’ncui aşa, bôtrânule?“

„Din băgare de séma, Don Montez,“ respunse 
stăpenul casei cu voce croncánitóre, reincuind uşa cu 
precauţiune. „Am luat acest obiceiü numai de dragul 
visitatorilor mei. Astfel D-ta eşti sigur, că nimen nu 
te va surprinde in odaia mea, cred că asta ţi-ar fi 
félte neplăcut.“

„Ai tótá dreptatea babă bătrenă. Bine ar fi, 
décá m’aşl afla deja in odaia D-tale . . . La dracu! 
in acest coridor întunecos am să-mi frâng gâtul. Pro- 
cură-ţî cel puţin o lampă.“
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„Ali, ali,w croncăni ovreiul cel bătrân. „O lampă 
costă mulţi bani ş’apoi nici untul de rapiţă nu mi-1 
dă nimen de géba; negoţul meu nu-mi aduce atât 
folos. Adă mâna, Don Luca Montez, te voi conduce, 
după cum te-am mai condus de atâtea ori.“

„Din nefericire?“ boncăni celait.
După un îndelungat dibuit, după multe impede- 

cărî şi înjurături cei doui ajunseră in fine la capătul 
coridorului lung şi îngust şi stăpenul casei deschise 
acolo o uşe, la care conduceau mai multe trepte 
tocite.

Apoi pofti pe óspele său sa intre întâiù in odaia
deschisă.

Am numit „odaie“ acésta încăpere, dar am gre
şit prin acesta, căci ea nu merita acest nume. întregul 
mobiliar să compunea din un pat cu vr’o două invă- 
litóre sdrenţărăse de lână, din o masă schiăpă şi din 
trei scaune dărăpănate, astea tóté erau iluminate de 
o lampă fumegândă.

Don Luca Montez, care venia de-a-dreptul din 
odăile pompóse ale unchiului său, să arunca cu un 
zimbet dispreţuitor pe unul din scaunele defectuóse 
care de şi trozni cam înspăimântător, totuşi nu să 
desmembrâ de o camdată sub povara corpului său.

„Astăzi avem in şăpte Maiü,“ începu Luca după 
o mica pausă, de care să folosise Vasteri, pentru a 
scóte din unghiul cel mai întunecos al odăii o cassetă 
mică, a o descuia, cu o cheia, pe care o purta le
gată pe după gât,- şi a lua din ea vr’o două hârtii.

„De bună sémá açfï e în şăpte Maiû,“ replică el
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cu zel, desfàcênd una din acele hârtii, 
bine, că ţi-ai ţenut parola, Don Montez, căci am 
lipsă de bani.“

„Ş’apoi dăcă nu aş! avea nici eu?“
„Ob, D-ta numai glumesc! cu mine, sărmanul 

ovreiü,“ croncăni Vasteri, „cum s’ar putea să n’aibă 
bani bogatul Don Luca Montez, nepotul şi favoritul 
bogatului Don Serena, pentru a plăti acest mic scris 
de datorie!“

„şi-m! pare 
mare

„Serios, n’am bani, trebue să mai prelungesc! 
încă odaia terminul de plată.“

„Ce ?... să prelungesc ?“ strigă bătrânul cu 
spaimă prefăcută. „Nu, Don Montez, asta nu o pot 
face nici decum. Seiî bine, că sunt un om sărac, că 
sunt numai mijlocitor la imprumuturile, cu care ajut 
pe coconaşî, cu un folos fórte mic. Proprietarul acestor 
4ece mii de piaştrii, seu 54,000 de franc!, cum ar 
4ice Francezii, mi-a denunţat capitalul şi (\eu lui 
Dumnedeű, că trebue să-i plătesc mâine la amécjí, 
ori de unde nu, mă include.“

„Inchicjă-te cât despre partea mea!“
„Nu voiescî in adevăr dară să plătesc!, Don

Montez ?“
! „Nu pot!“ strigă acesta sărind in sus cu vio- 

„N’am avut şi n’am de unde să-mî procurlenţă.
acăstă sumă. La dracu, mai adaugă odată interesele 
Dtale cele uşurare,“

„Usuale!“ voiescî să 
„Fiâ şi aşa 1“
„Şi când vreai să-mî plătesc! in fine?“

i

:
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„La mórtea unchiului meu.“
„Ba, Dómne feresce!“ exclamă ovreiul speriat. 

„Don Serena este un boier bătrân, dar sănătos şi vi
guros; nici vorbă că va muri înainte de Zece, două
zeci de ani, va trăi mai mult decât mine. Cum îmi 
voi căpăta dar bani! !“

Tânărul nu răspunse nimic, dar îşi înfipse dinţii 
in buzele sale aşa de tare, încât îi eşi sânge din el 3.

„Ci vorbesce cu unchiul D-tale ! Pentru el, 4ece 
mii de piaştrii sunt o bagatelă, pentru favoritul său 
îi va plăti fără nici o contra<Jicere.“

„Prostiei“ să resti Luca cătră ovreiü. „Pare că 
nu cunosc! pe unchiul meu, căci decă l’ai cunósce, 
mi-ai face o propunere mai cu minte. Ce-i drept, sunt 
favoritul lui, dar numai fiind-că in ochi! lui trec de 
omul cel mai solid şi aşeZat. M’ar întreba, la ce-mi 
trebue aţâţi ban! — şi ce i-aşî putea respunde? . . . 
Adevărul. Ar fi o nebunie, căci m’ar desmoşteni în
dată, ér’ vr’o minciună potrivită nu pot găsi odată 
cu capul.“

„Nici eu,“ Z^se ovreiul, ridicând din umeri. 
„Nu-m! poţi procura banii nici până mâine? Trebue 
să-i am şi pentru D-ta acésta sumă, este un lucru 
de nimic.“

„N’auZl omule, că nu pot !u
„Ar trebui dar să te feresc! de jocul de cărţi 

si de fete, déoâ eşti sărac,“ replica Vas teri cu reproş. 
„Ce să mă fac acum? Nu-mi rămâne alta, decât să 
mă duc chiar eu mâine diminâţă la Don Serena, şi 
să vorbesc cu dânsul, despre acesta hârtie.“
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„Ba nu vei face una ca asta,“ <Jise Don Luca 
furios. „Mii de draci, mai bine-ţl sucesc gâtul, tîlhar 
bëtrân.“

„Că şi ţi’ar folosi la ceva,“ 
gêndu-sô insă cu un pas înapoi, 
pe un alt, mai bogat gât, ca să mô poţi plăti. Êi 
bine, de vechia amiciţia îţi voi face pentru ultima 
dată un hatîr, Don Luca. Voi aştepta până mâine, 
ér mâine să-inl aducî cinci mii de piaştrii ş’apoi ru
pem acest scris şi scriem altul de cinci mii piaştrii, 
de plată in 7 August.

„Nu pot,“ strigâ Luca cu nerăbdare. „De câte 
ori să-ţî mai spun, că n’am bani, mişel bëtrân? Scrie 
de mine 12000 de piaştrii până în 7 August, adică 
21 procente interese pe un cuart de an. Până atunci 
câte de tóté nu së pot intêmpla!“

„O, şi până mâine la átnézi,“ fu părerea ovreiu
lui bëtrân. „Voi aştepta până mâine la 2 ore după, 
amédï. Apoi, n’am incătrău, de nu vei veni, va tre
bui să merg eu la onorabilul unchiü al D-tale, Don 
Bartolomeo, care nu va întârzia de bună sémà de 
a-mî plăti pentru iubitul sôu nepot miseria de 4ece 
mii de piaştrii.“

„Satano!“ scrâşni Luca Montez ş» aruncâ bătrâ
nului o privire aşa de turbată încât acesta së mai re
trase cu câţi-va paşi, punând tot odată mâna pe un 
pistol, care era pe masă.

„Lasă acea jucărie, ovreiü bëtrân, căci nu më 
sperii cu ea,“ tênërnl, după ce-şl regăsise cumpătul. -

„Dar cei cinci mii de piaştrii?“

rinji ovreiul, retră- 
„Sucesce mai bine

7*

•::
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„Voi vedea, ce voi putea face,“ replicâ Luca şi 
luâ mantaua pe umăr, aşa încât îi acoperea faţa de 
jumătate. „Ia acum lampa şi luminăză-ml afară, cad 
dăcă-ml voi frânge gâtul in coridorul afurisit, vei 
putea să-ţl aprindl ţigara, cu fiţuica ceea, dăcă, ceea 
ce nu presupun insă, eştî atât de risipitor de a fuma 
câte o ţigară pe fie-care c]bw

Fără a se simţi ofensat prin acăstă batjocură, 
bătrânul ovreiü luâ lampa şi luminâ cu ea coridorul. 
Luca plecâ fără a-1 saluta, Vasteri însă încuiâ cu în
grijire uşa in urma lui, borborosind :

„Sper că ameninţarea cu unchiul şi-a avut efectul 
şi mâine la amăijl voi ţine cei cinci mii de piaştrii 

Don Luca Montez în mânii e mele. Esteşi pe
un pesce de aur pentru mine, merge in mreajă şi eu 
mă voi folosi de asta.“

Luca apucâ drumul spre locuinţa sa.
Inima sa era sbuciumată de o furtună grozavă. 

Intrăga sa esistenţă era in joc. Dăcă Vasteri va 
merge la unchiu*său, va fi perdut, ăr el nu scia nici 
un mijloc pentru a-şl procura bani.

Pe drum să întâlni cu un cunoscut, care-i striga 
cu voce voiăsă :

„He, Montez, unde te ducl?a
„Acasă,“ răspunse Don Montez supărat, recu

noscând pe cel care-1 strigase, care era un tênër bogat 
din o familie bună.

„Nu vil cu mine, să mai facem vr’o două partide 

de macao.“
„Mulţămesc, dar n’am timp.“
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„Aş, étá ce nu-ţi cred !u 
„Şi nici bani.“
„Caracho ! Asta*i rëu, căci, — drept să-ţi spui 

— am lipsă de acei şâpte sute de piaştrii, 
mi-ai rëmas dator de la ultima seră de joc.“

„Regret, dar astă(}î îmi este cu neputinţă.“ 
„Lucru fatal, căci nu mai pot aştepta, şi pe mine 

më zoresc din tóté părţile. Cu tótá părerea de rëu 
sunt silit a te ruga ca să-mi aduci banii, cel mult 
până mâine.“

„Voi vedea, de-mi va fi cu putinţă.“
„Nu te supëra pe mine dragul meu Montez, că 

te zoresc, dar o fac, fiind-că sciu că şâpte sute de 
piaştrii nu sunt decât numai o bagatelă pentru tine. 
O mică explicare cu Don Bartolomeo, amabilul tëu 
uncliiü şi vr’o doué admoniţiuni morale din partea 
lui, âtă tot ce te póte costa !“

„Ai dreptate dragul meu marchis,“ rîse Don 
Luca a silă, „este tocmai aşa după cum <Jici tu.“

„Da, da, o sciu din experiinţă,“ afirmă tênërul 
marchis. „Aşa dară, mâine diminéçà —“

„Vei primi banii, poţi să fii sigur.“
„Bine. îţi mulţămesc de acum. Dar voiesci in 

adevăr să mergi a casă ? G-ândesce-te la partida nóstrá 
faimósá şi la Pepita cea frumósá. Nù te socoti mult 
ci vină cu mine.“

„Nu së póte, marchise. Şeii bine că omul când 
vrea să së spovedâscă, trebue să sô arete cât së póte 
de moral.“

„Aşa este şi respectez acest motiv al refusului 
tëu. Pot să salut pe frumósa Pepita din parte-ţî?“

cu care



„Da, petrecere buna!
„Nópte buna. Deea cerul unchiului tôu o inimă 

simţit0re şi o pungă deschisă.“
Marchisul , fredonând una din plăcutele arii 

Sevillene, merse spre mahalaua Triana, ér Don Luca-ş! 
urmâ drumul spre locuinţa sa.

Sosind acolo, se lipsi de cina servită şi së arunca 
pe un divan din iatacul sèu, unde incepu a face la 
fel de fel de planuri sumbre.

Luca era un făţarnic periculos.
In ochii unchiului sèu şi ai hunei celei mar! 

purta o vidţă solidă, aşezată, in adevăr exemplară, 
dar in realitate nu era de cât un tainic cartofor şi 
craidon.

Fiind sérac, îşi împrumutase delà soţi! sëi şi de 
pe la cămătar! sumele de care avea trebuinţă spre 
satisfacerea patimilor sale, acum insă-1 zoriau cu toţi! 
— nu numai Vasteri — ci şi alţii, era o sumă colo
sală, cu care datora.

Luca sô vedea la marginea prăpăstii, îndată ce 
ar fi aflat unchiu-sëu ceva despre datoriile lui, ar fi 
fost perdut.

Ce era să facă?“
Së gândi in tot felul, scrîşni cu dinţi!, îşî strînse 

pumni!, şi dete cu piciorul in covorul cel môle, cu 
care erau acoperite podinile odăei sale.

In fine păru a fi luat o decisiune, căc! sări de 
pe divan şi incepu a fugi prin odaiă in sus şi ’n jos.

„0 fac,“ borborosi el. „Nu*im rëmâne altă scă
pare — prăpastie aici, prăpastie colea, Ei bine, pri-

-vi--. r—
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mese lupta, ér décâ voî succomba, fiă! Nu pot trăi 
fára plăceri — fără cărţi şi fete frumóse şi vin bun. 
Deci voi încerca, lumea este a îndrăzneţului.“

Intru aceea sô făcuse târdiu, trecuse de miedul
nopţii.

Luca deschise o feréstra, un aer miresmit îi re- 
cori fruntea cea fierbinte.

Adencă tăcere domnia in jurul casei situate in 
mijlocul unei grădini mari, numai din depărtare re- 
sunau sonurile unei guitare.

Tênërul deschise apoi cu precauţiune uşa odăii, 
trecu prin mai multe odăi nelocuite pe coridor unde 
eşi cu inima palpitândă, după ce së convinse, că era 
neobservat.

Acest coridor ducea spre locuinţa lui Don Bar- 
tolomeo din cea laltă aripă a vastului edificiu.

CAPITOLUL VIL

Revederea.

A doua după cursa de tauri ce am de
scris, colonelul Lee merse cu trăsura la hotelul, in 
care şedea Don Jüan Redando şi ordonă să-i fiă anun
ţat. Firesce că fu indată primit.

Nenorocosul torero şedea pe un divan cu braţul 
drept legat, şi fuma o ţigară. La intrarea Englezului 
sări plin de bucurie de pe divan şi-i întinse mâna 
cea stângă, căci asta-i era sànàtésâ;
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„O, ce bucurie de a te revedea, Domnule colo
nel 1“ exclamă el cu vocea emoţionată. „înainte de 
tóté permite-mï a te întreba cum te afli D-ta şi cu 
D-ra Ellen! Sper că bine.44

„Iţi mulţămeac pentru întrebarea D-tale, dragul 
meu Don Redando,44 replica colonelul. „Sánétatea 
Elleni s’a fortificat ér eu më simţ aşa de bine şi de 
vesel, încât mai bine nicï nu s’ar putea. Dar D-ta, 
ce facl ?u

„Binişor,44 <}ise Juan, arătând spre braţul sôu cel 
rănit. „A fost un mare noroc, că am scăpat cu atâta. 
Am avut d’a face cu un taur, cum n’am mai pomenit. 
Dâcă n’ar fi fost acel tênër eroic, aşi fi fost perdut 
de bună séma.44

„Sciu, a fost Don Romano Serena.44
„II cunosc! ?M
„Nu pré; Tarn vÔ^ut de vr’o câte-va ori prin 

societăţi, ş’apoi mi-a dat visită cu unchiu-sëu. Este 
din primele familii Sevillei şi pare a fi un tênër bine
crescut . . . Dar de ce n’ai venit la noi, îndată după 
sosirea D-tale? eram siguri, că ne vei visita.“

„Am avut vanitatea de a-mi propune ca să nu 
më vedeţi, decât numai acoperit de glorie,44 zimbi 
Jüan, „şi mi-am luat o bună rësplatà pentru acésta. 
Dar voi repara rÔul. Am sperat a vë vedea printre 
privitori, dar n’am dat cu ochii de Dv., de şi v’am 
căutat cu tot adinsul.44

„N’am fost la circ,44 4*setcolonelul. „Drept să-ţi
te vedea în arenăspun, nu m’am putut decide, 

jucându-te cu mórtea ; pe onóre cred că eu soldat
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bëtrân aşi fi tremurat, ca şi o babă bătrână. Ellen a 
fost asérâ bolnavă, atât era de emoţionată, şi când 
soră-mea, care fusese la circ, ne aduse scirea, că ai 
fost rănit de mórte, a cădut in leşin. Cum îşî reveni 
puţin in fire, alerga cu mine aici la hotel, unde am 
aflat spre bucuria nóstra, că lucrul nu era aşa de 
serios, după cum crecjusem. Nicî acum nu mi-a mai 
dat pace fiă-mea, aşa încât am fost silit a veni, ca 
să vëd ce mai facï. Më vei scusa decï, că te-am 
importunât aşa de dimin0ţă.“

„Ce fel, importunât ?“ exclamă Jüan cu reproş. 
„Vreai să cjicî, că m’ai pré-fericit, Domnule colonel ! 
E mare fericire pentru mine a soi, că doué suflete 
nobile sô intereséza de sórtea mea.“

„Şi încă fórte mult, dragă Jüan,“ adause colo
nelul şi strînse cu căldură mâna tênërului sôu amic. 

Juan era extasiat.
Vorbele lui Lee îl convinseră, că afecţiunea de

odinióra a Elleni nu së recise încă şi că şi densul îi 
păstrase buna-voinţa paternă. După ce mai povestiră 
cât-va timp, (}ise colonelul, că trebue să plece, pentru 
a linisci pe Ellen, care încă tot îi mai ducea frica. 

„Ţi-e permis să ieşi, Don Redando?“ întrebâ el. 
„Nu sciu, dâcă medicul îmi' va da voie,“ rea- 

punse torero-ul. „Cât despre mine, më simţ destul 
de viguros şi de bine, pentru a o putea face.“

„Intrâbă dar pe medic, şi dâcă va cjice că nu-ţî
Ellen së va bucurava strica, vină de sérá la noi. 

fórte mult, revë<Jêndu-te. Étá biletul meu, cu adre
sa mea,“

* - -
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„îţi mulţămesc pentru binevoit0rea-ţî invitare,“ 
cjise Redando, care së decisese indată a da visita chiar 
şi fără autorisaţiunea medicului.

„Vei găsi o societate destul de plăcută la mine,“ 
mai observa colonelul.

„Aleol“ exclamă Jüan. „Cu braţul meu şi cu 
schiopătarea mea nu sunt nici de cum bun de salon.“ 

„Cum să nu l D-ta eşti óspele meu de onóre cu 
tóté astea. Vină numai, căcî de altmintrea ne stricî 
atât mie cât şi Elleni tóta plăcerea.“

picênd asta colonelul mai dete încă odată mâna 
cu tênërul sëu amic, apoi plecâ.

Jüan îşi făcu visita, cu tóté că medicul nu-i de-
tese voie.

Colonelul îşi avea locuinţa in o casă mare, fru- 
mósa, împodobită cu cele mai preţidse mobile, cadre 
şi alte obiecte de artă, aşa incât Sevillám! de distinc- 
ţiune, cu care legase cunoscinţă, nu puteau din destul 
admira acésta pompă. Spaniolul dă mulţi ban! pentru 
îmbrăcăminte şi pentru alte podóbe personale, dar 
pentru ornarea locuinţei sale nu-i place a cheltui. 
Arangiamentul odăilor chiar şi la cei mai bogaţi este 
in general fórte simplu, mobilele sunt de lemn ordinar 
şi nici comfortabile, nici complecte.

Jüan fu primit din partea lui Lee cu cea mai 
mare distincţiune şi presentat de el ca mântuitor din 
cel mai mare pericol de mórte tutulor dspeţilor, cari 
representau aristocraţimea Sevillei. Dar asta nu-1 bu
cura atât ca şi amicala, am putea <Jice intima pri
mire, ce-i făcu Ellen, — cáldurósa-i stringere de mână, 
dulcea-i privire,
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Tênërul şi elegantul torero fu firescé eroul serei, 
toţî acei domni şi dame de disticţiune-1 tratară cu cea 
mai amabilă atenţiune.

„Nu inţeleg nicï până adï, cum i-a fost posibil 
taurului de a mô lua in córne,“ 4*se Juaü? când veni 
vorba de representaţiunea din 4i»a trecută. „Cred că 
cuuosc caracterul şi năravul acestor animale, dar un 
taur aşa de isteţ, ca cel de ieri, nu am mai vë4ut 
nicï o dată.“

„S’a dat de urma unei crime ce a fost urzită in 
contra D-tale, Don Redando,“ dise un coregidor séu 
comisar de poliţie, care era de faţă.

„Ba 4ëu,“ exclamâ Jüan. „Şi eu m’am gândit 
la aşa ceva. Spune, rogu-te, Domnule coregidor, ce 
sciï, décâ nu este cum-va un secret de oficiü.“

„Nu este nici decum un secret,“ replicâ funcţio
narul. „Dar este chiar in interesul D-tale, ca lucrul 
să rămână intre noi. Unul dintre servitori! circului 
a observai, că taurul D-tale, — vorba vine — avea 
mai multe rănî însemnate, dar de mult cicatrisate. In 
urma ar&tftrei sale s’a cercetat lucrul şi s’a constatat, 
că animalul a aparţinut mai ’nainte unui haciendero, 
care ca un fost torero, l’a dresat şi l’a deprins cu tóté 
apucăturile. Acel haciendero a vândut taurul cu vr'o 
ş0se lunî inainte unui Don Tremblec, cu condiţiunea 
expresă, ca să nu fiâ admis in circ. Acest Don 
Tremblec, care a perit d’atuncï, totuşi a vândut tau
rul administraţiunei circului.“

„Chiar aşa, după cum m’am gândit şi eu,“ bor- 
borosi Do» Juan. „Dar voi ţine minte pentru viitor.“
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„Aşa dară încă tot nu voiesci să părăsescî starea 
D-tale atât de periculösä?“ întreba Ellen cu vocea 
tremurátóre, căci audise vorbele lui Don Juan, de 
óre-ce şedea lipit lângă el.

„Trebue să-rnî repar reputaţiunea,“ zimbi tênôrul 
torero. „Dar nu voi sta mult timp in circ, adică décà 
se va îndeplini o dorinţă a mea ferbinte.“

„Har Domnului I“ exclamâ copila.
Se sculase şi merse incet in grădină, Jüan o 

urmâ. Afară printre portocali ea se opri, şi intrebâ 
cu vocea tremurátóre :

„Voiesci in adevăr să mai debutezi in circ?“ 
„Cel puţin de două, trei ori ; m’am obligat la 

asta şi trebue să repar şi eşecul meu.“
„Este neapărat de lipsă s’o faci ?“
„Da, Donnă Ellen. Onórea mea esté in joc.“ 
„Dar şi viăţa D-tale !“
„Ce-mi pasă de asta ! Nimeni n’ar plânge după 

mine, dăcă mi-aşî găsi mórtea in arenă,“ oftâ Jüan, 
de şi era convins de contrariul.

„Eşti nejust, Juan 1“ dise Ellen cu durere.
„Nu ţi-e permis a vorbi astfel, căci sciï pré bine 

cât te iubesce tată-meu şi că şi eu —“ se opri din 
vorbă inroşindu-să.

Jüan îi căutâ in oclil cu priviri sclipitóre: 
„Terminâză-ţl vorba Ellen !“ să rugâ el. „Este 

adevărat óre că mă iubesc! şi D-ta. O, atunci aşi fi 
cel mai fericit om de pe faţa pământului. Nu cred 
să seil, Ellen, cât îmi eşti de scumpă, cât de înfocat 
te iubesc din primul moment in care te-am vă<}ut.
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Imaginea D-tale îmi este mereu dinaintea ochilor su
fletesc!, este talismanul meu in tóté pericolele — 
Ellen, numai pentru a ii demn de tine, am voit. să 
deviu renumit şi bogat. Acum pot să te peţesc, căcî 
am un nume şi nu mai sunt lipsit de mijlóce, dec! 
te ’ntreb : Vreai să-ml fi credinciósa şi iubita mea 
soţie ?u

Ellen së aruncă la peptul lui şi şopti cu vocea 
înecată de lacrimi :

„Da, Jüan al meu, te iubesc, te iubesc !a
0 cuprinse cu braţul său cel sănătos pe după 

talie şi-i acoperi faţa cu sărutări înfocate.
Ga vr’un cuart de oră së mai preumblarâ prin 

grădină jurându-şl amor, apoi amuţend ârăşl pentru 
câtva timp cufundaţi in dulci reverii, vorbiră mai 
mult cu ochii şi cu sărutări.

In fine së reinturnară in casă.
Jüan, după cum o şi spusese, vcia să mai de

buteze de vr’o douô ori la circ, căci era obligat prin 
contract, ca s’o facă, şi numai după ce-şl va fi în
deplinit angagiamentul sëu, aveau să së fidanţeze ofi
cial. Nici chiar colonelul nu trebuia să scie încă 
despre înţelegerea lor.

CAPITOLUL VIII.

Planurile marchisei.
Printre 0speţil colonelul së afla şi soră-sa, vëduva 

marchisa de Acuma, cu fiu-sëu Diego; — era o dómná
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semâţâ şi fudulă, care nu së avea bine cu lumea din 
causa caracterului ei, detestat chiar şi de frate-sôu, 
care era atât de bun de inimă.

Densa avea vr’o douô moşii, dar trăia mai cu 
sâmă in Sevilla, unde ducea o casă mare. Unicul 
ei fiu Diego era unul dintre cei mai renumiţi tineri 
de traiű din tot oraşul, el arunca, cum am ^ice, banii 
cu amêndouô manile pe feréstrá.

Nu fusese lucru uşor pentru mendria ei de a 
trata amical pe Jüan ; după părerea ei dênsul i era 
cu mult prea inferior, de cât să*l fi găsit demn de 
atenţiunea ei.

Redando nici nu observă acésta, el îi adresase 
vr’o doué complimente curteneţe ş’apoi se ocupase 
aprópe tot numai de Ellen.

Acum firesce marchisa îi dete o mai mare aten
ţiune; numai ea singură îl vë^use când së dusese cu 
Ellen in grădină, numai ea singură observase agita
ţiunea lor la intórcere şi*şi făcuse conclusiunile, care, de 
şi nu nimereau tocmai întregul adevër, totuşi nu erau 
pré departe de el.

După ce plecaseră toţi cei-lalţî <5speţî, marchisa 
mai remase la frate-sôu şi-i t)ise:

„Nu găsescî şi tu dragă Charles, că Ellen arată 
cam suferindă?“

„Ba <Jeu, Marie?“ intrebâ colonelul speriat.
„In adevër de mai mult timp deja îmi pare mai 

palidă, ca de obiceiű.“
„Dar m’a asigurat d’abia erï, că së simte pe de

plin sànëtôsâ.“
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Marcliisa ridica din umeri şi <j.ise cu nepăsare : 
„Fă ce-i vrea, Charles. Eu insă më incred in 

ochii mei şi d’aceea vreau să-ţi dau un sfat, de care 
poţt s’asculţî séu şi nu.“

„Ei bine, ce sfat voiescî să-mî dai?“
„Peste vr’o eâte-va (}ile më duc la moşia 

din Siéra Morena şi ar fi de mare folos pentru voi 
amêndoui, décà aţi veni cu mine. Astfel aţi scăpa 
de căldurile, care sô pornesc acum şi care fac de ne
suferit şederea in oraş, până când din contra aerul 
de munte, nu v’ar fi numai plăcut dar şi priincios . . 
Ei bine, ce <jîcî la asta?-4

„Că propunerea ta nu este nici de cum rea, 
dar nu-mi este cu putinţă de a o executa îndată.

„Şi de ce nu?“
„Don Redando a refusât ofertele cele mai stră

lucite de prin alte oraşe şi a venit numai de dragul 
nostru la Sevilla, aşa încât ar fi un act mai mult 
chiar decât de nepoliteţă, décá am pleca acum la 
ţâră, mai cu sâmă că este şi rănit. Dar décá-l pot 
invita in numele tëu să ne însoţâscă, atunci . . .“

„Unde te duci cu gândul?“ exclamâ marcliisa 
cu dispreţ. „Să poftesc la mine pe un torero. Ce s’a 
făcut mândria ta, Charles.“

„Mai dispun de ea,“ 4iBe colonelul serios. „Dar 
nu pot nici înţelege nici suferi necontenitele tale ata
curi in contra lui Don Jüan, pe care nici nu-J cunosc!. 
Sciï pré bine, cât avem să-i mulţămim, ar fi o mo
jicie din parte-ne, décâ nu am voi să recunóscem asta 
in public şi sub orl-ce împrejurare. Ş’apoi, afară de

mea

.
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asta, este un hidalgo bine crescut din o familie veche, 
şi bună de şi scăpătată, ér cât despre starea sa de 
torero, ar fi trebuit să te deprind! deja, in acest şir 
de ani, cu datinele spaniole de ajuns, pentru ca să 
nu te scandalisezi de asemenea lucru. Don Redando
a fost tratat de cavalerii cei mai distinşi, ca ducele 
de Roras, contele de San Corov şi alţii cu amiciţe şi 
cu distincţiune. Un torero curagios şi dibaciü in 
Spania are va4a unui general talentat.“

„In ochii mei insă nu,“ replica marchisa cu
semeţi e.

„Aşa dară va trebui să mergi singură la moşia ta.“ 
„Da, căci nici odată nu voi da aprobaţiunea 

mea pentru o asemenea societate. Suferă dar cu Ellen 
zăpuşalea de Iulie in Sevilla, şi îmbolnâvesce-te.“

„Nu-i nici de cum de lipsă,“ observa colonelul 
de jumătate desfătat şi de jumătate supărat prin ne
cazul 8ororei-sale. „Sunt destul de bogat, pentru ca 
să-mî pot procura o şedere plăcută la ţâră, ori unde 
şi ori cum aşi voi.“

„Du-te dară din parte-mi iu Mancha cu nobilul 
tău torero, acolo va putea cel puţin să inveţe, cum 
are să să pórte faţă de un taur,“ striga marchisa şi 
eşi din casă.

Pentru ca cetitorul să inţelâgă pe deplin ce a 
voit să ^ică fudula marchisă cu aceste cuvinte, trebue 
să spunem că Mancha este patria nobilului şi înţe
leptului Don Quixote, eroul unei scrieri clasice spa
niole, prin care să persifléza idealismul romantic. 
Mancha este un şes întins..din sudul Castiliei-nouö,
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in apropierea Sierrei Morena, de unde sê iau cei mai 
bunî tauri pentru luptele din circ.

„Este o buna femee, Maria, puţin cam sumdţă, 
dar sô va impăca éra,“ zimbi colonelul, după. ce ple
case sorába.

„Unde este fiul meu?“ intrebâ marcliisa ajungând 
la vizitiul ei.

„Domnului marchis i-a fost pré mult să aştepte, 
deci a plecat pe jos,“ respunse vizitiul.

„Spre casa?“
„Da, coconiţă.“
Donna sô urcă' in trăsură.
„Bine, du-mô a casă.“
N’avea să facă decât un drum férte scurt.
Cum sosi, a casă marcliisa d’Acuma intrebâ pe 

camerierea ei: „Este aici fiu-meu?1*
„Aşa cred, dómna marchisă,“ fu respunsul.
„Du-te şi spune-i, că mai am să-i dau' o mică 

însărcinare şi d’aceea îl rog, ca să viuă până la mine. 
Déca nu-i aici, să-i spună servitorii -sôu, că doresc să-i 
vorbesc mâine diminâţă, până ce nu va călări in 
preumblare.“

„Am înţeles, D6mnă marchisă.“
Cameriera dispăru.
După vr’o câteva minute márciusul Diego de 

Acuma intră in odaia mamei sale. Tn trécâfc fiâ <jis, 
că el nu moştenise nimic din tipul ei cel nordic.

Era un tênôr nearătâtos, ca de vro douë-<jecï şi 
cinci de anî, férte supţirel, de stat mijlociu. Era 
îmbrăcat la modă in liaine din cele mai fine

Tlieoclinr Alexe. „Umil scapă, altul piere.0 Ő
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stofe. Faţa-i era destul de frumósá, dar sarbădă 
de tot.

Marcliisa îi făcu semn, să ş<kjă jos, ceea ce el şi 
făcu îndată, intindindu-şî, mai mult după comoditatea 
sa, de cât după legile bunei cuviinţe, piciórele pe un 
al doilea fotoliu.

„Vorbit-ai cu Ellen?“ îl intrebâ marcliisa care 
şedea in faţa lui.

„Să fi vorbit eu cu Ellen?“ repeta tenorul fórte 
mirat la aparenţă. „Firesce, şi de ce să nu fi vorbit 
óre eu cu densa?“

„Dar vorbit-ai in afacerea, despre care ne-am con
sultat mai de unăcjile?“

„Nu, mamă, n’am avut încă ocasiune potrivită, 
pentru a face acésta.“

„La ceea ce singur eşti de vină cu nejustificata-ţî
apatie.“

„Dar ce, este aşa de grabnic lucrul?“
„De bună sâmă!“ exclamă marchisa. „Seif că 

ducem o viâţă, care din nefericire nu sè acordéza cu 
veniturile nóstre. Yr’o câţî-va anî încă, şi suntem 
ruinaţi. Numai o căsătorie bogată te mai póte scăpa, 
căc! tu nu poţ! avea nicî o funcţiune, de Dómne 
ajută. Şi unde ai găsi o partidă mai bună de cum 
este Ellen? Frate-meu este fórte bogat, ór ea este 
unica moştenitdre a lui. El este cam bolnăvicios!“ 

„Ellen este şi frumósá, fórte frumósá,“ observă
Diego.

„Dă-te dar pe faţă, in fine. Nu înţeleg tômpe- 
ramentul tëu flegmatic. In locul tëu aşî fi terminat
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de mult cu ea, maî cu sémâ după ce poţî conta pe 
ajutorul meu şi al unchiului tëu. Grăbesce-te, căci 
ai un rival periculos.“

„Ba şi doue-<fecî.“
„Intre aceştia pe torero-ul Jüan Redando.
„Ce-mi pasă de el?w (fise Diego a lene.
„Ţi ar prinde bine, dâcă ţi-ar păsa puţin de el,“ 

replică mama. „Ellen astăcjl n’a vorbit de cât aprópe 
numai cu el, nu am vôcfut-o încă nicî o dată aşa de 
veselă şi de voiósa, ca in societatea lui, era ca şi 
schimbată. Ş’apoi au făcut amendoui împreună o 
preumblare in grădină, de la care së reinturnară cu 
cele mai vedite semne de agitaţiune. Feresce-te dară, 
Diego !tt

„Iţî mulţămesc pentru avisul tëu, care m’a sur
prins in adevôr,“ (fise marchisul a cărui faţă sarbedă 
SÔ înviorase in mod remarcabil la cuvintele mamei 
sale. „O voi observa cu atenţiune şi, më voi folosi 
de cel mai apropiat moment favorabil, pentru a vorbi 
cu unchiul şi chiar şi cu Ellen in acéstá privinţă.“ 

„Numai nu o amena din nou,“ îl admonestâ 
marchisa. „Şi frate-meu are o neinţelâsă afecţiune 
pentru Redando. Chiar acum am avut o mică cértà 
cu el din acéstá causă. Din fericire este pré bun de 
inimă decât să sô fi supërat pentru acésta.“

„Voi merge mâine diminâţă la el.“
„Bine, fiule ! Salută pe Ellen şi pe unchiul din 

parte-mî şi spune-i, că-1 rog să-mî pardoneze violenţa 
mea de a<jî şi că-1 poftesc din nou? să vină çu noi 
la Gerano,4
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„Bine ! Nópte buna mamă.“
„Nópte bună Diego ! Dii-te de te culcă. Faţa 

îţi este sarbedă.
„Mé voiii culca îndată.“
Tênërul săruta mâna mamei sale şi së reintórse 

in odaia sa.
In loc de a së culca insă, îmbrăcă o manta 

uşurică, care-i acoperia faţa pe jumătate şi eşi prin 
o uşe dosnică, pe unde nu-1 putea vedea mamă-sa 
din iatacul ei.

Merse in o societate de cartofori, printre care SÔ 
numëra şi Don Luca Montez.

CAPITOLUL IX.

Necunoscutul.

Alameda este pentru Sevilla promenada cea mai 
de frunte. Acésta aleea plantată cu copaci maiestoşî 
presintă mai cu séma séra un aspect in adevër 
amăgitor.

Acolo së vëd cete de „majo“, eleganţii andalu- 
sienl, in costumul lor cochet compus din o jachetă 
colorată cusută cu mëfase şi cu fir, din giletce tot 
asemenea, din pantaloni strimţi cu ciorapi albi séu 
cu ghete cusute ârăşl cu fir ; apoi së vëd fete frumóse 
cu peliţa albă ca zăpada, care contrastéza aşa de bine 
cu dantelele cele negre ale mantilei, cu ochii catife
laţi când înfocaţi, când galeşi, şi cu frumosul p8r

'c •••?* "
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negru ca pana corbului — figuri durdulie şi cu 
tóté astea svelte şi graţidse, cu mâniş0re şi picioruşe 
graţidse.

Şi Ellen sô preumbla astădî — doua după
revederea ei cu Don Jüan — ca de obiceiű in socie
tatea tatălui sëu pe Alameda şi vorbia cu câte un 
cunoscut, cu care se intâlnia.

„Éta şi Diego !“ 4*se colonelul Lee.
Şi in adevër márciusul sô alătură salutând de ei. 

Trebue să mărturisim, că nu-şî ţenuse promisiunea 
dată de a visita pe unchiu-sôu, căcî — nu se reîn
torsese acasă decât la opt ore diminâţa şi durmise 
până acum, ce3a ce-i sarbe<Jise şi mai mult faţa sa.

„Imî permiţî, ca să vô însoţesc puţin?“ intrebâ 
el pe veriş0ră-sa.

„Cu plăcere, dacă nu găsesc! pré plictisitóre so
cietatea nóstrá,“ îi răspunse dênsa.

„Vai, cum poţi să-mî spui aşa ceva !“ exclamâ 
Diego cu o privire înfocată. „Doresc numai ca pre- 
senţa mea să*ţl fiâ tot aşa de plăcută cum îmi este 
a ta mie.u

„Te găsesc in o disposiţiune pré galantă,“ îl 
tachina Ellen, ér colonelul rîse.

Conversând trecură înainte.
Ellen provoca tot de*a una atenţiunea generală. 

Frumuseţa ei plăpândă, blondă, nordicâ era tot de-a-una 
obiectul celei mai zelóse admiraţiunl nu numai din 
partea cavalerilor ci şi din aceea a damelor.

De mai multe sôptôraânï deja observase in fie
care sérá pe un tênër ^i frumos cavaler îmbrăcat cu

i
i
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eleganţă, care nu o mai perdea din ochi şi care o 
contempla cu o atenţiune destul de pronunsată, pentru 
ca densa să nu remâiă la indoiéla cu privire la felul 
şi scopul ei. El insă observa mereu cea mai mare 
modestie şi nu së făcu culpabil nici măcar de cea 
mai mică importunitate.

Acest tênër nu era Sevillan, căcî amicii Elleni 
nu-1 cunosceau ; unii susţineau că ar fi un conte fórte 
bogat din Castilia, trăind de vr’o câteva sëptëmânï 
fórte retras in unul din cele mai de frunte hoteluri 
ale oraşului.

Cei trei cunoscuţi ai noştri nu merseră încă de
parte, când intâlniră pe strein, care era îmbrăcat in 
un costum de majo fórte bogat. Era un om mare 
de stat şi bine făcut de vr’o douë-<}ecï şi câţî-va ani, 
cu o faţă frumósa, mândră, cu mustăţi subţirei şi 
negri, cu ochi înfocaţi de culóre închisă, care së aţin
tiră îndată cu expresiunea celei mai sincere admira- 
ţiunl asupra Elleni.

Astăzi pentru prima 6ră nu era singur, un băr
bat uscăţiv, cărunt, cu un aer de gravitate îl insoţia. 
Acesta era in port european. In butoniera gherocului 
sëu së vedea panglica unei decoraţiunl.

Cei doui domni së intórserá şi merseră in de
părtare de vr’o douë-cjecï de paşi in urma Elleni şi 
a însoţitorilor ei.

„Ei bine n’am avut dreptate?“ exclamâ majo-ul 
cel elegant. „Nu este ea mai frumösä de cât ori care 
dintre fetele spaniole?“

„Este fórte frumósá,“ replică uscăţivul.
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^Cât de rece o spui tu asta. Éste cea mal şar
mantă copilă din câte am vë<Jut vr’o dată, un ideal 
femeesc desăvârşit, pe care trebue s’o cuceresc. Un 
dor ierbinte după densa m’a apucat ; trăiesc ca in vis 
şi numai sera, când reved ochii ei albaştrii şi blajini, 
përul ei daurit, figura ei silfidicS, mô deştept la viâţă 
deplină !“

„Ce entusiast desăvârşit te-ai făcut, Manuel,“ 
zimbi celait cu puţină batjocură. „Asta-i dâră causa 
neactivităţii tale .... Şi de când eşti aşa de amo- 
resat ?“

„Nu-s numai amoresat; nu, ci o iubesc cu o pa
siune furiâsă, o ador; aşi vrea să më arunc la pició- 
rele ei şi —“

„Da, da, cred astea tóté,“ îl întrerupse însoţitorul 
sôu. „Dar de când te-a apucat acâstă furie?“

„De patru sôptëmânï !“
„Ba cjëu ? Şi n’ai legat nici o relaţiune, nu te-ai 

incercat a te apropia ?“
„Nu, căci îmi lipsesee curagiul.“
„Ali, n’ai curagiu, Manuel? Acest cuvânt sună 

in adevër ridicol de pe buzele tale. Dâcă aşi spune 
asta soţilor noştri, m’ar rîde ... Eu cunosc pe mica 
Engleză de un an deja.“

„Nu só póte!“
„De ce nu ! Ba ea este chiar de vină, că mô bucur 

de onórea de a fi soţul tëu, in loc de a mânca in 
hacienda mea poternichl şi pâine gólá.“

„Imî aduc aminte.de istoria ta. 
frumósa delà Tierma? Mai povestesce-mi-o încă odată !“

Ea a fost dară
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Bătrânul uscăţiv fácu de odată o faţă pe jumătate 
înfuriată, pe jumătate speriată şi ijise, intorcêndu-sô 
iute, câtră soţu-său: „Să plecăm iute, Manuel, căcî 
ne ameninţă un pericol.“

„Cum aşa?“ întreba celălalt, ai cărui ocln să
deturnară numai a silă de la frumósa figură a Elleni, 
pe care o observase neîncetat in decursul convorbirei 
precedente.

O umbră posomorită trecu peste faţa sa şi o 
desfigurâ in un mod straniu — svêcni ca un fulger 
îngrozitor peste acésta faţă atât de frumósa şi de blâ- 
jiniă de la natură. Observase in acel moment că 
Ellen salutase cu bucurie veaită pe un tenăr inait, 
tot in costum de majo, şi cu braţul drept suspendat 
in o legătură. O gelosie teribilă îi mişca inima.

„îl cunosc! şi pe acesta?“ întreba el pe însoţito
rul său.

„Cum să nu-1 cunosc,“ scrâşni uscăţivul. „Este 
bunul meu nepoţel, despre care ţi-am povestit.“

„Ah, aşa dară renumitul Don Jüan Redando, 
torero-ul cel excelent este ncpotu-tău? De 
tăinuit acest nume in naraţiunea ta?“

„Fjind-că-1 urăsc aşa de mult, încât nicî numele 
lui nu-1 pot suferi. Dar haide, să nu mă recun03că, 
are cch! mai bun! de cât un şoim.“

Manuel mai arunca o privire înfocată asupra 
Elleni, apoi cei doui bărbaţî să reinturnară in oraş.

„Păcat,“ cjise Manuel, „că nu am cunoscut mai 
nainte pe nepotu-tău. L’am vă(Jut la Madrid. Caracho, 
este un băiat dibaciű, curagios şi tare, peu că

ce mi ai

e mai
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tare (le cât mine .... Ar fi. trebuit sa intre in liga 
vóstra. Dar óra iubesce el pe acea copilă?“

„De bună séma. Nu-ţî spusei, că de dragul ei, 
m’a impedecat de la resbunarea mea asupra celor 
bogaţi.“

„Resbunarea ta, era mai mult un rapt cu omor 
. . . Dar să lăsăm asta . . .“

„Eşti prea sentimental!“ îi aruncă uscăţivul cu 
o privire reutâciôsa.

„Aşi sfărâma tdtă lumea !“ screşni Manuel, „fiind 
că m’a silit să decad aşa de mult, incât un om de 
tépa ta să-ml fiă soţ. Dar tocmai pentru ca s’o pot 
sfărâma am lipsă de ómen! ca tine.“

„Ce fericire pentru mine,“ adause; Don Tremblec.
„Dar fata! îl iubesce?“ întrebă Manuel intor- 

cênd vorba, fără de veste.
„Nu sciu, dar o presupun. Recunoscinţa së pre

face lesne in amor şi singur ai vëcjut cu ce bucurie 
l’a intempinat.“

„Caracho, este un rival periculos, dar trebue să-mî 
cedeze, viu séu mort.

„Mai bine mort de cât viu,“ observă Trem
blec. „Cu tóté astea am să-ţi dau un sfat, şi, décá vei 
urma după el, vei putea să iai in posesiune pe amanta 
ta. Tot odată mô voi resbuna şi eu asupra lui Don 
Jüan intr’un mod încât nu s’ar putea inventa o res- 
bunare mai cruntă şi mai nimicitóre.“

„Aşa, vorbesce darl“ zori Manuel, ér Tremblec
<Jise :

„Nu pot vorbi aicî in mijlooul unei promenă^Î,

V 4
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unde orï-ce cuvent póte fi audit de cineva. Să 
gem la hotelul nostru.“

Manuel, mânat de gelosie şi de nerăbdare o lua 
la picior, aruncând din când in când o privire asupra 
mulţimei pentru a descoperi figura cea sveltă a Elleni 
— dar nu o mai vëcju.

In curând sosiră la hotel unde contele Telez y 
Gomez, aşa sô numia Manuel, vom vedea peste puţin 
déca i së cuvenia acest rang şi acest nume, — ocu
pase un şir întreg de odăi.

Cerură o butilcă de vin şi merseră in salon. 
Manuel së aruncâ pe un scaun legănător, ér precautul 
Tremblec, inchise uşa de la antisală, pentru ca nimen 
să nu póta trage cu urechia la convorbirea lor. Apoi 
sô puse faţă ’n faţă cu tênërul sôu tovarăş şi-l in- 
trebâ: „Eşti cunoscut in Sevilla şi prin împrejuri
mea ei?a

mer-

„Nu mô cunósce nimen, nici chiar in calitatea 
mea de conte Telez y Gomez, căci am trăit férte 
retras.“

„Nu voiesc să sciu asta, ci numai dâcă cunosc! 
părţile locului.“

„Destul de bine. Sciî că am o memorie bună 
pentru asemenea lucruri.“

„Bine,“ aprobâ Tremblec. „Sciî unde locuesce acea 
copilă — Ellen Lee îi este numele.

„Sciu, căci adeseori am stat ore întregi înaintea
ascultat lacasei şi am privit la ferestrile ei şi am 

cântecele ei de dor, care-mi străbăteau până ’n adân
cul inimei mele,“ oftâ Manuel.

bl
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„Sciï, dară unde este odaia ei de durmit?«
«Da!«
„Cunosc! şi distribuţiunea internă a casei?«
„Nu, căci n’am fost nici odată in lăuntru.«
„Nu face nimic, ne vom informa. Eşti in adevăr 

atât de amoresat in fată, încât ai fi gata a te pune 
in risic pentru ea?«

„O iubesc mai mult ca pe Teresa, pentru care 
am jertfit aşa de mult. Mi-aşI da şi viăţa in schimb 
peutru posesiunea ei,« exclama Manuel cu vocea tre- 
murândă.

„Viăţa tocmai nu trebue să ţi-o dai,« rînji Trem- 
„Te va costa numai puţină muncă şi indrăz-blec.

nălă.«
„Ci vorbesce in fine, nu mô mai chinui,« striga 

Manuel sărind in sus de nerăbdare.
„Slăbesce-mă cu introducţiunea ta cea lungă şi 

spune ce ai de spus.«
Tremblec goli dintru întâiii in ticnă paharul său, 

îşi făcu o ţigară, o aprinse fără a să grăbi şi incepu 
in momentul in care nerăbdarea amicului său era să 
tréeà la furóre, a-şl desvolta planul său, pe care-1 
vom cunósce mai târziu in execuţiunea lui.

Atât vom spune aicî că vorbi in delung şi des
pre tóté amănuntele şi că terminâ cu cuvintele: „Cred 
că-ţî place ideia mea. Décà vei urma întocmai după 
poveţele mele şi nu vei face nici un pas pripit, îţi 
garantez pentru reuşită. Astfel nimerim două muscî 
dintr’o singură lovitură : Tu obţii pe amanta ta, eu 
insă plătesc pe nepotul meu pentru trădarea lui, Pri
mesc! ?tt
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„Da,“ exclamă Manuel. „Sunt afurisit ca să nu 
gust nici o fericire in ticnă, deci îmi voi cuceri şi 
pe asta cu sila lu

CAPITOLUL X.

Primul pas.
Demnul Don Bartolomeo Serena mësura cu paşi

neobicinuit de iuţi odaia sa de lucru in sus şi ’n jos 
şi sè opri in fine înaintea unui biurou mare făcut 
din lemn de trandafir şi la care së vedea deschis una 
din sertarele lui — acest sertar era deşert séu mai 
bine (Jis — golit.

„Hîm, hîm,“ bolborosi el in sine. „D’abia-i de
crezut.“

Apoi prinse mânerul brodat al unui clopoţel şi 
suna. îndată intrâ un servitor, care era cel puţin 
tot atât de bétrân ca şi stapênu-sôu.

„Ean vină ’n cóce, Daniilâ, şi privesce puţin la 
biuroul meu,w <Jise boierul bëtrân.

Servitorul ascultă uimit.
„Óre tóté sertarele sunt închise ?“
„Ba na, Don Serena,“ replicâ Daniilâ cu faţa 

mirată dar tot odată şi speriată. „Sertarul din mijloc, 
unde boierul îşi pástrézá baniî, este deschis.“

„Şi golit!“
„Da.“
„Aşa dară in adevër deBckis şi golit. Ean 

trage-më de urechi.“

■
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Dauiilá fácu o faţă, care exprima apriat gândul, 
că stàpênu-sëu s’ar fi inebunit.

„N’au(jl? Să iné tragi de urechi!“ striga Don 
Bartolomeo.

Bătrânul servitor executând ordinul primit, puse 
vârfurile manei sale in o Jină atingere cu urechile 
stăpânului sôu, care simţind acâstă atingere, ofta din 
adâncul inimei şi <}ise ;

„Nu visez dară, după cum îmî vinea să cred 
dintru întâiu. Am simţit degetile tale pe urechile 
mele ; este dar realitate amară. Inchipuesce-ţî Daniilă, 
am fost jăfuit a(Jl nópte.“

„Jâfuit!“ sbierâ bătrânul şi credinciosul servitor 
şi că^u pe un scaun, de pe care însă, luând aminte 
necuviinţa acestei porniri, sări îndată ârăşl in sus, 
văetându-se :

„O Dómne Dumne<}eu!e şi pré sfântă Născătdre 
feresce-ne pe noi. Vai, lioţî, tâlhari, ucigaşi ! O Dómne, 
Dómne, aici au furat ! O Don Serena !“

„Nu fi nebun Daniilă,“ <^se Don Bartolomeo cu 
8eriositate. „Paguba ar fi putut fi şi mai mare. Acum 
du-te, şi chiamă pe nepotu-meu. Dar să nu spui nimic 
la ceilalţi servitori, afacerea să rămână numai in
tre noi.“

„Am înţeles, Don Serena,“ <Jise Daniilă, care-şi 
recâştigase şi el cumpătul prin liniştea stăpânului său. 
D’aici merse in cealaltă aripă a edificiului, unde erau 
odăile lui Don Luca Montez. De óre-ce nu găsi pe 
servitorul acestuia, intrâ el insuşi in iatacul lui.

Luca era încă in aşternut. La intrarea bètrânului îşi
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ridică capul diu perini şi o năpraznică roşâţă îi cu
prinse faţa sa cea sarbedă.

„Don Luca !“ 4*se servitorul gîfăind.
„Hei, ce este ?“ întreba acesta, intinclendu-se şi 

incercându-se tot odată a părea nepăsător şi indiferent.
„Don Serena te rógá să poftesc! îndată la Dsa.w
„Aşa? Ce s’a întâmplat?“
„Nu sciu, decă-mi este permis a ţi-o spune, dar 

şi aşa o vei afla îndată, s’au furat bani din sertarul 
Domnului.“

„Nu se póte !“ exclamă Luca şi sări din pat 
inroşindu-s0 din nou, ceea ce surprinse puţin pe bă
trânul şi isteţul servitor. „Cât, cum şi când? Ci spune 
Daniilă,“ adause el peste puţin.

Dar Daniilă, care, in strictă oposiţiune cu stă- 
pênu sëu, făcând numai in acâstă privinţă o excep- 
ţiune de la supunerea sa,, iubia cu mult mai puţin 
pe Luca, decât pe vôru-sëu Romano, dispăruse deja.

Cu mânile tremurânde së îmbrăcă Luca de grabă, 
îşî inmuiâ capul înflăcărat in apă rece, parfumată 
şi-şi frisâ përul prin vr’o câte-va trăsături cu peria, 
de óre-ce de altă dată îi trebuia o jumătate de oră 
până când servitorul îl parfuma cu pomade şi cu 
oleiuri şi-i peptena përul sëu. Şi cu tóté că se gră
bise aşa de mult, după ce fu gata së opri cât-va timp 
meditând pe pragul uşei.

„Fi-voi destul de tare ?“ şopti el in sine.
Apoi se puse înaintea oglindii şi-şî scrutâ cu 

luare aminte faţa sa cea sarbedă, cu ocbiï sclipitori 
.fără odihnă. . . - ............... —

-,
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„De,“ îş! striga el şie-şî. 
lucru deosebit pe faţa mea. 
aşa de palid? Curagiű, puţină uimire şi o căutătură 
indrăzndţă, şi tóté vor merge strună!“

Sè duse in odaia unchiului sôu.

„Nu së vede nici un 
Ore nu sunt tot de-a-una

Acesta şedea pe un scaun înaintea biuroului sëu 
şi privia ţintă in sertarul deschis şi deşert.

„Bună diminâţa, dragă unchiule! M’ai chemat!“ 
cjise tênërul la intrarea sa, reculegêndu-sô din respu- 
terî pentru a părea cat mai indiferent.

„Bună diminâţa, Luco?“ respunse Don Bartolo- 
„Inchipuesce-ţ!, m’au furat ac}î nópte?“

„Nu só póte,“ exclama Luca cu spaimă bine
meo.

prefăcută.
„Şi totuşi din nefericire este pré adevôrat,“ oftă 

bëtrânul. „A sérá am încasat ca la vr’o şâse mi! piaş
tri!, şi îi am pus ca de obiceiti in sertarul de mijloc 
al biuroului meu. A(j! diminâţă am voit să scot bani!, 
pentru a-i! trimite bancherului meu. Viril cheia in 
brósca, dar nu sô invertia, trag, şi ce să vec).!, ser
tarul este deschis; de bună sémá a fost spart cu o 
daltă sóu aşa ceva — bani! tufă ; in sertar n’a mai 
remas de cât vr’o câteva bucăţele din hârtia in care 
au fost invëlip. Privesce!“

,,N’aş! fi cre<}ut cu putinţa una ca asta!“ exclama 
Luca scormonind prin puţinele bucăţele de hârtii
remase.

,,Nic! eu.“
„Şi n’ai dat de nie! o urmă făptuitorului.“

. • ,,Nu. Până a nu spune lui Daniilă nimic, am
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cercetat eu însumi cu amănuntul odaia, coridorul, scara 
şi antisala, dar n’am dat de nici un semn, de care 
m’aşl fi putut folosi intru urmărirea făptuitorului. Atât 
este insă sigur, că hoţul n’a putut veni d’afară şi 6tă 
ce më intristézà mai mult de cât tóté. Trebue să fiă 
un hoţ de casă.“

,,Ce idee unchiule!“ exclamâ Luca încremenit. 
„Ai dovedi pentru asta?“

„Dovedi nu, dar motive fórte temeinice, pentru 
a o presupune. Ferestrile sunt zăvorite de pe ’nlaun- 
tru, in odaia d’alăturl am dormit eu, prin urmare 
hoţul trebue să fi intrat pe uşa care era neîncuiată, 
ca de obiceiű. Şi cele laite tereştrii de prin tóté odăile 
sunt in bună regulă. In casă, nu să póte intra de 
cât numai prin pórta cea mare, care este bine în
cuiată, ér hoţul nu va fi sunat dórá portarului, afară 
numai décâ a fost vr’un om al casei. Aşa dară hoţul 
trebue să fiă in adevăr cineva, care locuesce chiar 
in casă.u

„Ar fi grozav lucru!“ exclamâ Luca.
„Grozav, da in adevăr!“ oftâ Don Serena.
„Nu mă dóré de aceşti şâse mii de piaştrii, căci 

nu e o sumă pré mare pentru mine şi aşi da indoit 
ba întreit p’atâta, déca aşi putea scăpa de gândul, 
că dorm sub unul şi acelaşi coperiş cu un hoţ . . . . 
N’aşI fi putut să am toţi banii mei in acel sertar, eu 
care de patruzeci de ani n’am avut să mă plâng de 
vr’un furt şi care din acéstâ causa am devenit fórte 
nepreveghiător şi nepăsător in acéstâ privinţă? Nu 
s’ar fi putut intêmpla, ca din causa insomniei, de care
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sunt acum adese-orî apucat, să fi lucrat aici şi ca 
lioţul să më fi asasinat, ca să scape de mărturia 
mea? . . . Da, ai dreptate fôtul meu, este lucru grozav.“ 

„Şi ai vr’o bănuâlă asupra cuiva?“
„Nu, dară tu ?“
Luca ridica din umeri.
„Daniilă a vë^ut eil cum am pus banii aici,“ 

reluă Don Bartolomeo. „Dar ar fi de rîs, dâcă aşi 
voi să-l învinovăţesc pe densul de acest furt. De când 
trăim noi amendoui am fost tot de-a-una împreună, 
mai mult ca de o sută de or! a avut sume in4ecit şi 
in-douë-decit de mari in mâni, cu cari m’ar fi putut 
pré uşor înşela, dar el mi-a rëmas tot de-a-una cre
dincios şi onest. Şi ceilalţi servitori ai casei, ei toţi 
au încărunţit cu probitate la mine, aşa încât nu pot 
nici decum crede, că vr’unul dintre ei să fiă lioţul.“ 

„Printre rendaşî sunt vr’o doui flecăl tineri,“ 
obiectă Luca.

„Şi pe aceştia îi ţen de oneşti şi m’aşl mălini 
férte mult, dâcă nu ar fi, cine-va însă trebue s’o fi 
făcut in tot caşul. De astă dată voi tăcea despre 
acéstá întâmplare şi te rog ca nici tu Luco să nu 
spui nimic.“

„Nu voiescl dară să faci nici o încercare intru 
dovedirea hoţului ?“ întrebă Luca, in a cărui faţă sô 
arăta o satisfacţiune, ce ar fi părut forte ciudată unul 
observator mai nepreocupat de cum era bătrânul.

„Ţîiă-şî miserabi Iul suma furată împreună cu 
consciinţa oprimâtére a fără-de-legei sale ; nu-i va 
aduce mult folos. Ér’ in contra unui al doilea atac
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de asemenea natură, voi sei eu să mô feresc,“ dise 
Don Bartolomeo aşeejat.

Bătrânul era om excelent şi bun de inimă şi 
décá mai avea vr’un defect afară de vanitatea sa cea 
mare, apoi nu era altul decât antipatia ce resimţia in 
contra lui Romano şi slăbiciunea sa pentru Luca.

Nu regreta mult perderea sumei destul de con
siderabile, cu mult mai mult îl durea gândul, că 
printre servitorii săi, cărora le era un stăpen aşa de 
bun, să să găsăscă un hoţ, că unul dintre aceia in 
care aţâţi mari de ani avuse atâta încredere, să-l fi 
furat in mod aşa de infam.

Dăcă vr’unul din ei s’ar fi găsit in lipsă, Pâr fi 
ajutat cu sfatul şi cu faptul, fără nici un preget — 
şi cu tóté astea, îl furase unul dintre aceşti óméul, 
după cum credea el, şi pentru a nu vătăma pe vr’un 
nevinovat, era silit a se arăta faţă de toţi, prin ur- 
urmare şi faţă de făptuitor tot aşa de bun ca şi mai 
’nainte.

Luca plecâ de la mâhnitul său unchiii rostind 
de adio o mulţime de cuvinte frumóse şi să reinturnâ 
vesel in odaia sa.

Să puse înaintea oglindii sale celei mari şi-şl 
făcu sie-şl o reverinţă curtenâţă.

„Te-ai purtat de minune, Don Montez,“ îşi 4*8e 
el, „peste aşteptarea mea de bine. Ai întrecut spe
ranţele mele cele mai îndrăzneţe şi-mî voi lua deci 
voie a-ţl procura o <\i veşelă.“

Surise cu sarcasm, îşi pusă mâna in buzunarul 
de sus al gherocului său şi scóse d’acolo un pachetaş
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de bancnote in suma de çé3e mil de piaştrii ; tocmai 
aceleaşi bancnote, care fuseseră furate unchiului sèu
— căci el singur fusese hoţul.

„Ce vorbă urîtă şi pr<5stă,u exclama Luca ve- 
nindu-i aminte tocmai ace3t cu vént — de hoţ. „Mi-am 
luat numai o anticipaţiune din dréptà mea moştenire. 
Nu dice chiar el, că suma este o bagatelă pentru 
dénsul, ér pe mine m’a salvat.“

Apoi suna unui servitor, dejunâ ticnit, îşi făcu 
ca de obiceiű cu îngrijire toaleta şi eşi cu faţa rîcjô- 
tóre fluerând o arie vesela.

Apuca spre mahalaua Triana şi peste puţin bătu 
in oblonul lui Vasteri, a cărui casă era tot atât de 
bine inclusă <}iua ca şi nóptea.

Ovreiul deschise îndată şi conduse pe óspele sôu,
— care ca tot de-a-una, aşa şi acum, injura cori
dorul cel întunecos, — in odaia sa, care diua era şi 
mai fiorósá de cât séra.

„Hein, ovreiü bătrân, adă-mî afurisita ta fiţuică!“ 
ex cl am â Luca cu vocea tare şi së aruncâ pe unul 
din scaunele defectuóse.

„Ah, Don Montez, voiescl dar să plătesc!?“ ex
clamă Vasteri survend cu plăcere.

„D’apoi ce cretjl omul lui Dumnezeu, că Luca 
Montez este un fleac, care nu ar fi in stare să-şl pro
cure nici măcar cinci mii de piaştrii?“

„Să më feréscâ Dumnezeul părinţilor mei!“ cron
căni bătrânul. „D6ră sciu că eşti din familia cea mai 
bogată şi mai respectabilă din t<5tă Sevilla. Nu-i aşa 
Domnul unchiu nu s’a supërat nici de cum şi a dat
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bucuros miseri-a de cinci mil de piaştrii drept a- 
cont ?“

„Nu, bătrenule !“ rîse Luca puţin a Bilă. „Un- 
cbiu-meu nu scie nimic despre acésta; póte că voi 
recurge altă dată la punga lui. Unul dintre amicii 
mei mi-a plătit o sumă mai mare, cu care*mî datora 
de mai mult.w

„Ah cât sunt de norocoşi aceşti coconaşi nobili,“ 
rînji cămătarul care nu trecuse cu vederea inroşirea 
nedumerită a lui Luca. „Tocmai când ai lipsă mare 
de piaştrii îţi pică un scump amic şi plătesce o da
torie vechia. Ómenii de séma nóstra trebue să së 
ehinuésca grozav până-şi recapătă banii împrumutaţi 
şi dabia câştigăm atât, cât ne trebue pentru traiul de
tóté (Jdele.tt

„Prostie,“ boncăni Luca. „Spune altuia aseme
nea mofturi.“

Bătrânul ovreiu adusese intru aceea scrisul de
datorie şi hârtie, condee şi cernéla şi Luca, după în
ţelegerea avută făcu un nou scris de cinci mii cinci 
sute de piaştrii pentru cliua de ş0pte August anului 
curgător.

Apoi scóse pachetaşul de bancnote din buzunar, 
numërâ cu luare a minte cinci mii de piaştrii, le în
tinse ovreiului şi puse restul drăşi in buzunar.

Ochii lui Vasteriï erau aţintiţi cu o sclipire aprópe 
nefiréscá asupra bauilor ; strinse suma ce i sô cuvenia 
cu mâni tremurânde şi o puse in buzunarul hainei 
sale vechi şi murdare.

Luca rupse scrisul cel vecbiű şi 4*se r^nd.
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„Ş’acum să-ţl fia de bine friptura cea grasă, ovreiu 
bătrân. Sciu că vei trăi bine astăzi!“

„Unde te duci ca gândul Don Montez?“ .cron
căni bătrânul. „Banil-s streini, şi trebue să-i duc stă
pânului lor; eu nu capăt de cât un mic comision. 
Dăcă vei mai avea trebuinţă de serviciile mele, bine 
voiesce a nu mă uita, voi face tot ce-ml va sta prin 
putinţă.“

„Sciu,“ zimbi Luca cu batjocură, apoi plecâ
fluerând.

Vasteri să uita in. urma lui şi-şl cjîse:
,,Du-te, du-te, om îngâmfat. Peste puţin vei re

veni, ca să mă rogi. Singur îţt făuresc! lanţul, cu 
care te voi ţine legat. Un amic ţi-a plătit o datorie, 
ce amic complesant!“

Ovreiul rîse sarcastic.
„Oh, voi afla eu, de unde ai banii, Luca Montez,“ 

îşi continuâ el apoi monologul său. „Şi décá va fi 
aşa după cum o presupun eu, atunci ai să-ml plă
tesc! scump prostia şi obrăznicia ta. In genunchi vei 
sta tu încă înaintea mea.“

CAPITOLUL XI.

Rapt de fată*

Casa colonelului Lee să afla pe calea de Lonja 
una din cele mai frumóse strä<}l ale Sevillei. Frontul 
era spre stradă, ér cele laite trei lături erau impre-
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jurate de o grădină mare plantată cu arbori şi tufiş, 
şi împrejmuită de un gard cu zăbrele de fer înalte.

In dos unde grădina sô învecina cu un loc liber 
plantat asemenea cu arbori, era o uşe in gard, care 
nu era insă folosită nici odată, şi la care nu avea 
cheea decât numai colonelul şi Ellen.

Pe la meijul nopţii, pe un timp inorat, sô opri 
in umbra arborilor din piaţa de după grădina colo
nelului o trăsură uşurică, închisă şi doui bărbaţi in- 
văliţi in mantale lungi sô coborîră din acesta trăsură, 
o a treia persóna, care ţinea hăţurile cailor in mâni,
rêmase pe capră.

Cei doui bărbaţi sô apropiară cu precauţiune de 
portiţa gradinei.

„Cheea,u <jise incetinel cel mai inait.
„Éta-o,“ replica celălalt scoţând tot odată o sti

cluţă din buzunar din a cărui cuprins — 
unt de lemn — vèrsâ cu imbelşOgare pe ţiţini şi pe 
bróscá. Apoi vîrî cheia in brósca, o învârti incetinel 
şi deschise portiţa binişor, încât nu sô audi nici un 
sgomot.

care era

„Am uns ţiţinii şi brósca încă de a*sérâ,M <ţiae el. 
„Dar cheile de la uşile antreului şi ale odăilor?“ 
„Le am şi pe acestea. Erî am fost ca călugăr 

cerşi tor, alaităerî ca portocalagiù in casă şi am luat 
tipare de cérâ de pe tóté bróscele necesare şi am fă
cut cheile; cunosc! dibăcia mea in asemenea lucruri* 
Acum însă haidem, nu este bine să stăm mult
timp aie!.“

Cel mare scóse cheia din brósca portiţei pe care 
apoi o închise după sine,



113

„Nu este permis să stea deschisă portiţa,“ observă 
el. „Ar putea să aţiţe banuiéla vr’unui trecător.“ 

„Ai dreptate,“ confirmă celait. „Bine, că te-ai 
gândit şi la asta. Dovadă că çi-ai păstrat cumpătul 
şi presenţa ta de spirit, şi că nu vei comite vr’o pros
tie, care ar putea avea urmări fórte fatale pen
tru noi.“

Apoi înaintară cu precauţiune prin aleiurile in- 
tunecósá, până aprópe de casă, unde să opriră as
cultând.

Nimic nu să mişca, totul părea cuprins de som
nul cel mai adêuc.

Mărunţelul scóse ărăşî o clieiă şi deschise uşa 
casei, intrară in coridor şi traseră uşa in urma lor, 
fără a o încuia insă.

„Aprinde felinarul,“ tjise naltul incet.
Celait aprinse un felinar. Acum vătjură că erau 

in josul unei scări laterale. Scara principală de mar
moră era mai nainte.

Cei doui bărbaţi, — in cari la zarea felinarului 
am recunoscut pe Manuel şi pe Tremblec — urcară 
cu paşi lini scara lăturalnică.

In mantalele lor cele lungi erau ca nisce fan
tôme, umbletul lor era fără nici un sgomot, căci căl
cau pe covóre moi.

Sus o uşe mare cu geamuri le închidea calea. 
Tremblec o deschise curênd, căci,’ după cum o spur 
sese mai nainte, avea tóté cheile dé lipsă. Intrară in 
un salon mobilat cu splendóre.

„Acum măscile pe obraz!“ <}ise Manuel şi-şl puse
ioThcocliar Aloxe. „Unul scapă, altul piorc.“
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o mască de mătase négrâ, care-i acoperi t6tă faţa ; 
numai ochii îi luceau fioros prin găurile măscil.

Şi Tremblec îşî acoperi faţa.
„Ai la îndemână sticluţa şi batista.“
„Da!“
„înainte dar!
Trecură prin mai multe odăi nelocuite, eşiră pe 

un coridor apoi sè opriră înaintea unei uşiţe.
„Aici dórme cameriera,“ şopti Tremblec. „S^óte 

chloroformul.“
Manuel scóse o sticluţă şi turnâ din ea un licuid 

pe batista sa, care exhalâ îndată un miros tare, dul
ceag şi ameţitor.

Celait puse cu precauţiune mâna pe clânţa uşei, 
care së şi deschise fără nici un sgomot. Cei doui in
trară reinchi<Jendu-o inoetinel.

Pentru un moment sÔ opriră pândind in odaia 
cea intunecésâ, së ainjia respiraţiunea regulată 
adormit.

a unui

„Trebue să zacă in colţul sting,“ şopti Tremblec 
şi intórse felinarul sëu spre direcţiunea menţionată.

In adevër acolo era un pat, pe care zăcea o fe
tiţă tênërâ, frumósá cu përul lung, negru despletit. 
La năpraznica zare ce-i nimeri obrazul, deschise ochii, 
trezêndu-së de jumătate. Buzele-i së mişcară, pentru 
a scóte un strigăt de ajutor, dar până să-i fi eşit cel 
mai mic son din gură, cei doui infractori sÔ năpus
tiseră asupra ei.

Manuel îi apăsâ batista pe gură şi pe nas ér 
Tremblec îi puse un pumnal pe peptul ei palpitând
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de teróre, şoptindu-i : „un cuvent, o mişcare şî eşti a 
morţii.“

De bună sémâ fata nici nu mai înţelese aceste 
cuvinte ameninţătdre ; chloroformul îşi făcuse datoria, 
ea recăzu ameţită pe pernă.

Tremblec së puse lângă ea pe marginea patului 
şi arăta spre o altă uşe intredescliisă.

Manuel lua felinarul, îl invéli in o batistă ca 
să-i slâbâscă zarea, apoi mai inmuiâ încă o batistă in 
Chloroform şi o ţenu in mâna cea laltă. Astfel merse 
prin uşa indicată in odaia alăturată, care era iatacul 
Elleni.

Era un spaţiu măricel, arangiat şarmant, acest 
templu al castei virginităţi !

Manuel tresări, o stranie simţire cuprinse inima 
cruntă a acestui bărbat, când păşi la patul Elleni 
unde dete la o parte pologul şi privi la copila, care 
dormia lin.

Un tablou şarmant së presentâ ochilor sëi în
cântat,!.

Ellen îşi sprijinise capul pe braţul ei cel drept, 
mâneca camisolului ei de nópte së resfrânsese puţin 
şi îi së vedea braţul ei cel rotunjor, a cărei albâţă să 
întrecea cu albéÇa lingeriei celei fine.

Faţa-i era suflată de rumeneala sănătdsă a som
nului, un suris lin îi zimbia pe buzele întredeschise. 
Una din pletele cele late, daurite së încovriga ca un 
şârpe in jurul gâtului alb ca zăpada mergând in o 
linie unduiată peste peptul plin, acoperit cu castitate.

îndelung, îndelung stete Manuel perdut in con
templarea acestui tablou in adevôr fermecător.
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Privirile sale înfocate părură a nelinişti in fine 
pe fr uniósa dormi tőre, cad îşi mişcă capul de vr’o 
câte-va ori in cócl şi in colo. Manuel intórse felinarul 
şi-şî retrase capul pe după polog.

Peste puţin ea sè linişti érâ, un suris fericit zimbi 
din nou pe guriţa ei cea rumenă. Părea cufundată 
in un vis fericit. Buzele îi se mişcară şi de odată 
şopti: Juan, Juan.

Tênërul de lângă pat tresări şi un fulger de ură 
iabucni din oeliiï sëi înfocaţi. Iute aruncă batista 
cu Chloroform peste faţa Elleni ; ea făcu o slabă 
încercare, de a o lua de acolo, dar fu pré târziu, 
mirosul ameţitor îşi esercitase deja efectul.

Cu inima svecnindă lua Manuel corpul svelt, 
molatic al copilei in braţele sale, o acoperi cu mantaua 
sa şi eşi in coridor, ducendu-o in braţe, ca pe un 
copil.

„Légá pe cameriera şi adâ-ml felinarul,“ ordona 
el soţului sëu.

Acesta executa ordinul primit. In mai puţin ca 
doué minute lagase pe fată de mâni şi de picióre, apoi 
aduse felinarul din iatacul Elleni şi apuca înainte, 
reinturnându-sô pe aceeaşi cale pe care veniseră.

Manuel cu povara sa cea dulce îl urma.
Uşa cea mare cu geamuri de la scara lăturalnică 

fu cu îngrijire reincuiată, tot asemenea şi uşa casei 
şi portiţa grădinei.

Când cei doui răpitori eşiră din grădina intune- 
cósá pe strada luminată, un bărbat mare şi tare le 
eşi înainte; Tremblec puse mâna pe pumnalul sôu,
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dar streinul scóse o fluerătură lină particulară şi 
Manuel cjise: „Este Iago ltt

„Sunt tóté gata, Iago ?“ së adresă el apoi cătră
acesta.

„Da, tóté s’au făcut, după cum ai ordonat, Dom
nule şef,“ replică celălalt.

„Dar mama Bianca?“
„Aştâptă deja in trăsură.“
„Bine. Iţi mulţămesc.“
Intr’acésta sosiseră la trăsura, care era aşa de 

bine ascunsă printre arborii cei deşi, încât nu së putea 
vedea de pe stradă. In interiorul ei şedea o femeeă, 
care luă in primire pe Ellen din braţele lui Manuel.

„Seil bine ce ai să faci, Bianca,“ <}i8e ©!• »Pdr- 
tă-te bine cu coconiţa, cum së cuvine faţă de mirésà- 
mea. Cum voi au<Ji cea mai mică plansóre in contra 
D-tale, vei afla ce va să <Jică a më înfuria. Mâine, 
cel mult poimâine plec şi eu după voi. Pregătiţi-ml 
o primire bună.

„Aveţi să fiţi mulţămit cu mama Bianca, Dom
nule şef,“ replică o voce croncánitóre, care era a 
acelei femei.

Manuel mai depuse o sărutare pe mâna Elleni, 
apoi închise cu îngrijire uşiţa trăsurei, aşa încât nici 
<|iua nu ar fi putut pătrunde nici o privire in inte
riorul ei, şi <Jise: „Urcă-te, Iago!“

Acesta së puse lângă vizitiu.
„Aveţi grije, să nu së întâmple ceva! îmi veţi 

garanta cu capul vostru pentru fată . . . Mişcă!“
Visitiul plezni incetinel din limbă, cei patru ar-
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măsarl andalusienï, pe care d’abia îi mai putuse re
ţine, cum audiră semnul cunoscut şi cum simţiră hă
ţurile puţin mai slobode, porniră in pas grabnic. 
Trăsura së depărtâ cu iuţâla vântului

Manuel privi mult timp in urma ei, in fine sô 
intórse oftând spre Tremblec şi <J.ise: „ţ)ău că n’am 
făcut o bucuros, dar n’am avut in cotro, ômeniî më 
numesc căpitan de lioţl, deci . . . dar mai bine să nu 
vorbim de asta. Haidem a casă.“

„Trebue să ne scótem măscile,“ observa celait. 
„Ar putea să ne aducă in bănuâlă :“

„Ai dreptate I ţ)eu că uitasem de ele, sunt aşa 
de distras, aşa de ingrijat şi tot odată fericit, aşa de 
— dar nici eu nu sciu, cum sunt.“

Apoi merseră la hotel, săriră peste gardul gră- 
dinei şi, fără a fi zăriţi de cineva ajunseră prin o 
uşe, la care-şi procurase Tremblec cheea, în odăile lor, 

Manuel sô culcâ, dar a doua dimindţă së sculâ 
ârăşl fără să fi putut durmi câtuşi de puţin in tot 
decursul nopţii.

Când chelnerul la servirea dejunului povesti con
telui Tellez j Gomez şi unchiului sôu marchisului 
de Bresta despre raptul uneia dintre cele mai frumóse 
donne tinere din Sevilla, aceşti domni firesce erau fórte 
uimiţi şi indignaţi şi regretau pré mult, că nu së 
dase încă de urmă răpitorilor.

Petrecură (jiua ca de obiceiű, cătră sérâ puseră 
pe servitorii lor, ca să le împacheteze geamantanele 
şi plecară a dona <Ji diminâţă in trăsura lor proprie, 
care luâ direcţiunea înspre Cordova,
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Atât mai putem spune că chelnerii fură mulţă- 
miţl cu „ruido de caso“ adică cu bacşişurile, ce pri
miseră de la contele Tellez y Gomez.

CAPITOLUL XII.

Manuel Frania, şeful ligei roşie.

„Ce s’a întâmplat óre ?“ se intrebâ colonelul 
Lee a doua <}i diminăţă, observând la trezirea sa din 
somn o mişcare şi nelinişte neobiclnuită pe coridor.

Sê ridica de jumătate in aşternut şi sè intinse după 
clopoţelul de pe masa ce stetea lângă patul său cel 
simplu, dar încă nici nu-1 atinsese cu mâna, când 
fidelul Tom intrâ in odaia cu o faţă aşa de mâhnită, 
încât şi colonelul să speriâ fără de voie.

„Hei bine Tom, ce s’a întâmplat?“ intrebâ el. 
„Vorbesee odată. Este vr’un lucru neplăcut?“

Servitorul nu să indura a răspunde. Işî trecu 
de vr’o două ori cu mâna cea lată peste oelil şi <jise 
in fine cu vocea plângëtôre : „Coconiţa nôstrà a 
dispărut. “

„Ce?“ sbierâ colonelul şi sări cu amândouă pi- 
ciórele d’odatâ din pat. „Ellen a dispărut?“

„Da, vai, Domnule colonel,“ răspunse Tom căruia 
îi curgeau lacrimele pe obraz in jos. „Văzând bucă- 
tárása că Aneta nu mai venia după dejun, merse in 
odaia ei, ca s’o scóle, şi o găsi fără simţiri şi legată 
in patul ei, ér sârmana nóstrá Ellen era dispărută.“
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„Nu sô póte !u gemu colonelul, care sô îmbrăcase 
intru aceea şi alergă in odaia fiicei sale.

Scirea lui Tom se adeveri.
Prin stăruinţele celorlalţi servitori, Aneta, came

riera Elleni, îşi revenise in fire, dar nici ea nu putu 
comunica nimic colonelului. Ii spuse că fâr’ de veste 
ar fi vëcj.ut in mijlocul somnului ei o zare lumindsă, 
dar până să fi fost in stare a së scula, doui bărbaţi 
cu feţe negre s’ar fi năpustit asupra ei, şi i-ar fi 
aruncat o batistă cu un miros tare pe obraz, aşa 
încât şi-a perdut simţirile, de n’a mai sciut nimic 
de sine.

Nu mai încăpea nici o indoiélâ, së comisese un 
rapt indrăsneţ. Din giuvaerele numërôse ale Elleni 
păstrate de ea parte in iatacul ei parte in budoarul 
alăturat, nu lipsia nimic. Răpitorii deci avuseră d’a 
face numai cu Ellen, dar nu sô găsi nici o urmă a 
lor. Uşi, brósce, ferestril, tóté erau in cea mai bună 
rénduélá.

Cu t0tă mîhnirea sa cea nemărginită, colonelul 
totuşi îşi păstrâ presenţa de spirit, care nu-1 părăsise 
nici in cele mai periculóse momente ale vieţei sale 
furtunóse. îndată trimise la poliţie şi la Jüan.

Peste puţin veni coregidorul, pe care-1 cunóscem 
de la serata colonelului Lee, şi cercetâ el insuşl tóté. 
Dibaciul funcţionar descoperi indată, ceea ce nu ob
servaseră cei lalţl, mulţimea de unt de lemn in brós- 
cele şi pe balamalele de pe uşile din dos, urmele 
próspete in nisipul grădinei — dar nici el nu găsi 
nimic, care să-l fi lămurit asupra răpitorilor şi a di
recţiune! in care au dispărut.



123 —

Funcţionarul poliţienesc pleca promiţând de a face 
tot ce-i va sta prin putinţă pentru a descoperi locul 
unde sô afla Ellen.

Juan era aprópe disperat — umbla ca şi nebun 
prin odăi de colo până colo, înjurând, strigând, apoi 
ârăşî recádea aprópe ore întregi in o amorţelă cum
plită. In aceste momente grele mărturisi colonelului 
amorul seu cătră Ellen, dar fu numai o pontenţare 
a durerei sale, când Lee îi spuse cu câtă plăcere ar 
fi primit peţirea lui.

Puţine ore mai tar di u sô afişară in tóté colţurile 
stradelor nisce placate cu următorul cuprins:

Recompensă de 5000 piaştrii.
In nóptea de la 15 spre 16 Mai a anului corent 

domnişora Ellen Lee a fost răpită de aici calea de la 
Lodja, de doui bărbaţi.

Acela care va scil să facă indicaţium exacte, 
unde şi cum se află densa, primesce de la colonelul 
Lee recompensa de mai sus, depusă la mine. Afară 
d’acésta sô onoréza orî-ce indicaţiune cât de neîn
semnată.

Orî-cine ar fi observat in acea nópte vr’un lucru 
remarcabil este rugat a mi-1 comunica fără întârziere. 

Sevilla, 16 Maiű 1850.
semn. Corregidorul regal.

Sevilla se afla in fierbere grozavă, toţi erau in
dignaţi de răpirea indrăznâţă a uneia diutre cele?mai 
frumosé şi mai bogate fete din locuinţa ei situata in 
mijlocul oraşului. Recompensa cea mare aduse poliţia 
spaniolă, de altmintrelea destul de greóia, in o acti-

11*
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vita te febrilă; încă in aceeaşi 4l tóté unghiurile ora
şului, tóté pădurile, tóté hanurile suspecte fură scor
monite, dar fára nicî un efect.

Diminâţa urmatóre aduse Sevillanezilor şi poliţiei 
lor o a doua surprisă de tot straniă. Lângă afi şurile 
coregidorelui sè găsiră de tot altele, la fel cât despre 
forma lor, dar cu următorul cuprins :

Recompensă de 5000 lovituri de pumnal.
In nóptea de la 15 spre 16 Maiü a. c. am răpit 

cu forţa pe Domnişdra Ellen Lee, fiica colonelului 
britanic Lee, d’aicl din calea de la Lonja.

•Acela care va sciî să facă indicaţiunl exacte unde 
şi cum së află densa, va primi de la mine recom
pensa de mai sus, tot de-a-una disponibilă. Afară de 
acésta së va onora in acelaşi mod orl-ce indicaţiune 
cât de neînsemnată.

OrLcine ar fi observat in acea nópte vr’un lu
cru suspect, este rugat in propriul sëu interes, a păs
tra secretul.

Sevilla 17 Maiü 1850
semnat Manuel Frania.

Acéstà indrăznăţă batjocorire a poliţiei indignâ 
pe fie-care, dară totuşi avu resultatul dorit de Frania, 
adică nimen nu mai voi să së amestece in acéstá 
afacere, ba chiar şi zelul poliţiştilor së reci fórte 
mult.

^Recompensa de 5000 piaştrii era in adevăr fórte 
frumósá, contrariul insă, adică lovitura de pumnal a 
lui Frania era cu mult mai sigură şi cine óre s’ar 
fi supus de bună voie unui asemenea pericol.
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In aceeaşî diminâţă primi colonelul o epistolă, 
a cărei adresă era scrisă cu o scrisóre fină şi ele
gantă, ca de o damă. Lee o deschise şi ceti.

Senor colonel.
Permiteţi-mî înainte de tóté, senor, să mô 

presint. Numele meu este Manuel Frania şi mô 
flatez că nu-i tocmai necunoscut in Spania. Cred 
că l’aţî aucjit şi Dv. de şi n’am onóre de a fi 
cunoscut in persdnă de Dv. _—.

Iubesc pe şarmanta fiica Dv., senor colonel 
şi, de óre-ce am presupus, că veţî respinge fidan- 
ţarea mea formală, mi-am luat voia, a răpi pe 
donna Ellen, firesce fără scirea şi fără voia ei. 
Sô află deja la loc sigur. Nu te osteni deci cu 
cercetări, căcî ar fi zadarnice ér eu aşî fi adus 
in neplăcuta posiţiune a purcede împotriva ser
vitorilor şi ajutórelor Dv. in alt mod de cum v’ar 
place Dv. şi mi-ar place chiar şi mie.

De óre-ce am avut deja onóre a VÔ spune, 
că iubesc pe Donna Ellen, este de prisos să mai 
adaug, că va purta o viéçâ corespun<Jétóre ran
gului ei şi că voi stărui a-mî câştiga prin galan
terie şi supunere contraafecţiunea ei, ceea ce-mî 
va succede peste puţin, după ferma mea convingere.

După ce sô va fi potolit prima furtună, voi 
arangia o întâlnire cu Dv, şi décâ Donna va 
mărturisi, că înfocatul meu amor începe a-şî afla 
resplata din parte-i, atuncï, pré onorate senor, 
veţî bine-cuvénta unuinea nóstrá şi veţî pré ferici

al Dv. devotat serv 
Manuel Frania.

Pe
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„Grozav!“ gemu colonelul şi cădu pe fotoliu. 
Avusese lipsă de t6tă energia sa, pentru a putea ceti 
scrisórea până la sfârşit; acum şedea cu totul sdrobit 
pe scaunul sèu şi-şi sprijini capul arzător, — in care era 
un val-vêrtej de rugăciuni, de ameninţări şi de dis
perare, — în amândouă mânile.

Cât timp va fi şecfut el aşa? — abia o scia el 
însuşi. îl apucase ca o ameţălă surdă, din 
trecji, când o mână grea së puse pe umărul său. Ri- 
dieându-şi ocliii văc]u pe torero-ul înaintea sa — nu-1 
aurise venind. Tânărul ţânea epistola lui Frania in 
stânga sa cea iremurândă.

„O Juan, Juan!“ excîamâ colonelul. „Ce destin 
greu ne-a lovit.“

„Este grozav!“ (fise Jüan cu vocea răguşită. 
„Cred că nebunesc, dulcea nevinovata mea Ellen in 
braţele lui Manuel Frania. Pe ea, flórea cea gin
gaşe, o va desfruncfa-o cu mânile sale crunte, sânge
rate . . . Ah! . . .“ Era un son grozav, nearticulat, 
aprópe dobitocesc, care să strecurâ din peptul cel lat, 
svâcnitor al toreroului. Pumnii îi să strînseră spas
modic, vinele frunţii sale să umflară de păreau că 
crăpă, ochii săi ardători să aţintiră cu o expresiune 
aprópe nebună pe epistola fatală. —

După un óre-care timp să perdu acăstă selbătăcie 
nefirăscă din trăsurile feţei sale celei frumóse şi cura- 
gióse; ele să astâmpărară şi să liniştiră, dar acăstă 
linişte apăru in oposiţiune cu sălbătăcia de mai nainte 
cu atât mai teribilă.

„Voi căuta pe Ellen şi o voi răsbuna,“ (J*se 
OU voce răguşită dură fermă,

care să
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„Şi eu te voi insoţi !“ exclama colonelul sărind 
in sus, ér un fulger de curagiù şi. de speranţă isbucni 
din ocliiî lui cei albaştrii.

„Oh, eu sunt deprins cu tóté stratagemele şi cu 
tóté pericolele. Vom căuta pe iubita nóstrá copilă, o 
vom găsi şi vom impuşca pe acel câne . . . sunt un 
buu ţintaş şi mâna mea nu va tremura, când voi 
slobozi pistolul in peptul tîlharului afurisit. Haide 
Juan! sä plecăm îndată, Tom ne va insoţi. Fie-care 
minută este preţidsă, căci póte decide asupra fericirei 
şi asupra miseriei.u

„Ba nu senor colonel !“ <Jise Juan, „D tale nu 
ţi-e permis să vii cu mine, D-ta trebue să rômâi aici.“ 

„Ce? Eu să rămâi aici şi să su fer in linişte, ca 
tîlharul să ducă in visuinea sa pe copila mea, unica 
mea bucurie, desfătarea ochilor mei? Eu să-ml pui 
mânile in sîn, să te las să mergi tu singur?“

^însoţirea D-tale este imposibilă. Tipul D-tale 
nordic te-ar trăda îndată spionilor lui Frania, ş’apoi 
ar afla de plecarea D-tale, căci de bună sémâ a pus 
să te observeze. Eu-ţî voi trimite pe fie-care <Ji ra- 
pórte şi instrucţiuni, in ce mod vei putea să promo* 
vezi opera nóstrá de salvare. Aici îmi vei fi mai 
folositor, ca afară, de óre-ce nu cunosc! nie! limba 
nici ţăra.“

„Nu pot, nu voi să rămân aici,“ <Jise colonelul 
cu ton rugător.

„Dar trebue să rămâi,“ replicâ Jüan cu fermi
tate. „Ori voişscî dórá să nimicesc! din capul locului 
slaba mea speranţă in succes? Rămâi senor şi speră!
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In curând vei aucj.i despre mine, de revôdut më vei 
revedea numai cu Éllen — orî nici odată. Ş’acum 
rëmâi cu Dumnedeu.“

Cei doui bărbaţi, apropiaţi şi mai mult prin 
perderea lor, sô imbrăţoşară plângând amar. Sô ţinură 
indelung imbrăţoşaţl, fără a pronunţa un cuvent măcar 
şi totuşi, cât de elocuentă era acéstá tăcere.

In fine Juan së smulse din braţele colonelului.

Cine este acest Manuel Frania ?
Este lesne şi tot odată greu de a respunde la 

acéstâ întrebare. Manuel Frania era şeful ligei roşie, 
o societate secretă, a cărei cunoscinţă mai de apró pe 
o vom face, când vom soi apoi a o apreţia. In ochii 
lumei trecea de o bandă de hoţi, séu panduri, ér şeful 
lor de un căpitan vestit, cum fusese bună-6ră la tim
pul sëu „Jianul Olteauul.“

Manuel Frania era temerar, îndrăzneţ, gata la 
orl-ce întreprindere periculósá, june, frumos şi elegaut, 
un cavaler desăvârşit; era cu minte, vanitos, risipitor, 
iubia vinul, femeile şi pe — sôracï, cărora le dedea 
cu imbelşugare din ceea ce lua de la duci, conţi şi 
bancheri ; pe scurt era un bărbat de un caracter com
pus din extreme, de un talent eminent şi numai prin 
vitregimea sorţii fusese pus in fruntea unei societăţi, 
care nu së conforma legilor civile.

De óre-ce acest bărbat va juca un rol principal 
in naraţiunea nóstrá vom comunica spre caracterisarea 
lui vr’o câteva anecdote despre densul.

. Qi} vr’un an mai nainte un detaşament "de sol-
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daţi sub conducerea unui ofiţer tênër dar curagios şi 
dibaciii primise ordinul să nimicésca liga cea roşie, 
care pe acel timp îşî avea cercul sëu de operaţiune 
in la Mancha.

Acésta regiune mare şi pustie dedea pré puţină 
ocasiune de urmărire, cu atât mai puţin, fiindcă po- 
pulaţiunea săracă simpatisa mai mult cu darnicul 
Manuel de cât cu soldaţii, cărora deci le punea tot felul 
de pedecl, inşelându-i mai cu séma prin indicaţiunî 
false despre sălaşul ligiştilor. Totuşi îi succese că
pitanului Ladrone — asta era numele oficerului co
mandant — a prinde pe vr’o doui dintre ligiştl şi a 
respinge pe ceilalţi spre sud in Sierra Morena.

Intre cei prinşi së afla şi unul anume Trioso, unul 
dintre cei mai intimi amici ai lui Manuel. Şeful ligei 
scrise căpitanului o epistolă, prin care-1 ruga, să-i li
bereze pe soţu-său pentru o sumă mare de rescum- 
përare. Ladrone respunse pe scurt, că asemenea li
berări au loc numai in resbóie şi intre soldaţi oneşti 
dar nu şi pentru hoţi. Manuel mai scrise încă odată 
ameninţând, că va impuşca pe un soldat prisonier? 
décá Ladrone nu va da drum amicului sëu. Căpita
nul nu mai respunse, tot asemenea nici la o a treia 
epistolă şi mai ameninţăt<5re.

Ligistul Trioso fu spânzurat.
Manuel se infuriâ şi jură, că va nimici întregul 

detaşament. Sô retrase cu restul ómenilor sói tot mai 
adênc in stufişul Sierei, unde avea mai multe locuri 
bune de pândă. Dar Ladrone era destul de curagios 
şi de dibaciö, pentru a scăpa de tóté cursele, ba res-
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pinse eliiar in mai multe rênduvï pe adversarii sói 
omorînd pe mulţi din ei, aşa încât liga cea periculósa 
nu mai număra de cât a patra parte din membrii săi 
de mai Mainte.

Bucuria bogaţilor fu mare. Ladroue era sărbă
torit din partea lor ca un erou, Manuel făcea spume 
de furie.

Detaşamentul de soldaţi luase odată cuartier la 
o moşie, al cărei proprietar eia un partisan al ligei. 
Manuel indemnâ pe cele două fiice frumóse, a trata 
amor cu doui dintre soldaţi. Odată le veni la amên- 
doui soldaţii rêudul de a sta împreună de pază.

In acea nópte cele două fete ademeniră pe amanţii 
lor, ca să vină in camera lor, ér moşierul aduse intru 
aceia pe ligiştl in casă. Soldaţii surprinşi in somn SÔ 
apărară cu curagiul disperărei, cu tóté astea fură asa
sinaţi cu toţii.

Bravul căpitan se luptâ ca un leu; când deja 
toţi soldaţii săi erau culcaţi la păment, el continuă 
lupta, intr’un ungliiű al odăii, răijimat de părete ; in 
amendouă mânile avea câte o spadă şi cel care venia 
in apropierea celor două tăişe grozave, cădea prada 
morţii.

In fine voiră să-l impusce, dar Manuel nu per
mise acÓ8ta şi ordona să să prindă de viu căpitanul 
al cărui curagiű îl umpluse de admiraţiune.

Dar nici unul din ómenil săi nu voia să să apro
pie de bărbatul care rnânuia cele două spade, din 
care ţinea câte una in fie-care mână, cu egală putere 
şi dibăcie,
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„Predă-te, senor căpitan,“ strigă Manuel. „Vecjl 
bine că resistenţa D*tale este zadarnică.“

„Din contră a avut un succes fórte bun, căci 
nimen nu mai indrăznesce, să mô atace.“

„Dar pot ordona să te impusee,“ obiectă celait. 
„Laş destul ai ii pentru aşa ceva,“ iu respunsul

intrepid.
Manuel îşi muşcă buzele şi <Jise după puţină chib- 

„Eştl ostenit, peste vr’o căteva ore trebue să 
te sfîrşescl de oboséla şi de fóme. Atunci vei fi şi 
aşa al meu. Nu voi abuza insă de puterea mea, cu 
tóté că aşi avea tótá causa d’a o face. îţi voi da 
drumul după ce-ţl voi fi făcut cunoscinţa in decursul 
unei <Jile, cât vei fi prisonierul meu. Vei vedea, că 
8ciu să apreţuesc bravura şi la inamic.“

„Mai bine mort, de cât prisonierul unui boţ de 
codru,“ exclamă bravul oficer şi frângendu-şl spada, 
pentru a nu o lăsa intrégá in mânile inamicilor, îşi 
infipse capătul de jos al ei in inimă.

Manuel plânsese lângă cadavrul lui pe care-1 
trimise a doua ornat cu o cunună de lauri in cel 
mai apropiat oraş. —

Altă dată străbătea singur munţii.
Tocmai bântuise o furtună grozavă şi şeful ligei 

dete peste un om îmbrăcat in vestminte slabe, care 
8Ô văeta tare şi care, întrebat fiind îi spuse, că toc
mai atunci un colţ mare, pe care ventul îl rupsese 
din o stâocă, îl aruncase catîrul în o rîpă. 
hrănit pe mine, pe soţiă-mea cea bolnavă şi pe fiică- 
mea cu ajutorul acestui animal, acum nu mai am ci*

zuire.

„M’am

'
&
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ce ne ţine, mai bine aşi face, déca aşi sări şi eu după 
catîrul meu,“ incheeâ omul lamentaţiunele sale.

„Nu aci! unde sô pot cumpăra o părechie de 
catîrl buni?“ întreba Manuel.

„Ba cum să nu sciu,“ respunse celait oftând. 
„Moşierul Velasco are trei de venclare, dar cere cinci 
sute de piaştrii şi eu seracul de mine n’am nici măcar 
umil.“

„Nu-ţl dă pe aşteptate?“
„Velasco? .... O, Domnule, văd bine că nu-1 

cunosc!, este un avar şi un cămătar, de nici nu gă
sesc! pe altul ca el in tóta Spania, ne suge şi mă
duva din óse.“

Fără a pregeta un moment măcar Manuel scóse 
punga Ba durdulie, o dete seracului şi tjise: „Aici 
sunt ca la vr’o şăse sute de piaştrii; cumpără acei 
trei catîrl şi plătasce-i îndată, chiar atjl.“

Fericitul, sărmanul om bătrân voia cu lacrimi in 
ochi să mulţămăscă bine-făcătorului său, dar acesta 
dispăruse deja.

A doua <ji după amé^ï avarul cămătar Velasco 
şedea in odaia sa şi-şl număra banii, ceea ce era cea 
mai plăcută îndeletnicire pentru densul; ómenil săi 
erau ocupaţi afară pe câmp. Velasco era fórte vesel, 
căci cu o (Ji mai nainle îşi vênduse catîril săi pe un 
preţ fórte bun.

De odată să deschise uşa şi prin ea intrară trei 
bărbaţi, care ca şi la o comandă primită scóserá nisce 
pumnale şi pistóle. Velasco tremură cu tot trupul şi 
să grăbi a arunca o fóie de hârtie peste banii numă-
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raţl. Unul dintre bărbaţi şi anume cel mai tênôr şi 
mai frumos, aruncă insă hârtia jos şi strinse frumuşel 
suma destul de mare, punênd-o in punga sa, fără a 
lua in sémâ rugările şi conjurările avarului.

După ce grijise banii (jise cu voce ameninţătdre: 
„Păzesce-te de mine, Velasco, cămătar afurisit* îndată 
ce voi mai au(Ji o plângere, că te-ai profitat de miseria 
săracilor, pentru a te îmbogăţi in mod ruşinos şi ne. 
ertat, voi da foc casei tale, eu Manuel Frania.w

Apoi cei trei bărbaţi plecară lăsând pe Velasco 
in disperare.

Numele lui Manuel Frania era temut şi Velasco 
scia pré bine, că purtătorul acestui nume nu va pre
geta nici decum de a réalisa ameninţarea sa.

De atunci se lăsă de cămătărie, dar ori cât s’ar 
fi mirat lumea despre acâstă schimbare, totuşi ea nu 
aflâ nici odată cine séu ce produsese acéstá stranie 
schimbare, şi deci Frania trecea de tîlhar, până când 
in multe caşuri nu era de cât răsbunătorul asupriţilor. 
Dar era un résbunátor nechiemat şi prin urmare pro
scris de legile umane.

CAPITOLUL XIII.

In Sierra.

In sudul Andalusiei este un şir de munţi care 
p<5rlă numele de Sierra Nevada.

Este o vale romantică, solitară din aceşti munţi
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in care intrăm. Am putea-o numi mai bine o vă
găună, căci de amêndouô părţile sô ridică in linie 
paralelă nisce păreţi înalţi de stânci, care in latura 
lor mai largă lasă un loc liber ca de vr’o cinci sute 
metrii, ér in partea mai strimtă formeză un gang de 
vr’o cinci metrii lăţime numai.

Tóta lungimea acestei văgăuni este ca de vr’o 
patru Kilometrii. Nu sö póte intra in acesta vale 
de cât numai prin cele două capete, căci de pe vârful 
stâncilor nu sé póte nimeni slobozi in jos. Unul din 
cele doué capete este fórte bine mascat prin o mică 
dumbravă de măslini.

Intrarea este fórte îngustă, ér d’asupra ei este o 
pétrà mare, aşezată anume aşa, ca la cas de trebuinţă 
s’o póta rostogoli in jos, astupând prin ea intrarea 
cu totul. Din dosul acestei petre së arată un cap 
bărbos şi lângă acest cap gura unei ţ0vî de puşcă.

Cărarea ce duce in lăuntrul văii este lată şi óblá 
şi së vede făcută cu mare ostenébl şi cu multă îngri
jire. Bolovani mari, cari zac lângă ea, par’ a avea 
destinaţiunea a o face impracticabilă in cas de lipsă, 
prin rostogolirea lor in mijlocul ei.

Purce<jend ca vr’o oră pe acéstâ cărare frumósá 
dar fórte cotită, sosim in partea cea mai lată a văii ; 
care este o poiană drăgălaşă cu vr’o doué corturi de 
pânză adumbrite de copac! înalţi.

In fundul acestei poeniţe së ridică pe o movilă 
un turn inait de pétra, fórte vechiü. Stilul după care 
este clădit îl arată, ca fiind din timpul pe când dom- 
niau încă Maurii in acésta parte a Spaniei ; in adevër



'

•!

i
— 186 —

turnul are nisce ziduri venerabile, dar încă ţâpene şi 
neclintite de furtuna timpurilor. Intrarea in acest turn 
este la o înălţime de aprópe şâse metrii de la faţa 
pământului. O scară de lemn conduce spre uşa in- 
trărei, luftndu-së acea scară, nu mai póte să intre 
nimeni in interiorul vechiului turn.

Acéatá vale să numia de popor, valea hoţilor, 
căci tóta lumea scia că vestitul şei al ligei roşie, Ma
nuel Frania, îşi avea aici sălaşul principal, de unde 
întreprindea excursiunile de rësbunare, cum le numia 
el, ori de jaf, cum le numia legea şi bogaţii.

Guvernul sô încercase in mai multe rânduri a 
cuceri acéstá vale cu mari detaşamente militare, dar 
membrii ligei, ajutoraţi din partea natúréi in apărarea 
lor, respinseră pe soldaţi cu capetele sângerate.

Bravul şi genialul căpitan Ladrone fusese unicul 
care sciuse să-şl câştige avantagie asupra lui Manuel 
Frania şi căruia i-ar fi sucees póte, de a nimici liga 
intrégá, dâcă trădarea moşierului nu i-ar fi pregătit 
un sfârşit prematur.

Puţin la o parte, ascuns de tufiş şi aprópe de 
turn era un cort măricel şi fórte preţios.

Păreţi! cortului erau de mătasă albă, cusută cu 
fir, pologul de la uşe era făcut din un covor preţios, 
ér interiorul era aşternut tot asemenea cu cele mai 
fine şi mai moi covóre.

Cortul era despărţit in două încăperi inegale; 
cea mai mare era un budoar, cea mai mică un dormitor. 
Arangiamentul era atât de bogat încât nici o prinţesă 

fi putut să locuiéscá mai frumos. Erai canu ar

;
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intr’un palat, ér nu ca intr’un cort din mijlocul 
Sierrei.

Mobilele îmbrăcate cu mătasă albastră întreţesută 
cu argint, nenumăratele obiecte de artă şi de toaletă, 
cărţile legate cu sc0rţe aurite de pe o mică etageră 
denotau bogăţia şi tot odată gustul arangiălorului.

0 păreelie de vase mari de argint ciselate ste- 
teau de amêndouê laturele unui pian.

Un parfum fin umplea cele două încăperi, care 
erau despărţite una de altă prin o draperie dată de 
jumătate la o parte.

Cortul părea nelocuit — dar nu, in colţul cel 
mai întunecos al dormitorului stetea resturnată in un 
fotoliu o fiinţă íemeéscá, Ellen ; insă nu mai era 
aceeaşi Ellen domólá, pe care am cunoscut-o pană 
acum, nu, căci expresiunea feţei sale s’a schimbat de tot.

G-uriţa zimbitóre, era acum încleştată şi creţe în
dărătnice s’au format în colţurile buzelor frumóse şi 
supţirele. Ochii ale căror gene erau roşii şi umflate, 
căutau posomoriţi sub sprâncenele încruntate. Culórea 
cea gingaşe rosalbă a obrajilor perise şi făcuse loc 
unei palori inspăimentăt<5re.

Degetele-i să jucau cu un pumnal mititel, mai 
mult jucărie de cât armă, al cărui mâner era împo
dobit cu petre scumpe.

„Şeful te intrébâ, sennorită, déca nu permiţi in 
fine, ca să-ţi presinte omagiile sale?“ întrerupse o 

croncánitóre meditaţiunea copilei.
Ea-şi ridicâ ochii şi vătju înaintea să o babă 

urită cu ochii sclipitori a r eu ta te.

voce
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„Ţi-am spus de o sută de orî deja, că nu vroi să-l 
văd,u replica Ellen cu asprime, „Nu va înţelege in 
fine, că-1 urăsc, îi detestez?“

„Dar nu mai voieace să fiă refusât,“ obiecta mama 
Bianca, femeea bătrână şi urîtă cu glasul cel cron- 
cănitor şi cu ochii cei răutăcioşi.

Ellen bătu cu piciorul in covorul cel gros şi ex
clama cu ochi sôînteetorï : „Trebue să sufere refusul 
meu, nu voiesc să văd pe sceleratul de el. îndată ce 
va călca in acest cort, îi voi părăsi pentru tot de-a- 
una, spune-i-o.“

„Ah, nu indrăzuesc să i spun asta. Orî cât de 
domol şi de bun ar fi, un asemenea respuns totuşi 
Var înfuria, şi atunci este grozav. Mânia lui nici n’ar 
fi nejustificată ; căcî in adevăr îl tratezi pré rău. Eşti 
la graţia lui şi ar putea să facă cu D-ta orî-ce ar voi 
şi in loc de asta, te tratézâ ca pe o damă mare? 
după cum şi eşti in adevăr şi suferă tóté capriţiile 
D-tale. Nu întinde arcul pré tare, ca să nu să rupă 
córda! À făcut fórte mult pentru D-ta. Şi-a pus in 
risic viéja lui pentru a te cuceri. Acest cort a costat 
multe mii, ai de tóté, orî ce ţi-ar pofti inima.“

„Afară de libertate,“ o întrerupse Ellen cu amă
răciune.

Femeea ridică din umeri şi cjise : „libertatea! O 
Dómne, aici este de o miă de ori mai multă libertate 
de cât în oraş, n’ai de cât să voiesc! a te folosi de 

Cal, catîrî, trăsuri, servitori, t0te-ţî stau la dis- 
posiţiune, dar D-ta nu voiesc! să ieşi din cort. ţ)eu 
sennorito cruzimea D*tale faţă de şei este nedréptá

Thcochar Alexe. „Unul scapă, altul piere.“

ea.

12
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şi greşită. Te are în mâni şi după cum îl cunosc va 
nsa de puterea sa décà vei urma a-i refusa până şi 
cel mai mic favor.w

„Bine,“ 4ise Ellen după puţină chibzuire. „Spune 
Domnului şef, că voiesc să-l primesc.“'

Mama Bianca dispăru cu un zimbet triumfător 
şi Ellen trecu in budoar.

„Ai stat pré mult,“ <Jise Manuel Frania, care 
sô preumbla afară inain tea cortului cu paşî nerăbdă
tori in sus şi ’n jos, cătră mama Bianca, cum o zări 
eşind. „Hei, ce este. Nu vrea să mö véc^â, aşa-i? Më 
declară de un monstru, de un drac impeliţat.“

„Intră numai,“ croncăni baba.
„Ce spui? îmi este permis? mi-a dat dênsa 

voie?“ exclama Manuel de grabă.
„D’apoi de bună sémá, dar numai eu sciu câtă 

ostenélá m’a costat.“
„Na, îţi mulţămesc!“
El aruncâ babei bursa sa destul de plină cu 

bani şi întră in cort puţin cam sfiit. Saluta pe Ellen 
cu un compliment nereproşabil şi incepu cu vocea sa 
cea dulce.

„Permite-mî înainte de tóté sennorito, să-ţi ex
prim adênca mea recunoscinţă pentru bunavoitórea 
D-tale permisiune de a petrece câteva momente in 
apropierea D-tale. Va fi de prisos dórá de a-ţî declina 
numele meu, de óre-ce scil, că Manuel Frania stă 
înaintea D-tale.“

Aceste cuvinte le însoţi cu un zimbet trist.
Ellen tresărise la vederea lui, ea recunoscuse in
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şeful Iigei pe pretinsul conte castilian, 
tase mereu cu privirea sa pe alameda.

Făcu o mişcare mută şi arăta cu mâna pe un 
scaun. Manuel insă sô puse cu graţie desăvârşită pe 
un taburet şi astfel, şecjând la piciórele ei, o intrebâ : 
„Ai vr’o dorinţă óre-care Dómna Ellen, pe care aşî 
fi in stare a ţi-o îndeplini?“

„Numai una.“
„O devinez, dar nu ţi-o pot îndeplini. Vreai să 

<}icî liberarea?“
„Da, senor.“
Manuel îşî sprijini capul sôu cel frumos pe mâna 

sa cea albă, bine îngrijită, încât nici o contesă n’ar 
fi putut a’o aibă mai fină şi (jise ; „Este un lucru aşa 
de grozav de a fi prisoniera mea?“

Ellen nu respunse nimic ér tênÔrul reluâ după 
o scurtă pausă: „0, da, sciu că mô urăsc!, më dis- 
preţuescl, mô detestezî şi nu fără causă, după cum 
singur trebue s’o mărturisesc. Dar décá ai cunósce 
tristul destin, care m’a îndemnat a mô face şeful unei 
lige, ai căror membrii sunt proscrişi de societate, tre
când in ochii ei de hoţi, m’ai judeca cu mai multă 
indurare, ba póte m’ai compătimi chiar. Dar mai bine 
să vorbim de D-ta. Te iubesc, Ellen asta o scil. Mi-ai 
fermecat sufletul; aşi putea să-ml dau viâţa pentru 
D-ta. Sunt un bărbat pasionat şi îndărătnic, nu sunt 
făcut ca să renunţ. Trebuiai deci să devii a mea şi, 
ne găsind altă cale intru împlinirea dorinţei mele celei 
mai ferbinte, te-am răpit. Eşti in mânile mele. Nu 
te teme că voi abuza de puterea mea. Dumniata eşti

care o scru-
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sfânta mea, la care aşi voi să më închin şi eu sunt ger
manul D-tale rob, care să va simţi fericit, déca vei 
rosti o dorinţă, pe care aşi putea s’o îndeplinesc.“ 

„îmi dai dară voie, ca să scriu tatălui meu?“ 
întreba Ellen.

„De bună séma!“ fu răspunsul; „îţi garantez că 
colonelul va primi scrisórca.“

„Şi mirelui meu?“
Manuel schimbă la feţe. „Nu sciu,“ răspunse el 

cu vocea înecată. „Mi-ar fi un ce grozav, cred că 
n’aşl putea să suport Hma ca asta. Iml dai voie să-mî 
rostesc şi rugămintea mea, care este férte indrăznăţă 
in adevër, a cărei acordare m’ar préferici?“

„Ce vreai să (Jici ?“ intrebâ Ellen inroşindu-să. 
„Permi te-mî, ca să te visitez in fie care <Ji pentru 

câte-va minute ?“
„Eu să-ţl permit asta? Nu eşti D-ta aici stăpânul 

şi eu o fată BÎabă nu sunt in mânile D-tale?“
„Nu ţi-am spus 6re, că aici nu sunt decât numai 

servitorul D-tale. Iml permiţl dară să te vëd?“
„Da!“ răspunse Elfen după o scurtă chibzuélá. 
„Iţi mulţămesc, de o miiă de ori îţi mulţămescî“ 

exclamă Manuel sărind in sus. „Mi-ai turnat mângăiere 
şi speranţă in inima mea desperată. Mă vei cunósce 
mai de aprâpe şi péte vei găsi, că nu sunt tocmai 
atât de condamnabil pre cât cre<Jî. Iml vei pardona, 
mă vei urî mai puţin, péte chiar mă vei — iubi.“ 

Ultimul cuvent îl pronunţă cu o privire căldu- 
r0să, apoi să plecâ dinaintea copilei şi să retrase.

. „Ce om straniu!“ şopti Ellen privind in urma lui.
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CAPITOLUL XIV.

Printre membrii ligei.

In un han aprópe de orăşelul Baza din provincia 
Granada domnia o viâţă neobicînuit de animată. 
De altă dată venia puţină lume p’aicl. Şoşeaua lângă 
care se afla (Jisul han nu era tare frecuentată, ér’ 
puţinii calëtorï cavi umblau pe acest drum, mai mer
geau încă vr’o şâpte Kilometrii până ’n oraş şi nu 
noptau in cârcima próstá, şi murdară.

Afară de asta hangiul nu së bucura de un nume 
pré bun. Së (Jicea despre ei, că ar sta in legătură 
cu hoţi şi cu contrabandişti, şi că mai mult de cât 
un câlëtor, care avea cu sine puţini bani séu alte 
obiecte de valóre tragend la acel han ar fi perit pen
tru vecie.

Ori-cine ar fi intrat a<jl in acel han, ar fi crezut 
de mincin<5să acea faimă, căci sub coperişul unui 
şopron cam dărăpănat steteau o mulţime de cai, ér in 
sala cea mare a cârcimei nu mai încăpeai de soldaţi.

Mosehito — asta era polecra hangiului, al cărui 
nume adevërat nu-1 cunoscea nimeni — era ocupat 
cu faţa veselă a aduce mereu la ulcióre próspete, pe 
care însetaţii fii ai Iui Mars le golea cu mare iuţâlă.

Mosehito era un bărbat gros şi spătos de vr’o 
patru zeci séu cincizeci de ani; era greu a fixa exact 
etatea lui. Capul lui muchiat era suportat de un gât 
ţâpăn ca al unui taur.

!
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Braţele-i lungi, pîrlite de s6re şi përôse îi erau 
de jumătate gólé, aşa încât îi se puteau admira muşchii 
lui cei atletici.

Piciórele îi erau incovăiate şi së terminau in nisce 
labe tăpălăgdse.

Partea cea mai repulsivă şi mai urîtă din tótá 
figura sa era insă faţa lui, cea ciupită de vărsat şi 
de semnele unei vieţi desfrânate. Trăsăturile nere
gulare aveau expresiunea crmjimei şi

Nasu-i era roşu de multă băutură, dar nu numai 
roşu ci şi umflat şi părea necontenit admirat de o 
părechie de ochi vere}! sclipitori, căci el nu să uita 
de cât numai spre nasul său scênteitor ca un fer roşu. 
Cu tóté astea nu trecea cu vederea nimic din orl-ce 
s’ar fi intémplat inain tea sa, lângă el şi in dér ăp tul 
său, părea a avea o sută de ochi şi de urechi.

Astăzi să afla in disposiţiunea sa cea mai bună, 
ochişorii lui îi sclipeau necontenit, nasul i era mai 
roşu şi mai umflat ca de obiceiü, şi făcea mereu la 
glume, aţiţând astfel ilaritatea soldaţilor, cari rîdeau 
cu hohot.

sensualităţil.

Ba, părea a nu observa, că unii dintre militari 
făceau de aprópe curte Teresei, unei fetiţe frumóse, 
nepótá-sa, după spusele lui — care curte mergea 
până la imbrăţoşărî şi sărutări. Altă dată n’ar fi 
suferit una ca asta, căci avea obiceiü a să înfuria 
grozav, când vr’un flăcău îşi permitea vr’o glumă 
gingaşă cu fata. Din acéstá causă t0tă lumea o ţinea 
de amanta lui Moschito.

„He, hangiule!“ slrigâ o voce de copilandru din
grădină.
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„îndată, Domnule locotenent,“ respunse Moschito 
şi alerga cu o faţă supusă in grădina din dosul 
caselor.

Acolo sô afla comandantul trupei din cârcimă, 
un locotenent de lăncerl ca de vr’o douăzeci şi doul 
de ani, din ai cărui ochî frumoşi, albaştrii străluciau 
întrecerea juvenilă şi iubirea de traiű, pe când gura 
lui cea marcată, bărbia pronunsată şi fruntea cea 
mare erau tot atâtea semne de tărie de caracter, de 
îndărătnicie şi de perseveranţă neclintită întru urmă
rirea ţelului propus.

Aceste calităţi erau d’o camdată percepţibile nu
mai pentru un scrutător exersat, ómenil mai supra- 
ficiall nu vedeau in acest oficer de cât pe un băiat 
uşurel şi vesel, mai cu sârnă acum, când şedea lungit 
la umbra unui măslin stufos, cu mânile sub cap, cu 
chipiul şi cu sabia lângă sine, ţenend o ţigară aprinsă 
in gură, din care sufla nisce rotogóle albastre, artifi
ciale in aerul cald de după amé(Já.

„He, moşule, vină incóce!“ strigâ el când han
giul eşi din casă.

Moschito sô apropiâ, locotenentul îşi ridicâ capul 
şi-l sprijini pe braţul cel stâng şi (Jise cu voce seridsă: 
„Acum avem să vorbim odată sincer împreună.“

„După placul Măriei-tale,“ respunse hangiul şi 
susţânu privirea pătrun<Jăt<5re şi scrutátóre a oficerului, 
o susţinu, <Jicem aşa de bine şi de ferm, cât i-o per
mise chiorişia şi neastâmpărul ochilor săi.

„Punctul principal al convenţiunei mele este, ca 
să-ml dai în mâni pe féra sălbatică, care să numesce 
Manuel Frania.“
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„Ceia ce voiesc a face,“ fu răspunsul.
„Şi pentru asta vei primi dece mi! de piaştri!.“ 
„Ba douë-spre-(Jece mi!, senor locotenent.“
„Pece mi!.“
„Douö-spre«4ece mi!,“ repetâ Moschito cumpătat. 
„Obrazuicule,“ exclamă tênérul. „Nu ai cerut tu 

singur acea suma şi nu ţi*am promis-o fără nie! o 
obiecţiune, când ai fost pentru prima óra la mine?“ 

„Dar d’atunc! au trecut trei sëptëmânï şi frumosul 
meu plan de atunc! s’a zădărnicit.“

„Fă dar alt plan.“
„IAm gata, dar este greu de executat.“ 
„Executarea este tréba mea, ér a ta este procu

rarea unei ocasiuni bune. Tu (Jic! singur, cumcă suc
cesul nu mai este atât de sigur, prin urmare ai trebui 
să sca^í ér nu să urc! preţul tëu.“

„Nu, nu, din contra,“ (}ise Móschito cu zimbet 
neruşinat. trei săptămân! nu riscam nimic, astăc}!
poţ! să ca(}î D ta şi eu împreună cu D-ta, aşa încât 
mie nu-mï va rëmânea nimic de cât póte numai 
mórtea.“

„Ceea ce ar fi răsplata meritată pentru mişelia 
ta,“ 4*8° locotenentul in sine. După o mică pausă 
continuâ : 
liga roşie, 
dênsa. “

„Mai ’nainte ai făcut parte din aşa (}isa 
cred că şi a(}ï mai stai in legătură cu

Moschito sitnţia cum să ingălbini sub privirile 
pâtrun<jëtôre ale locotenentului, dar së reculese de 
grabă şi exclamâ cu o indignaţiune bine prefăcută : 
„Dar pentru numele Préeuratei rogu-te Domnule
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locotenent, ce crecjï D-ta despre mine? Nu, nu, o 
asemenea suposiţiune din partea D-tale trebue . ..“

„S’o recunosc de pré justificată,“ îi tăia oficerul 
cu aer serios vorba. „Păstrâză-ţî indignaţiunea ta 
făţărită pentru un om mai prost de cât mine; mie 
nu mi se lovesce cu faţa ta miçeléscà. Eu te cunosc 
mai bine, decum ai crede, Moschito, şi <jëu mi-ar fi 
ruşine a më folosi de tine intru ajungerea vr’unui 
scop, décâ acest scop ar fi altul, de cât de a stinge 
de pe faţa pămentului pe un monstru cum este Ma
nuel Fr an ia.“

Moschito nu părea nici decum ofensat.
Locotenentul urma: „Acum insă spune-mî, ce te 

indémnà de a trăda pe soţii tëi. Setea vilă de bani, 
preţul meu de douë-spre-<jece mii de piaştrii şi recompensa 
guvernului ?“

Nu “
apoi tăcu, ér vëcjênd că locotenentul îl privesce cu 
nerăbdare şi cu dispreţ sufla singurul cuvent: „Res- 
bunare.“

rëspunse Moschito screşnind din dinţi,

Resbunarea, acésta cea mai puternică pasiune, 
neajunsă nici chiar de amor în forţa, răbdarea şi per
se’veranţa ei, resbunarea, care póte preface pe mielul 
cel blajin in un lup setos de sânge, resbunarea, acest 
bold neobosit, resbunarea căreia së subordinéza tóté 
cele laite slăbiciuni şi pasiuni, pentru a servi scopu
rilor ei, care de o potrivă împinge in peire atât pe 
vinovat cât şi pe cel nevinovat, atât pe persecutor 
cât şi pe cel persecutat, care in inimile celor de ginta 
latină este încă mai puternică de cât in acele ale lo-

13*
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cuitorului nordului, da rësbunarea este un grozav 
motor.

„Resbunarea!“ repeta oficerul scrâşnind şi el din 
„Ei bine, şi eu voiesc să-ml resbun, pentrudinţi,

fratele asasinat mîrşăvesce ; să fim dar buni camarad!. 
— Şi pentru ce voiescî să-ţl resbun! ? Te-a umilit 
cumva, séu nu ţi-a dat partea cuviinciósá din jaf?“ 

„Aidádéi“ exclama celait cu dispreţ. „Asemenea 
lucruri nu face Manuel nici odată. Dâcă ml-ar fi de
bani, n’aşl avea de cât să-i trădez planul D-tale şi 
aşi câştiga de (}ece ori mai mult ca de la D-ta . . . . 
Nu, nu, el m’a jignit mai tare, mi-a sfâşiat inima cu 
batjocură şi d’aceea trebue să-ml resbun, nu mai am 
astâmpăr şi d’aceea îl vând cu 4ece mii de piaştrii, 
ca să pot pribegi, căci nu mai voiesc să stau aici.“

„Credeam că vreai douë-spre-^ece mil,“ obiectâ 
locotenentul cu sarcasm, observând cu mirare irita- 
ţiunea crescândă a lui Mosc-hito.

„Nu,“ strigâ acesta şi merse mai aprópe de ofiţer 
uitându-8ë ţintă la el,
„Nu, cinci sute de piaştrii să-mî dai şi nimic mai 
mult. Ha, cum së va înfuria trufaşul coconaş încă 
sub furci, când îi voi striga: Pe tine, pe tine, tru
faşul Manuel Frania, care ai risipit sute de mii te-am 
vândut pentru o mână de piaştrii .... ha, ha, ha! 
spume va face la gură şi ochii îi së vor rostogoli 
fioros, ér când călăul îi va pune cravata cea de câ
nepă, atunci voi fi ârăşl fericit şi inima-ml va bate 
mai tare de bucurie.“

Vocea cu care ţipase Moschito aceste cuvinte

ochii sói crunţi şi răutăcioşi.cu
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crunte nu mai era umană, ér faţa sa şi afară de asta 
destul de urîtă devenise inspáiméntátóre.

Locotenentul sărise in sus, ochii îi fulgereau, 
gura îi së strinsese ; era urît ; apoi së arunca ârăşl 
jos şi-şl ascunse faţa in árba cea mare şi désà.

Când o ridica după câtva timp era încă palidă, 
dar liniştea obicinuită së întinsese ârăşl peste trăsu
rile sale cele frumóse şi numai ocliil îi luceau mai tare.

„Liniştesce-te Moschito, iritaţiunea nu e bună, 
ne póte face să comitem greşeli,“ (jise el* »Aşa dară, 
care-ţi este planul? — Scil că aşi voi să-l am de viu.“ 

„Şi eu,“ replicâ hangiul, „trebue să mórá pe 
furci . . . Cât de mare este detaşamentul D tale?“

„Ca de vr’o patruzeci de soldaţi. Décâ nu-s de 
ajuns, pot să trimit la Baza după sueurs ori cât ai 
crede; in douô ore póte fi aici.“

„Nu este de lipsă.“
„Póte că da, aşi voi să merg sigur.“
„Şi eu, şi éta pentru ce nu voiesc ca să mai 

aducem soldaţi din oraş. Prin asta s’ar putea zădăr
nici planul meu.“

„Spune-ml in fine planul tëu.“
Moschito intrebâ la asta: „Ai mult, dar mult 

curagiu senor locotenent.“
„Ce întrebare próstá şi tot odată obrăznică.“
„Ba nici de cum atât de próstá şi atât de obraz

nică precum cre<Jl D-ta. Ascultă numai : Cu vr’o 
câte-va <Jile mai nainte Manuel Frania a venit la 
mine şi mi-a spus că va petrece câtva timp prin aceste 
locuri, Aurind acésta îmi veni îndată ideea, a m$
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profita de acéstâ ocasiune, ca să-ml satisfac dorul de 
resbunare. De grabă formai un plan, care, după cum 
cred, sé va putea réalisa fórte bine. Më apucai a-1 
executa indată, povestind lui Frania, că după avisul 
unui amic sigur, un nobil fórte bogat, va trece p’aicl 
insoţit numai de servitorul sëu. Manuel îmi ordonă 
indată să-l insciinţez despre sosirea acestui strein, 
cjicend, că el insuşl are de gând a-i lua contribuţiunea 
obicinuită.“

„Care va să dică, a-1 jâfui !“
„Da, şi aşa . .
„încep a înţelege,“ îl întrerupse locotenentul, 

dete mulţămit din cap şi-şî aprinse o ţigară próspatá, 
pentru a-şl mai potoli emoţiunea.

Hangiul continuă; „Să înţelege că acel nobil bo
gat există numai in fantasia mea, ér acum îţi vei 
putea explica întrebarea mea cu privire la cura- 
giul D-tale.“

„Firesce. Décâ te-am înţeles bine, vreai ca eu să 
fac pe acel călător?“

„Da, senor locotenent. Am procurat tóté : trăsură, 
catîrî şi un costum de civil elegant, tocmai bun pen
tru D-ta, apoi o livrea pentru unul dintre soldaţii 
D-tale, care trebue să facă pe vizitiul D-tale. Peste 
douë ore vei pleca.“

„Ş'apoi?“
„Am insciinţat a<Jî diminâţă pe Manuel Frania, 

că streinul va trece ac[î după amécjï p’aid. Te va 
pândi cu vr’o doui din ómenii sëi in mijlocul pădu- 
*ei, pe care şoseaua o taie in o depărtare ca de vr’p 
ijése Kilometri* d’aicî,“
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„Cunosc bine acea pădure.“
„Cu atât mai bine. In capul pădurei te vei în

tâlni de bună sâmă cu un călăreţ inofensiv la apa
renţă, care insă in adevër este o gardă de siguranţă 
a ligei. Mai naiute de tóté trebue să te scapi de el, 
pentru ca soldaţii D-tale să te p0tă urma nev0<}uţî. 
Când vei fi oprit de Manuel, opune-te, dar dâcă-ţî 
este dragă vi6ţa nu te folosi de arme. Fă ce-i face 
ca să câştigi timp până când vor putea să soséscá 
soldaţii D-tale, cu al căror ajutor vei prinde apoi 
pe boţ.u

„Bine, bine,“ dise tênërul oficer. „Dar décà më 
va prinde in adevër.“

„Imposibil, dar nici asta n’ar fi vr’un mare rôu 
. . . Te cunôsce Manuel personal!“

„Nu cred.“
„Cu atât mai bine. Décá te va prinde, nu te 

va costa de câî vr’o <jece miï de piaştrii, bani de res- 
cumpërare, pentru cari vei avea avantagiul a cunósce 
culcuşul lor.“

„Dar dâcă më vor cunósce?
„Nici in acest cas n’ai să te temi de nimic. Ma

nuel nu asasinâză pe prisonieriï sëi, mai bine ia bani 
pentru ei, décá insă ar voi să purcédá altfel faţă de 
D-ta, n’ai de cât să-i înfig cuţitul D-tale in gât.“

„Şi astfel aşi fi resbunat de şi nu tocmai in mo
dul în care doresc,“ exclamâ tênërul ofiţer cu ochi 
scênteitorï. Apoi adause cu o privire aspră: „Dór7 
nu më înşeli?“

Moscbito respunse cu o întrebare;

-
:

I
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„Dar infăţoşarea mea este őre a unui trădător?“ 
Locotenentul tocmai voia să afirme: „da şi eşti 

chiar un trădător căci vindï pe soţul tëu, care ţi së 
încrede, dar totuşi nu (Jise alt nimic, de cât: „Vei 
însoţi pe soldaţii mei?“

„îi voi conduce.“
„Ér eu le voi da ordinul să te străpungă, în

dată ce vor fi atacaţi de un numôr mai mare ca 
al lor.“

sô invoi hangiul liniştit. „Acest ordin„Bine,“
nu së va executa nici odată, căci Manuel la asemenea 
întreprinderi n’are nici o dată mai mult de cât ş6se 
séu opt soţi cu sine, adese-orl şi mai puţini, şi ér ade
seori este chiar singur. Intocmesceţl tréba aşa, ca 
pe la şâse ore să sosesc! la podul micului pàrôu, care 
taiă pădurea. Tot atunci voi fi şi eu acolo şi voi 
posta pe soldaţi aşa, în cât să nu ne scape hoţii. Nu 
uita de a delătura pe santinela hoţilor de lângă mar
ginea pădurei, d’aicl atârnă reuşita planului nostru. 
De bună s4mă va fi un om mare, slab, îmbrăcat ca 
un moşier, călare pe un armăsar negru. îl chiamă 
Iorgu şi este unul dintre cei mai vechi şi mai intimi 
amici ai lui Manuel. Impuşcă l fără nici o milă, o 
singură împuşcătură nu va alarma pe hoţi ér noi vom 
primi prin asta semnalul ca să înaintăm. Décá ar 
vedea insă o uniformă şi i-ar succede a merge până 
le căpitanul sëu, ni s’ar strica tot planul.“

„Yoi face după cum 4*cl. îţi mulţămesc de o 
camdatăl“ exclamâ locotenentul sărind in sus. „Hai- 
dem să informăm acum pe. soldaţii mei. Nu le mai
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da vin, ca să nu-şî pârdă judecata. De sérà, după, 
ce vom fi prins pe hoţi, vor putea bea, cât vor voi.tt 

„Şi încă fără plată,u adause hangiul plin de
veselie.

Cei doui bărbaţi intrară in cârcimă din care re- 
sunau rîsete, cântece, înjurături şi zângănirl de pa
hare. Dabia dispăruseră prin uşe, când étá că începu 
in crângile măslinului, sub care zăcuse oficerul, a 
foşni incetinel şi a trosni. Yr’o douë crăngî fură date 
la o parte şi o faţă sméda, mustăcidsă privi cu ochi 
ageri, sclipitori spre casa, in care acum nu së mai 
aucjia de cât vocea de comandă a tênôrului loco
tenent.

După ce së convinse omul de pe măslin, că ni- 
men nu-1 lua in s6mă, së lăsâ iute in jos şi merse 
fuga in stufiş. Acolo së opri din nou şi pândi cu 
precauţiune spre casă.

Acum recunóscem in el pe amicul şi eroul nostru 
Don Jüan Redando, pe torero-ul cel faimos. Se des- 
brăcase de portul sôu elegant de majo şi îmbrăcase 
in schimb o părechie de pantaloni de pânză şi o blusă 
tot de pânză.

In picidre avea nisce ghete grosolane, la brâu 
purta o părechiă de pistóle şi un pumnal.

„Nu am fost vëijut de nimen,“ îşi 4I#8e el. 
întâmplare fericită. Numai de n’aşl sosi pré târtjiu.u

Alergâ mai departe ţânându-să mereu ascuns prin 
tufişul de lângă şosea.

Sórele ardea pe capul sëu; gâtlejul îi era uscat, 
tot . corpul îl durea grozav.

„Ce
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De a sâră stetuse ascuns pe măslin şi d’atuncï 
nicï nu mâncase, nicï nu bôuse. Seim cà Juan së 
jurase că nu-şî va da pace, până nu va scăpa pe Ellen 
din gliiarele lui Manuel. Pentru a executa acâstă in- 
tenţiune, sô informase cu amenuntul despre ligă şi 
despre şeful ei, şi aflase atâtea de tóté încât vëçju, 
că nu era lucru uşor de a scăpa pe o fată reţinută 
de infricoşatul Mauuel. îi së spusese că, chiar dâcă 
ar isbuti de a-1 prinde, séu de a-1 omorî, Ellen nu 
ar fi scăpată, căci in prevederea unui asemenea cas, 
şeful ligei dase de bună sémá ordin, a sô omorî pri- 
soniera lui.

Jüan era pe drum înspre valea hoţilor. Apro- 
piându-8Ô de cârcima lui Moscliito, aflase despre so
sirea detaşamentului locotenentului Ladrone şi înţele
sese îndată, că ei voiau să prindă pe Manuel, ceea 
ce-1 infiorâ, temêndu-sô cu drept cuvent, că dâcă sol
daţii vor isbuti in expediţiunea lor şi Ellen a sa va 
fi perdută.

Pentru a ispiti planul soldaţilor şi a trage apoi 
folos din el së ascunse in măslin şi am vô^ut, cât de 
mult îl servise norocul. —

Cu tóté chinurile flămândei ei şi a setei Jüan pur- 
cedea cu paşi grăbiţi şi sosind la un izvor in pădure 
dabia îşi dete timpul pentru

In fine stufişul sô sfârşi şi Jüan eşi pe şosea, 
care peste puţin cârmi spre pădure. După un mers 
ca de vr’un cuart de oră sosi acolo.

Acum eroul nostru îşi mai rări paşii, pândind 
cu atenţiune printre copacii cei inalţî. In fine ochiul

bea o gură de apă.
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sëu cel ager descopeii pe cel căutat; pe după un stejar 
stetea călare pe un armăsar negru un bărbat ’nalt şi 
supţirel.

„Étá sentinela,41 îşi <Jise Jüan, apoi strigă cu 
vocea tare: „Bună séra Iorgule!44

Călăreţul nu făcu altă mişcare ci puse numai 
mâna pe pistolul sëu.

Juan sări peste şanţul, care despărţia şoseaua de 
pădure şi (Jise : „Vină la lumină, senor, nu eşti dórá 
o ciocanitóre, ca së te poţi atêrna de copaciü, ér nici 
armăsarul D-tale nu este o veveriţă.44

Călăreţul ridică mâna cu pistolul.
Torero-ul îşi alipi corpul sëu cel svelt aşa de 

bine de trunchiul cel gros al unui copaciù încât ad
versarul sëu nu Tar fi putut atinge.

„Lasă arma, senor Iorgule,44 (fise el liniştit, sco- 
ţend şi el un pistol din brêu:

„D-ta îmi eşti mai bine la îndemână de cât eu 
D-tale. Aşa dară să vorbim mai bine cu minte îm
preună ... Jos pistolul, séu de unde nu ţi-1 puşc din 
mână.44

O detunătură resunâ, glonţul rupse cója arborelui 
de lângă capul lui Jüan. Acesta rîse cu sarcasm. 
După o jumëtate de minută urma o nouă detunătură 
şi hoţul scóse o înjurătură cruntă. Jüan îi sfârëmase 
cu o împuşcătură maestră al doilea pistol, pe care-1 
scosese; nu mai ţinea de cât patul armei sale in 
mâna sa cea sângerată.

Jüan, cu al doilea al sëu pistol în mână, sări 
acum spre el şi <Jise; „Stai senor, acum vom trata
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Halt, la dracu halt!împreună, déca vel binevoi.
Intórcete <}ic eu, orï vrei să-ţî trimit un glonţ între
cóste. Ai vôdut cum sciu să trag!“

„Să te ia dracul!“ scrâşni Iorgu, dar totuşi îşi 
intórse calul, cu care voise să fugă, şi së inliolbâ cu 
priviri furidsă cătră adversarul sëu. El nu mai avea 
de cât un pumnal şi un pistol descărcat, ér celait 
ţinea un pistol cu douô ţeve cu coc<5şele ridicate şi 
cu capsule lucitóre a primejdie în o mână a cărei si
guranţă o recunoscuse adiniorî spre paguba sa.

De odată Iorgu înfipse aşa de tare pintenii in 
fólele nobilului sëu cal, încât së ridicâ in doué pi
ciére ş’apoi së repezi spre Juan.

Acesta scăpă de copitele lui numai prin o grab
nică săritură.

Cu mâna sa de fer apucâ frâul calului şi trase 
aşa de tare de el, în cât së dete peste cap şi aruncâ 
jos pe călăreţul sëu. Apoi legâ calul de un arbore 
şi după ce terminase cu asta, së intórse spre călăreţ, 
care së ridicâ de grabă in sus şi puse mâna sa tre- 
murândă pe pumnalul sCu.

„Eşti un nebun cumplit, senor,“ (}ise Jüan şi 
ridicâ pistolul aşa încât gurile celor douô ţevi erau 
aţintite tocmai asupra feţei hoţului.

„Şi D-ta un drac impeliţat,“ scrâşni Iorgu, lă
sând jos pumnalul. „Ce-ml vrei.“
; „Să devin amicul D*tale.“

„Ciudată manieră de a-ţi căuta amicî.“
„Tot aşa de ciudată ca a P-tale, de a iî

primi,“
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„Ai pré puţine şanse de a-ţl câştiga amiciţia
mea!“

„Décá v’ar place mai bine inamiciţia mea, bine — 
voiţi a mi-o spune. Ar fi lucru frumos, décá ar sta 
in jurnale:

Erl după amécjá faimosul boţ Iorgu, amicul şi 
intimul lui Manuel Frania a fost prins şi încă de un 
singur om pe jos, pe când el insuşl era călare. Spe
răm că-şl va primi pedépsa binemeritată.“

„Ia séma fiitorul meu amic,“ îl ameninţâ hoţul, 
„răbdarea mea este aprópe de sfârşit.“

„Am un mijloc excelinte pentru 
Jüan privind la pistolul sëu.

Hoţul îşi incleştâ furios gura, aşa încât dinţii îi 
scrâşniră tare.

Juan sô uitâ la ceasornicul sëu preţios de aur, 
care contrasta straniu cu îmbrăcămintea sa cea cali- 
cósá, şi (Jise : „Acum este însă supremul timp ca să 
incepem să vorbim de afacerile nóstre, căci altmin
trelea nu vom termina.“

„Să vorbim dar de aceste afaceri,“ replicâ Iorgu 
şi se rëcj.imâ a lene, cu ochii de jumătate închişi de 
un arbore, pe când degetile sale, tremurânde de fu- 
rôre, së jucau cu mânerul pumnalului sëu.

„Dar fi cu minte in fine,“ strigă Jüan, care fixa 
cu agerime pe hoţ. „Vreai să mô înşeli cu prefă
cuta-ţl linişte ş’apoi când nu voi mai lua séma la 
D-ta, să iuë dobori la pământ prin un atac năpraznic. 
Lasă-te de aceste copilării, căci aici nu sunt la locul 
lor. Până să-ţl scoţi cuţitul din técà, glonţul meu ţi-a

o lungi,“ rîse
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şi pătruns cóstele. Avem o afacere mai seriósá îm
preună. Aşteptaţi pe un càlëtor bogat ?“

Hoţul nu rëspunse.
„D-ta te-ai pus santinelă la marginea pădurei 

pentru ca să nu fiţi tulburaţi in întreprinderea Dv.,“ 
continuă celălalt. „Soţii D-tale conduşi de Manuel 
vor ataca pe tênërul om bogat, care calëtoresce de 
plăcere şi care este însoţit numai de un singur ser
vitor, la podul cel mic in mijlocul pădurei şi-l vor 
jefui. Hangiul Moschito vi l’a semnalat.11

Iorgu încă tot tăcea, dar făcu o faţă mirată. 
„Décá n’aşî fi venit la D-ta, aţi fi picat in o 

frumósá cursă,w (}ise Juan mai departe. „Acel pretins 
càlëtor bogat, este un june ofiţer, care te va împuşca, 
décá din intêmplare vei trece călare pe lângă el, după 
cum ai intenţiunea s’o faci. Soldaţii lui îl urméza, 
ei vor lua pe soţii D-tale pe dindârëpt şi-i vor face 
prisonierl la pod séu îi vor împuşca pe toţi.“

„La dracul“ strigâ boţul, „de unde scil asta?“ 
„De la tênërul ofiţer.“
„Eşti confidentul lui,“ intrebâ Iorgu cu un aer 

de batjocură şî de neîncredere.
„De bună sémá, dar fără scirea şi fără voia lui,“ 

rëspunse Juan. „Trebue să scil că eram pe un măslin 
sub care s’a sfătuit cu un amic al sëu asupra 
acestui plan.“

„Cu cine ?“
„Cu unul, care trece şi de amicul Dv.“
„Cum îl chiamă ?“
„Asta-i secretul meu.“
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„Dar pe D-ta cum te chiamă ?“
„Juan.“
„Şi încă cum?“
„Şi asta este d’ocamdată misterul meu.“ 
„Eşti om pré misterios !“ rîse hoţul puţinun

a silă.
„Ér’ D-ta eşti pré curios,“ rëspunse Juan şi după 

ce mai aruncase o privire scrutátóre asupra lui Iorgu 
îşi puse pistolul ér la brêu. „Haide amice, acum îţî 
voi dovedi că am spus adevărul. Dór’ nu vei refusa 
ârăşi amiciţia mea, déca ţi-o voi oferi-o din nou?“ 

„Nu,“ rëspunse hoţul şi-i întinse mâna, „cred 
acum in sinceritatea D-tale, căci m’ai fi putut împuşca 
séu prinde, după cum ai fi voit. Eşti cel mai bun 
ţinteş, din câţî am vëcj.ut, mai bun încă decât chiar 
amicul meu Manuel, ceea ce nu va să <Jicíá puţin 
lucru, ş’apoi parï a avea şi o mână vigurósá.“

Juan zimbi.
Cei doui bărbaţi sô urcară intr’un arbore, care 

stetea lângă şosea.
Ca vr’o 4ece minute mai in urmă veni o trăsură 

uşurică ; un servitor in livrea, un om fórte mare şi 
chipeş, mâna pe cei doui catîrî. In fundul trăsurei 
şedea un cavaler tênôr in haine elegante de modă, a 
cărei mână, după cum putură vedea cei doui amici 
din arbore, ţinea strîns un pistol sub cuverta trăsurei.

Iorgu së ingălbini.
„îl cunosci?“ şopti Jüan.
„Este locotenentul Ladrone de la lăncieri din 

Bazo,“ îi respunse celait incet. „Frate-sôu ne-a ur-
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mărit al dracului de aspru in la Manclia, acesta pare 
a-i semêna. Vizitiul este sergentul Quesodo, un lup- 
taciü periculos şi tot odată isteţ.“

Jüan afirmă din cap. Dabia dispăruse trăsura 
pe după prima cotitură a soşelei, descarcă un pistol.“ 

„La dracu, ce facï?t' exclamă hoţul. „Vreai să 
ne trădezi?“

„Ba nu,“ replică Jüan liniştit. „Acéstă împuş
cătură este semnalul ca să înainteze soldaţii lui La- 
drone. Décá n’aşî fi venit eu, tot s’ar fi tras acéstá 
împuşcătură, dar din alt pistol, şi glonţul in loc de 
a merge in aer, ar fi mers in căpăţina D-tale . . . . 
Privesce colea şi ve^i, că nu te-am înşelat.“

Iu adevër së vedea din tufişul depărtat ca la 
vr’un cuart de oră d’acolo, eşind la ivélá uniformele 
colorate ale soldaţilor şi apropiându-së in graba cea 
mai mare de pădure.

Cei doui bărbaţi së detere iute jos de pe arbore, 
alergară la armăsarul lui Iorgu, îl deslegară, së arun
cară amêndoui pe el şi apucară in góna mare 
spre pod.

Trecând pe lângă oficerul, care mergea mai încet 
cu trăsura sa, cjise Iorgu: „Impuşcă-1 amice!“

„Nu,“ replică Juan, „este un om pré cum së 
cade, de cât să-I împuşc pe nepregătite. .. Bună séra 
senor locotenente I“ strigă el apoi cu voce rôsunàtôre. 
„Int<5rce-te fără nici o gri je, vénátórea D-tale de a<Ji 
şi aşa este zadarnică.“

Locotenentul së sculă in piciére şi ridică pistolul, 
dar autjî numai tropotul unui cal, fără a vedea pe
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cineva, căci pe cei doui călăreţ! îi acoperea desimea 
copacilor din pădure, prin care treceau. Vorbi cu vi
zitiul sëu, care ridica din umeri, ş’apoi mană înainte.

Călăreţii sosiră peste puţin Ia micul pârâiaş pe al 
cărui mal zăceau pe brânci in ârbă cinci bărbaţi fu
mând şi vorbind in cet împreună. Unul din ei ţi
nea caii.

Aclamaţiuni vesele primiră pe cei sosiţi.
„Vine omul cu miliónele?“
„Cine a puşcat?“
„La dracu, eşti sângerat?“
„Ce amantă ai luat în cârcă?“
„Tăcere!“ răcni Iorgu. „Suntem venduţî. Sus

pe cai.“
înjurând săriră boţii pe caii lor.
La o şuerătură pâtrunçfëtôre mai veni unul, care 

stetese de pază la pod.
Câteva cuvinte din pa.îtea lui Iorgu, care părea 

a fi conducătorul trupei celei mici, le descoperi planul 
locotenentului Ladrone.

In acest moment trozni o împuşcătură, glonţul 
sburâ pălăria unui boţ de pe capul sëu.

„înainte!“ comanda Iorgu.
Hoţii detere pinteni căilor.
S’au^iră sunete de cornurl, împuşcături, ómenil 

in jurau, caii suflau din nări.
Planul de înconjurare a Iui Moscbito nu reuşise 

pe deplin, persecutaţii găsiră un Ioc deschis in cor
donul, care îi luase împrejur, şi p’acea deschizătură 
puteau să iasă.

Theochar Alexe. „Unul scapă, altul piere.“

* * <
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Góna sălbatică së urmâ mai departe, şi tot mai
departe.

Lăncieriî lui Ladrone remaseră din ce tot mai
tare în urmă, căci caii lor erau mai slabî şi mai 
osteniţi.

Peste trei ore in fine Iorgu, care rămăsese mereu 
cel din urmă, îşî opri armăsarul şi dise: „Suntem 
scăpaţi. “

Unul dintre bandiţi lipsia; lovit de un glonţ in 
spate, căduse mort de pe cal. Dar toţi erau răniţi 
de şi numai uşor, pe Jüan îl atinsese un glonţ la cap.

După ce să pansaseră unii pe alţi, călăriră in 
pas mai departe. Intru aceea inserase şi merseră la 
o moşie a cărui proprietar făcea parte din ligă.

Acesta griji caii, dete dspeţilor săi de mâncare 
şi de băut, ceea ce le ticni fórte bine după ostenelile 
indurate. Apoi fumară şi povestiră.

Manuel nu să vedea; intrebând Juan de el, i să 
răspunse, că a plecat la Sevilla, pentru o afacere 
insemnată.

„Pot să-ml incbipuesc ca ce fel de afacere va 
fi,“ 4ise Jüan zimbind şi făcu un gest ca şi când ar 
stringe bani.

„De astă dată te înşeli amice,“ replicâ lorgu. 
„Este altceva, ce privesce numai pe el personal.“ 

Jüan era convins, că acésta călătorie trebuia să 
privéscá pe Ellen, dar nu să indurâ a mai insistă pe 
lângă Iorgu, care părea că nu mai vrea să spună ni
mic in acăstă privinţă, pentru ca să nu-şl atragă vr’o 
bănuâlă din partea lui.
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„Vreai să intri in liga nóstrá ?w întreba unul din
tre lioţî.

„Cu plăcere, décá voiţi să mÔ primiţi,“
„Unde ai fost până acum?“
„La nord, in Aragónia.“
,,Şi de ce n’ai mai remas acolo.“
„Am avut o istorie fatală, care m’a făcut să plec 

d’a casă; am venit in aceste părţi, fiind că am au^it 
multe de Manuel Frania şi de soţi! lui.“

„Trăiască Frania!“ răcniră hoţii.
„Povestesce-ne istoria ta, fërtate,“ <Jise un bandit, 

un om cărunt. „Avem să ne prindem fraţi de cruce, 
căci nu më îndoiesc, cumcă şeful nostru nu te va 
primi in liga nóstrá.“

„Trebue să scil, că la noi este datina, ca fie-care 
aspirant să săverşâscă un fapt de probă, până a nu 
fi primit in ligă,“ îi explicâ unul, „căci altmintrea 
ne-am spori pré tare, de óre-ce toţi voiesc să vină 
la noi. Când va audi Manuel ce ai făcut pentru noi, 
te va primi îndată.“

,,Ho, că nu mFe frică nici de probă,“ (Jise
Jüan.

„Cred şi eu,“ afirmâ căruntul, care së numia 
Usto. „Eşti un flăcău sdravën, nici vorbă. Dar te 
pricepi tu intru câtva la tréba nóstrá?“

„Puţin,“ respunse Jüan cu un zimbet semnifi
cativ.

„Aha, d’aceea ţi sô va fi urît acasă?“
Jüan făcu un semn afirmativ.
„Haide, spune-ne istoria !,( îl zori unul dintre hoţi.
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Juan îşi arangiase deja o istorie, pe care vroia s’o 
povestésca acum, dar Iorgu-1 întrerupse cjieend: ,,Să 
lăsăm astăzi poveştile, şi să durmim mai bine ca să 
fim odihniţi mâine. Póte că vom mai avea de 
lucru.u

Moşierul aduse vr’o douô legături de paie, pe 
care só lungiră hoţii.

Peste puţin resuflarea lor adeucă şi regulară arăta, 
că adormiseră cu toţii.

Numai Jüan era deştept, agitaţiunea nul lăsa
să dórma.

Chiar a doua ci' era să iutre in valea unde spera 
a da de Ellen, pe care voia s’o fure d’acolo.

CAPITOLUL XV.

In visuina leului.

A doua <ji des de dimindţă hoţii plecară şi Jüan 
merse cu ei. Călărea pe un cal, pe care îl-1 dedese 
moşierul la porunca lui Iorgu. Acesta părea a fi 
îndrăgit pe Jüan şi călărea cu el împreună in frun
tea cetei.

Conacind pe drum in o cârchnă, Juan vë<Ju o 
ghitară, pe care o lua şi începu să cânte cu ea şi 
din gură. Astfel înveseli pe soţii sói.

Iorgu fu silit a le ordona cu străşnicie ca să 
plece, de óre-ce bandiţii nu só mai puteau sătura de 
cântecele lui Jüan-şi voiau să tot ascujte, ba incepu-

V.
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seră chiar a (lansa cu fetele cărei mărului, care şi el 
era gazda lor, un „fandaugo“ renumitul dans naţional 
al Spaniolilor.

După amé(jï sosiră in valea hoţilor unde erau de 
faţă opt bărbaţi şi vr’o doué spre-(Jece femei.

Audind despre păţaniile cdor reinturnaţi hoţii 
sărbătoriră pe Juan. Dar şi femeile îl găsiră după 
placul lor.

„Trebue să-ţî cauţi şi tu o ibovnică său amantă,“ 
dise Iorgu, vë<Jênd atenţiunea cu care-1 observau 
femeile.

„Este iertat asta?“ întrebă el zimbind.
„Cum nu, décà putem fi siguri de ea şi dăcă 

jură a së supune legilor ligei nóstre, o primim aici.“ 
„Iml voi lua séma, dar mi-e témà că nu voi 

putea avea pe aceea, pe care aşi dori s’o am.“
„Aha, asta ţi-e păsul. Dar te iubesce ea?“
„Da.“
„Hui !“ şuerâ Iorgu. „Sciu unde este pricina, 

bătrânul şi bogatul tată nu te vrea.“
„Cam aşa ceva.“
„Iţi voi da mană de ajutor, ca să-ţl câştigi

amanta.“
Jüan cu tótá disposiţiunea sa cea seriósá trebui 

să zimbăscă la autjirea acestei promisiuni ; dar noul 
sôu amic adause serios : „Da da, dragul meu, nu 
glumesc. Vom merge odată amêndoui împreună in 
Aragónia, patria ta, unde presupun că şăde şi regina 
inimei tale, vom bate in o frumósá nópte intunecósá 
la uşa palatului ei, şi legând băbacului o năframă
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peste gură, vei lua tu pe frumósa ta senorita, o vei 
pune pe cal şi vei pleca in ruptul capului. Eu insă 
voi avea grije, ca să nu rëmâiâ uitată zestrea cu- 
viinciésà.“

,,Da, da, ce frumos ar fi,“ observa Jüan distras 
şi intrebâ după cât-va timp de grabă;

„După cum aud şeful este la Sevilla. Së va in- 
turna el óre de grabă?“

„Aşa sper,“ rëspunse Iorgu. „Adese-orî insă 
lipsesce şi cu sëptômânile. La tot caşul ne va in- 
sciinţa peste puţin.“

„Am au^it că ar fi un om tênër.“
„Chiar mai tênër de cât tine. Iţi sémônâ, dar 

are o taliă mai şubredă, de şi e tare ca un uriaş. 
Aş voi să sciu, care dintre voi doui este mai tare.“ 

„Mal sciî décá lua odată la luptănu ne vom
dréptà,“ replicâ Jüan.

„Luptă dréptà, dar de glumă numai,“ adause
Iorgu.

Juan së aştepta tocmai la contrariul, nu 4*se 
insă nimic. Convorbirea lor fu întreruptă de un om, 
care së apropiase de ei, salutându-i.

„Ah, de la şef!“ exclamâ Iorgu şi luâ scrisórea 
din mâna omului. O deschise o ceti ş’apoi plecâ 
d’acolo, rugând pe amicul sëu, să-l pardoneze pentru 
timp de o oră, căci avea să ia óre-care disposiţiunî 
însemnate, după ordinul primit de la Manuel.

Acum femeile înconjurară din nou pe Jüan. 
Trebui să le povestésca din lumea de afară, unde ele 
nu mai eşiau decât férte rar. El se folosi de tó#
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galanteria şi amabilitatea sa, pentru a-şl câştiga favó- 
rea lor, căci scia bine că isteţia şi gura femeéscâ să
vârşesc multe lucruri, pe cari bărbaţii 
săvârşi.

le potnu

întrebând chiar de o ghitară şi după ce i së 
aduse in grabă, începând a cânta arii voióse şi dan
suri, îşi câştiga tóté inimile şi deveni favoritul declarat 
al femeelor.

Indată-i aduseră haine 
până ce nu lëpàdâ pe cele vechi şi 
cele ce-i aduseseră.

Este fapt că toţi bandiţii pun preţ mare pe o 
îmbrăcăminte frumósa, deci şi Manuel Frania şi ómenil 
lui purtau costumul, cu care së imbrăcâ acum şi 
Jüan.

noui şi nu-i deteră pace, 
nu le imbrăcâ pe

Acest costum së compunea din o cămaşă fină 
cu mâneci largi, din o giletcă verde cu mulţi nasturi 
şi cu lănţiş0re de argint, din nisce pantaloni albi, 
fórte largi, ajungând până la genunchi şi in fine din 
ciorapi de mëtase şi din ghetre.

Capul era invëlit cu o năframă colorată de ţese- 
tură fină din Valencia, ér peste mijloc erau încinşi 
cu un brâu de mëtase verde, in care-şl ţineau pum
nalul şi pistólele.

Când Jüan reapăru dinaintea femeelor in acest 
costum care-1 prindea de minune, tóté erau încântate 
şi-l grămădiră cu laude de tot felul, la care el res- 
pundea cu fină galanterie. Mai cu séma o copilă tâ
nără, frumósá cu ochi ar<jôtorl — numele i era Paula 
şi era fiica lui Usto pe care-1 cunóscem deja îşi
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exprima admiraţiunea ei aşa de nepregetat, încât cele 
laite temei începură s’o tachineze.

După ce le mulţămi Juan la tóté, întreprinse o 
preumblare, séu mai bine dis o recunóscere prin acea 
vale. Deja după puţine minute audi nisce paşi lin! 
in urma sa; intorcêndu-së vôdu pe Paula, care venise 
după el şi care sô opri acum, inroşindu-s0 la privi
rea lui.

„A.şî voi să vöd puţin acésta vale şarmantă,“ în
cepu el. ,,Orï nu-mî este iertat?“

„Ba da,“ respunse ea. ,,Cine te-ar opri pe tine 
care eşti unul d’ai noştriî.“

„încă nu-s.“
„Dar o vei fi peste puţin, séu nu vreai să rë- 

mâiî aici?“
„Décâ më vor primi, voi rëmânea cu plăcere . . 

Vreai să vii cu mine?“
„Da, fiind că o doresc!,“ ea şi merse lângă

dânsul.
„Ce frumos este aici, senorită,“ continua Jüan 

cu intenţiunea de a o ispiti, „D-ta trebue să cunosc! 
fórte bine părţile locului.“

„O da,“ respunse Paula şi-i expîicâ tóté, repe- 
tându-i diferitele semnale, şi lozince până ce Ie sciu pe 
tóté bine de rost:

„îţî mulţumesc senorită, ce bună invăţătdre eşti 
D-ta,“ 4ise el.

„De ce-mî (Jîc D-ta şi senorită?“
„Fiind-că aşa o cere bună cuviinţă.“
„Dar nu o cere prietenia. Nu vreai să-mî <}icî tu.“
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„Ba da, décâ-mï este iertat.“
„Peu?“
îi intinse mâna şi-l privi aşa de straniu în cât 

acea privire pré dulce îl puse pe gânduri.
După o pausă ea îl intrebâ: „Dar îţi va place 

óre la noi?“
„De bună sâmă,“ respunse Jüan. „Voi toţi sun

teţi atât de buni cu mine, încât nu m’aşî duce bu
curos d’aicî.“

\

„Mi-ar şi părea rëu, décá ne-ai părăsi.“
„Voi remânea dar de dragul tëu,“ <Jise Jüan

zimbind.
„Este mai frumos colea afară în lume?“
„Ba nu; adică este destul de frumos in lume, 

dar ómenil proşti, deşerţi şi rôi îşi amăresc viâţa 
unii altora şi unul lipsesce pe celait de fericirea lui.“ 

„Ce proşti şi rëi in adevërl“ exclamâ Paula cu 
privirea nevinovată a unui copil. „De ce fac er 
asta?“

;'

Jüan trebui să zimbéscâ de acéstâ naivetate. 
„Totuşi trebue să fiă insă frumos in lumea mare, 

. largă,“ continuâ fata după o mică pausă. „Ce frumos 
ar fi décá aşi putea merge tot mai departe şi mai 
departe in ţări streine, séu décá aşi putea şedea in 
un oraş mare, in o casă frumésâ şi să vöd in tóté 
(Jilele alte feţe. Nu-i aşa că ar fi frumos?“

„Nu atârnă fericirea omului numai de Ia aseme
nea lucru, prin oraşe sunt mai mulţi sëracï şi neno
rociţi de cât prin munţii voştri,“ replicâ Jüan. „Fost-ai 
vr’o dată în vr’un oraş mare?“

16* ■:y

!
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Ea clătină din cap.
„Am fost numai odată in Baza şi in Cerjal,“ 

(Jise ea tristă. „Dar acolo n’a fost aşa de frumos 
după cum îmî inchipuesc că trebue să fia in un oraş 
mare.“

„Aşa dară ţi-ai petrecut tóta viâţa ta in acéstá 
vale?“ exclamă Jüan cu mirare. Fiinţa copilărâscă a 
acestei fete îl interesa fórte mult.

„Ba nu,“ răspunse Paula. „Nu suntem decât de 
doui ani numai cu Manuel.“

„Şi mai ’nainte?“
„Am şecfut cu tată-meu de tot singuri in o colibă 

solitară tot aşa printre munţi ; dar acolo nu era aşa 
de frumos ca şi aici, ci era sălbătăcime mare. Cu 
lunile nu vedeam altă faţă decât p’aceea a tatălui- 
meu şi dór pe a mea in oglinda izvorului.“

„Atunci dară vedeai o faţă frumósá, “ glumi
Jüan.

Ea sÔ puse înaintea lui şi-i privi ţînlă in ochi.
„Mă ţii in adevăr de frumósá?“ intrebâ ea.
Că şi era in adevăr. Corpul îi era subţirel şi 

nalt ca un brădişor şi tot odată durduliu şi bine for
mat. Faţa-i era şarmantă, cu ocbl de culóre inckisă, 
cu dinţi ca de mărgăritarî printre buzişdre rumene şi 
cu păr bogat negru închis.

„Nu-ţî spun şi cei lalţl bărbaţi, că eşti frumósá?“ 
intrebâ Juan in loc de a respunde de-a-dreptul.

„Ba da,“ replicâ ea nesfiită, „dar eu nu îi
cred.“

„Şi nici pe şef nu-1 cre^l?“
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„Nu, căci el mi o spune mai des decât toţi ceilalţi. 
In ochii lui tóté femeile şi tóté fetele trec de fru- 
móse.w

„Dar décá ţi-oi spune şi eu, că eşti fórte fru-
mósa ?“

„Pe tine te cred. Nu vreau să plac altora, ci 
numai ţie. Nu-ml pasă de alţi bărbaţi.“

„Dar ce, eu nu sunt ca bărbaţii de pe la voi?“ 
„Nu, eşti de tot altfel,“ răspunse Paula cu tonul 

celei mai sincere admiraţiunl. „Tu nu ai o infâţoşare 
şi purtare sălbatică, ş’apoi şi vorba-ţl este mai gingaşej 
mai lină şi mai amabilă. Afară colea in lumea cea 
mare vei fi fost de bună séma un om distins.“

„De unde-ţl vine acăstă ideeă.“
„Ce-i drept, n’ara vă<}ut de când sunt un om dis

tins, dar îmi inchipuesc, că tu trebue să fii. Eşti cu 
totul altmintrea de cât toţi ceilalţi bărbaţi pe cari îi 
cunosc. Ai o infăţoşare, ca şi când ai putea fi. un 
şef peste mulţi ómen!, care ţi-ar da bucuroşi as
cultare.“

0 şuerătură pâtrun^ôtôree dinspre corturi între
rupse acest dialog straniu.

„Trebue să ne intórcem,“ cjise Paula. „Iorgu ne 
chiamă la cină.“

„Ce este Iorgu, este şi el şef?“ intrebâ Jüan. 
„Da, când Manuel nù este aici, îi ia locul,“ fu

respunsul.I
Să intdrseră iute.
„Vreai să te mai preumbli cu mine după masă?“ 

- intrebâ Paula, când erau aprópe de corturi.

!

!
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„Décà vei avea bunătatea,“ dise Juan încântat, 
„voi merge bucuros cu tine.“

„Er eu cu tine, tu îmï placî!“
Ea îi întinse mâna şi îl privi cu o căutătură stra

nie, care-1 făcu să së inroşâscă.
Jüan nu-şî ajunsese scopul de a afla ceva despre 

Ellen, dar totuşî era fórte mulţămit de primul sëu 
succes, căcî cu afecţiunea acelei fete frumóse câştigase 
un mare avantagiü. Era convins cumcă Paula îi va 
spune bucuros tot ce scia chiar ea şi că’l va ajuta la 
orî-ce după putinţă.

De şi îi părea rôu, că este silit a o înşela in cre
dinţa ei copilărâscă, totuşî credea a fi in drept a pune 
la o parte orî-ce consideraţiune de a doua mână faţă 
cu scopul sëu cel sfânt.

In mijlocul corturilor celor mici, care erau des
tinate pentru femei, provisiunî şi pentru praçfï era şi 
un cort fórte mare, împărţit in douë camere. Una era 
dormitorul hoţilor neinsuraţî, cealaltă insă sala de 
mâncare pentru ospăţurile comune.

Cortul era arangiat cu un gust şi cu o eleganţă, 
care întrecea arangiamentul multor case nobile.

Jüan şi Paula fură primiţi cu aclamaţiunî de
bucurie.

Societatea së grupase deja împrejurul mesei celei 
marí, acoperită cu o pânză albă ca zăpada. Vasele,, 
erau din porţelanul cel mai fin, tacâmurile de argint.

„Pari că vreai să uiţî de grabă pe amanta ta,“ 
şopti Iorgu noului sëu amic.

„Tot ce só pótel“ rëspunse acesta. „Frumósa ce- 
dézâ unei şi mai frumóse, déca voi avea noroc,w
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„Te voî ajuta. Atunci am putea să ne lăsăm 
de călătoria nóstrá la Aragónia,“ zimbi Iorgu.

Jüan fu aşetjat intre Iorgu şi Paula, ceea ce i 
veni fórte pe plac.

Unele din femeile mai in verstă serviau bucatele. 
Mâncarea principală o forma vestita „olla potrida“ o 
amestecătură de tot soiul de cârneturî şi legume, drese 
cu piper şi cu usturoiü. După „olla“ urmară pui 
fripţi şi sălată, apoi măsline, smochine, rodii, migdale 
şi struguri.“

„Masa vôstrà nu este nici decum rea,“ observâ 
Juan in adevër surprins.

„îmi pare bine că-ţi place,“ răspunse Iorgu. „Tu 
ca neinsurat, vei mânca tot aici.“

„Dar cei însuraţi?“
„Pot să-şi gàtéscà acasă, décâ voiesc.“
„In tóté (filele mâncaţi voi aşa de bine?“
„Da, aceste mese comune au loc de doué ori 

pe <Ji pe contul ligei. Cine voiesce, póte să ia parte 
la ele; cine nu, póte să lipsâscă. Şi dintre insuraţi 
mănâncă mai toţi aici, căci femeile nóstre prefer a 
se preumbla, a dansa şi a săruta, decât de a së în
griji de óle şi de eastróne, pentru care avem pe cele 
douë servitóre bëtrâne . . . nu-i aşa Paula?“ se adresâ 
el cătră dênsa.

Fata îşi plecâ puţin capul inroşindu-s0 şi privi 
pe farfuria ei, ér când îşi ridicâ din nou ochii, Jüan 
resimţi ca prin instinct că ea-1 privia pe el.

După terminarea mesei Iorgu bătu cu muchia 
cuţitului in paharul sëu; sô făcu o linişte generală»
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„Iubiţi amici şi camarazi!“ (jiîse sculându-se. 
„Pentru prima óra după un timp îndelungat am stat 
împreună la masă cu un nou soţ. De un an de (\\\e 
n’am mai găsit pe nimeni demn, de a fi primit in 
mijlocul nostru, cu tóté că s’au îmbiat o mulţime de 
inşi. Faţă de Juan ne este o onóre, décá intră in 
liga nóstrá. El ne-a dat astfel de dovedi de curagiű, 
de vigóre şi de devotament, încât pot dice, că fie-care 
dintre noi îl va numi cu mândrie şi cu bucurie amic 
şi frate, căci fraţi suntem cu toţii împreună. încă 
nu-1 pot primi oficial in liga nóstrá de óre-ce, după 
cum sciţi, la acesta să cere autorisaţiunea şefului 
nostru Manuel Frania. De astă dată acésta autorisa- 
ţiune nu este in adevër decât o simplă formalitate şi 
d’aceea vô rog, ca să consideraţi pe Jüan chiar de 
acum ca pe fratele vostru ligatar şi să-i diceţl cu 
mine împreună un : Yiva Jüan !a

Hoţii strigară din resputerl : „Viva Juan 1“ ridi
cară paharele lor şi le goliră in onórea lui.

Iorgu, mulţămit cu succesul cuvântărei sale, së 
puse 0răşl jos.

Jüan ciocni şi dete mâna cu toţii. Apoi îşi ridicâ 
paharul şi (Jise: „Vő mulţămesc, dragi amici pentru 
dragostea ce mi-aţl arătat acum şi vô rog, să mi-o 
păstraţi şi pe viitor. Voi face tot ce-ml va sta prin 
putinţă ca să v’o răsplătesc. Beau in sănătatea vóstrá 
şi in onórea liberului traiü prin munţi şi codru.“

„Hura !a sbierară hoţii şi ciocniră paharele lor 
cele golite de masă in semn de aplaus.

După ce mai.băură şi in sănătatea şefului şi a 
locţiitorului acestuia, Iorgu ridicâ masa,
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Femeile bucătărese grijiră vasele de pe masă, ér 

celelalte femei şi bărbaţi să grupară« înaintea cortului 
sub nisce arbori frumoşi pentru a mai vorbi şi a 
fuma.

Jüan îşi exprima faţă de bătrânul Usto, tatăl 
Paulei, mirarea sa despre buna regulă ce domnia 
pretutindeni.

„Da, da, bună regulă domnesce la noi, asta-i 
drept,“ replică bătrânul. „Ni-am făcut noi înşine le
gile nóstre astfel în cât numai un dobitoc s’ar putea 
opune lor. Şeful nostru, care trebue ales la câte 
patru ani, este Manuel Frania. El este ajutat de 
doui locţiitor, denumiţi de densul, Iorgu şi cu mine ; 
afară de noi mai are şi un secretar, dar acesta nu 
este dintre şefi.“

„Vouă dar, adică celor trei şefi, vă datorăm su
punere necondiţionată?“

„Da, insă numai in serviciu, afară de serviciu 
fiecare este egalul celuilalt. Suntem fraţi cu egale 
drepturi şi datorinţe.“

„Din fie-care pradă o a treia parte să pune in 
cassa obştăscă, o a şâsea parte să cuvine şefului, câte 
o a două-spre-decea parte fie-cărui locţiitor ér restul 
să imparte între aceia cari au obţinut prada.“

„La ce servesce cassa obştâscă.“
„Formézà cum am (|ice averea ligei nóstre. Din 

ea să întempină tóté spesele ca de exemplu léfa spio
nilor noştri, alimentele pentru mesele nóstre comune, 
tutunul şi vinul, din care tot insul primesce pe fie-care 

jporţiunea sa, nutreţul cailor şi -al catîrilor, Apoi
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mai primesce fie-care din noi, care, fără vina sa, nu 
şi-a putut câştiga minimalitatea din partea sa de pradă, 
o subvenţiune lunară.4

„Etă nisce statorirî íórte înţelepte,“ $se Juan 
cu adevărată admiraţiune. „Cine le-a făcut?“

„Manuel, Iorgu şi cu mine,“ replica Usto. „Sunt 
ca vr’o doui ani, când Manuel m’a provocat ca să 
fondăm o ligă nouă, căci céta lui de până atuncî 
fusese aprópe de tot nimicită de căpitanul Ladrone. 
Numai bunei discipline avem să mulţămim cea mai 
mare parte a succeselor nóstre. Ómenií vin cu gră
mada şi ne rógá să-iî primim in liga nóstrá, dar de 
un an de cjile n’am mai admis pe nimen.“

„Cu atât mai mult trebue să vô mulţămesc pen
tru onórea ce-ml faceţi,“ <}ise Juan. „M’am mirat de 
buna crescere şi de manierele desăvârşite pe care le-a 
arătat aprópe toţi la masă.“

„Cei mai mulţi dintre noi au avut parte de o 
bună crescere ; liga nóstrá nu este o câtă de hoţi, ci 
o întrunire de ômenï, cad voiesc să-şl resbune asupra 
societăţii, deci sô explică pré lesne, décà ve<}î tot băr
baţi cultivaţi in mijlocul nostru,“ replicâ Usto. „In- 
trâbă-il numai ce au fost, unul îţi va respunde : func
ţionar, neindreptăţit de mai marii sói, altul : student, 
pe care din causa vr’unui exces in contra poliţiei l’a 
relegat de la universitate, al treilea ofiţer, care n’a 
mai putut suferi nedreptăţile comandanţilor sèi, al 
patrulea : agricultor, care a ucis pe amantul soţiei sale 
şi aşa mai departe. Şi crecjl cumva, că eu unul am 
fost' tot de-a-una hoţ de codru. Décá aşi voi să-ţl po-
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vestesc istoria vieţei mele, mi-ai (jice de bună sămă 
că minţesc. Aşi putea face un roman din ea.“

Jüan contemplă cu interes faţa cruntă, sbêrcitâ, 
dar spirituală a bătrânului, cu ochii cei pătrunijătorî 
şi cu barba lungă, stufósá.

Tot ce vedea şi au<Jia aici contribuia intru şter
gerea opiniunei celei rele ce el şi alţi îşi formaseră 
despre Manuel şi céta lui.

D4că aceşti bărbaţi ar fi fost in adevăr nisce 
ómen! de tot stricaţi — îşi 4îse — atunci n’ar fi 
putut domni in cercul lor acea bună regulă şi bună 
înţelegere, care domnia în adevăr, căci un om rău nu 
ascultă decât numai de patimile sale şi nu este ami
cul altuia.

„Hei, ce vă povestiţi unul altuia?“ strigă lorgu 
in dosul celor doui bărbaţi.

Să intdrseră.
„Veniţi aici,“ le 4'ae celait. „Voim să au^ini 

istoria ta, care trebue să fiă tot atât de extraordinară 
ca şi tine.“

„Din contra, este fórte simplă,“ replică Don
Jüan.

Ii se dete un ulcior cu vin, tutun şi hârtie de 
ţigară şi după ce să lungise pe un straiü, povesti 
istoria sa, care firesce, era inventată. Să preperase 
aşa de bine încât fu in stare a răspunde la tóté ob
servările ce i să făcură.

„M’am născut in un sat mic la pólele Pireneilor, 
aprópe de orăşelul Boltana in Aragónia,“ începu el. 

jjMamă-mea plăti nascerea mea cu viăţa ei. Ţaţă-
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meu, un om sever dar bun de inimă a fost alcade, 
nu era nici bogat, nicï sérac. Imi dete o crescere 
bună şi mô trimise la Alcala apoi la universitatea de 
la Madrid.“

„Acolo am fost şi eu !“ exclamă unul dintre hoţi, 
,,ah, ce timp frumos a fost atunci, vin şi fete berechet 
şi — învăţătură tufă.“

,,Ve4l aşa am făcut şi eu,“ rîse Jüan. „N’am 
fost nicî odată prin auditoriile profesorilor, dar cu 
atât mai mult prin grădinile cu dans şi alte plăceri. 
Ca după vr’un an şi jumătate, îmi muri tată-meu 
şi-ml lăsa moştenire puţină avere, care ar fi fost de 
ajuns ca să-ml terminez studiile, déca aşi fi trăit cu 
bună economie, dar eu am păpat banii iute, iute, 
căci eram meşter in acéstá artă.“

Ascultătorii rîseră ér fostul student exclamă: ,,La 
dracu s<5ţe ! Par a fi un băiat al dracului. Trebue 
să-ml fi amic special. Şi eu am făcut-o in tocmai 
aşa ca tine. Hei, de câte drăcii v’aş putea povesti eu.“

„Şi eu,“ adause Juan. „De óre-ce dispuneam, 
séu mai bine fa dispusesem de bani, când îi sferşîl, 
îmi fu lesne a mai găsi împrumut pe la ovrei, pe a 
căror contă continuai încă cât-va timp traiul cel bun. 
La cele din urmă mi să secâ şi acest izvor, căci 
nimeni nu-ml mai da nici un duro măcar împrumut,* 
din contra toţi së năpustiră asupra mea ca să le dau 
banii şi vëijênd că nu pot, voiră să mô pună la in- 
chisóre. Dar neavênd nici decum poftă ca să locuesc 
in „cărei de la cor te“ inchisórea din Madrid, îmi 
vêndui tot şi părăsii oraşul fără a-ml lua (fiu* bună
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de la creditorii mei, căci din întâmplare plecai pe 
timp de nópte. Mersei acasă şi më făcui contra
bandist.“

„Bravo !“ exclamară hoţii. Paharele fură golite 
şi implule din nou.

Fostul student <)iae« »Şi eu am fost odată con
trabandist, dar am dus-o fórte rëu.“

„Eu nu,“ cjise tênërul nostru erou, care-şl făcuse 
intru aceea o ţigară prôspëtâ pe care-i-o aprinse Paula, 
retribuită pentru acest serviciu cu o privire intimă.

„De óre-ce cunosceacn de mai nainte tóté potecile 
şi învăţasem delà tată-meu tóté tirtipurile şi ajDUcătu- 
rile grănicerilor, nu am fost prins şi aşi fi putut, ca 
mulţi alţi dintre soţii mei, să-ml agonisesc case şi 
moşie. Numai şi numai amorul a fost de vină că 
nu m’am pricopsit cu nimica.“

„Ah, in fine,“ zimbi Iorgu, care şedea lângă po
vestitor.

„Amanta mea era fiica unui ofiţer de la grăniceri 
din Botana, lucru destul de spinos pentru un contra
bandist. Noi, adică eu şi cu fala eram înţeleşi şi in- 
tr’o bună diminâţă, după ce-ml strinsesem deja o bună 
sumiş0ră, îmi luai inima ’n dinţi, më dusei la tatăl 
fetei, îi arătai monetele mele şi-i spusei pe scurt, că 
ne iubiam adică Maria şi cu mine şi că dóriam să ne 
căsătorim.“

,,Firesce că te îmbrânci pe uşe afară !“ rîse
Iorgu.

,,Nu cu mâna, dar cu vorbe,“ replicâ naratorul 
cu veselie. „îmi (Jise că-s nebun şi că fiiă-sa sô va mărita
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după un funcţionar vamal, nu insă după un calic, 
despre care sô bănuia, că ar fi contrabandist.“

„De ce n’ai infipt cuţitul tôu in burta bătrânului 
şi n’ai luat pe Maria ta împreună cu banii ei fugind 
cu ea in munţi?“

„Ascultaţi mai departe!“ continuă Jüan. „Când 
îmi spuse acele vorbe mô înfuriai aşa de tare încât 
îi trăsei vr’o două palme sdravene fiitorului meu socru, 
şi plecai de la dânsul. Spre sără voii să mă întâlnesc 
ca de obiceiű cu Maria in grădină, dar ea nu veni. 
Presimţind ceva rău mă furişai până la casă şi au^il 
pe bătrân înjurând şi blăstămând in odaia amantei 
mele. A doua 41 8Ö serbâ fidanţarea fetei cu un func
ţionar vamal, care avea fórte mulţi bani, era şchiop 
de un picior şi bătrân ca de vr’o cinci* <}ecî şi mai 
bine de ani. Aurind asta mă înfuriai din nou, pusei 
de-i făcură un şarivari şi, plângendu-să de asta, îl 
ologii şi de celait picior.“

Ascultătorii îşi manifestară aprobaţiunea lor prin 
strigăte de „viva“ şi prin ciocnire de pahare.

„După câteva 4^e>w povesti Juan mai departe, 
„îmi succese in fine a mă întâlni cu Maria mea in 
un foişor al grădinei, unde avusesem şi mai nainte 
întâlnirile nóstre. Biéta copilă era cu totul disperată 
şi mă conjurâ s’o răpesc, căci mai bine ar muri de 
cât să să mărite după acel monstru şchiop. Eu firesce 
că eram pe deplin înţeles şi pe când intăriam planul 
nostru cu sărutări şi d’al d’astea furăm fără de veste 
îngroziţi.“

„Aha, senor papa !(< exclamâ unul dintre hoţi rî^ênd.
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„Ba ginerele şchiop,“ adauae altul.
„Amândoui,“ 4*se Jüan. »Să vedeţi: un grănicer 

më zărise când am sărit peste gardul grădinei şi më 
spusese indată mai marelui sôu; ginerele fu avisât 
indată, ér acesta, care scia să preţuâscă puterea pum
nilor mei aduse cu sine vr’o <Jece sergenţi de nópte. 
Acéstá putere armată ne veni cu paşi grăbiţi pe cap 
şi noi şedeam in foişor ca intr’un capcan.“

„Era o gălăgie grozavă; tatăl striga, ginerele 
comanda, sergenţii înjurau, Maria ţipa şi plângia şi 
in fine căcju in leşini. Eu-ml scosei cuţitul, ca să-ml 
fac loc de eşit. Bravii sergenţi së retraseră la început, 
dar din nefericire le veni ideia, că totuşi ar fi un 
lucru ruşinos de a fugi de un singur om rëu înarma^ 
— pe scurt începurăm a ne părui, eu injunghiai pre 
voi doui inşi, dară totuşi më doborîră şi më tîrîră la 
inchisóre.“

„Valeo !a <}ise Usto, „cum ai scăpat din temniţă?“
„Nu pré de grabă. Dómna justiţia voia să mô 

vécjâ sfârşind la furci séu la garota (sugrumátóre) 
pentru crima ce comisesem prin împotrivirea mea in 
contra sergenţilor, din care causă fui mai bine îngrijit 
decât alţi delincuenţl bolnavi. Trecu mai bine decât 
un sfert de an până ce avui să schimb odaia mea de 
bolnav destul de comódá, pentru o celulă férte ne
plăcută, igra8Î0să.

„Aici nu-ml plăcu nici decum şi având peste cji 
destul timp de durmit, mô folosii de timpul nopţii 
pentru a sparge o gaură in zidul celulei mere, care 
era parter. Trecură şâpte sôptômânl, până ce terminai
CU gaura.
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„Intru aceea procesul meu îşi merse cursul sëu 
,cu o iuţ41ă, care era un lucru nemai au<jit in justiţia 
spaniolă. In nóptea înaintea ultimei şedinţe, in care 
era să sê pronunţe sentinţa in contra mea, îmi scosei 
cătuşele cu destulă uşurinţă, căci bóla îndelungată şi 
alimentaţiunea cea rea din incliÍ3Óre mô supţiaseră cu 
totul, şi dosii.

„Gaura era fórte îngustă, dară totuşi mô stre- 
curai prin ea ; cunoscênd curtea incliisórei şi tóté 
obiceiurile locului îmi succese a eşi d’acolo fără a 
fi observat de santinele. îndată mersei la amicii 
şi foştii mei colegi, care sô bucurară fórte mult, când 
mô vöijurä d’o dată înaintea lor, nu d0ră din vr’o 
iubire pré mare, ci fiind-că astfel nu mai aveau să se 
târnă, că vor fi trădaţi de mine justiţiei, pentru a-ml 
uşura sórtea.

„Din recunoscinţă pentru discreţiunea mea sô
grăbiră a-ml da vestminte şi bani şi a-ml inlesni 
fuga, scapênd astfel de cel mai periculos concurent 
al lor.“

„Şi amanta ta?“ intrebâ Iorgu.
„Douë <}ile înaintea fugei mele sô măritase.“
„Ce dracu !“ exclama celait. „Cu şchiopul?“ 
„Da, înşă séra a trântit uşa iatacului ei înaintea 

nasului mirelui şi s’a zăvorit pe dinăuntru.“
„Ha, ha, bine i-a făcut!“ strigâ unul din hoţi

rîcjend.
„Bravo! Viva Maria!“ adause altul.
„Şchiopul să-şî ia o olôgâ in pat,“ mai 4*se

unul.



ÍÖ5- "=•

Iorgu lua paharul sëu şi striga cu voce tare:
„Sá bem in sanétatea sdraveuei fete,a şi . „viva 

Maria !“ răsună din tóté părţile.
Juan rîse fără de voie vôijênd impresiunea nara- 

ţiunei sale.
„Spune mai departe !“ së rugâ Iorgu.
„Simpla mea istorie este sfârşită intru cât privesce 

lucrurile principale. îndrăznii a mÔ furişa a doua c}i 
spre înoptate in grădina casei locuită de tênëra păreche. 
Ea şedea sus in primul etagiű, el jos parter. Iubita 
më zări, së coborî la mine in grădină şi ne.căcjurăm 
beţi de fericire in braţe, dar până să fi putut pro
nunţa un cuvent măcar së năpustiră vr’o <}ece algua- 
zilî asupra-ne, şi numai cu greu isbutiï a më strecura 
printre ei.“

,,Nu eşti norocos in amor, fötal meu,a <Jise forgu 
cu compătimire.

Jüan zimbi.
„Sper că së va schimba asta,“ replicâ el şi privi 

tot odată la Paula, care stetea faţă ’n faţă cu el, 
re(jlmată de un trunchiu şi-ş! ţinea ochii ei cei mari 
neclintit aţintiţi asupra lui. Ea së înroşi la privirea 
lui — el insă së gândia la Eilen.

„Firesce că nu am mai putut sta in Aragónia,“ 
continuâ el apoi. „îmi luai adio de la amicii mei 
tot asemenea şi de la amanta mea. insă numai prin 
o epistolă, ba tot aşa chiar şi de la şchiopul, seriin- 
du-i că-1 voi inj unghia dâcă-şl va permite a exercita 
faţă cu Maria alte drepturi de cât p’ acelea ale unui 
tată. Apoi o luai la picior spre sud, căci aurisem

Theochar Alexe. „Unul scapă, altul piere.“ 16
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de faima lui Manuel şi a soţilor lui. Cea mai fer- 
binte a mea dorinţă, mï-era a më alătura pe lângă 
voi. Acéstâ dorinţă mi s’a împlinit, căcî întâmplarea 
a voit ca să vë fac un mic serviciu.“

„Cu care ocasiune erai aprópe să më impusei!“ 
rîse Iorgu.

„Şi tu să më ealcî cu calul,“ replica Jüan cu 
voie bună.

„Ne-ai spus că tragend cu urechia ai aiurit cum 
un soţ d’al nostru sl făcut planul cu locotenentul 
Ladrone.“

„Da.“
„Şi cine a fost acel mişel?“
„N’aşl voi să ţi-1 spui incă.“
„Dar ţi-o ordon in calitatea mea de locotenent!“ 

4ise Iorgu cu gravitase.
„Ei bine, nu-1 gliîcescî?“
„Nu, căcî nu exed că un asemenea mişel să së 

afle printre noi.“
Hoţii începură să cârtéscâ intre ei, Iorgu şi Usto, 

cei doui locotenenţi, priviră cu ochi scenteitorî împre
jur, ér Juan së grăbi a ca preintîmpine orï-ce 
neînţelegere :

„A fost hangiul din micul han de lângă oraşul
Baza.“

„Moschito?“ strig-ară hoţii cu tonul celei mai ex
treme surprise.

„Da, aşa-1 numia- locotenentul Ladrone,“ 
firmâ Jüan.

„Nu só póte,“ 41« e Usto.

con-
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„Eu unul mi-am inchipuit-o îndată,“ observă 
„Dar n’am voit să-mî exprim bànuéla, ca săIorgu.

nu vatăm pe un amic atât de vechili şi atât de în
cercat. Acum bánuéla mea totuşi s’a adeverit. De 
mult mi-am gândit, că la Moschito nu mai era tóté 
aşa ca mai nainte.

„De unde vine asta?“ întreba Usto.
„Dar nu o seil?“ replică soţu-său cu un zimbet

isteţ.
„Nu sciu absolut nimic.“
„Ci povesteşte Iorgule!“ strigară vr’o doui inşi. 
„Cun0sceţî pe nepóta lui Moschito?“ începu Iorgu. 
„Cum nu, pe Teresa cea frumósft. Pare că-i 

amanta ér nu nepóta lui,“ observară ascultătorii.
„Cam aşa un lucru,“ afirmă Iorgu, „căci bètrânul 

a fost tot de-a-una tăcut, când cineva îl întreba des
pre fată, ér décà vr’unul îşi permitea vr’o glumă cu 
ea, apoi së supëra al dracului.“

„Mie a vrut să-mî rupă odată cóstele, fiind-că o 
sărutasem,“ afirmă rîijend un băieţandru. „Eu i-am 
arătat insă pistolul meu şi aşa mi-a dat pace.“

„Manuel firesce n’a putut vedea faţa cea frumôsâ a 
Teresei fără a sè amoreza de ea, după cum îl este 
obiceiul,“ continuă Iorgu. „îi făcu curte cu stăruinţă 
şi fu surprins de bëtrân. Cei doui së înhăţară aşa 
de tare, încât numai cu greu îi puturăm domoli. 
Manuel së mai duse apoi de vr’o câte-va ori nóptea 
pe ascuns acolo. Pentru cea din urmă órá Tarn în
soţit şi eu, sunt ca vr’o cinci sëptëmânï d’atuncl. La 
uşa din dos îl aşteptai. După un óre-care timp au^iî
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gâlcéva în casă, alergai inlăuutru şi îi găsii pe amân
doi faţă ’n faţă, Teresa era culcată in pat şi plângea.“

„Aşi fi vrut să fiu de faţă şi eu!“ <Jise rujând 
băeţandrul.

„Era lucru fórte serios,“ replica Iorgu. „Cu multe 
rugăminte, ameninţări ş: explicări îi făcui in fine să 
së împace. Moscliito promise a lăsa lucrul baltă ér 
şeful a nu mai visita pe Teresa. S’a şi ţânut de cu
vent, după cât 8ciu eu. Dar d’atunci Moscliito nu 
mai era amicul nostru, ceea ce înţelesei îndată când, 
venind in altă <}i la el, îl vë<Jui cu ce priviri rëuta- 
cióse së uita la noi.“

„De unde până unde ai putut trage cu urechia 
la acea convorbire,“ intrebâ unul din hoţi pe Jüan.

„Am vë<Jut o mulţime de lănceri fără tréba in 
acel ban solitar,“ replicâ cel întrebat, „şi bătându-mî 
asta la ochi, am voit să më informez, presupunând 
cu drept cuvânt, că acei soldaţi căuta ceva prin aceste 
părţi. Deci më urcai pe un măslin de după clădirea 
hanului. Peste puţin eşi locotenentul din casă şi së 
trânti pe érba verde tocmai sub măslinul meu, unde 
chiemâ şi pe hangiu. Planul îl întocmiră chiar acolo 
şi auijiî că era vorba de a pune mâna pe Manuel, 
asupra căruia ofiţerul voia să-şl rësbune pentru mór
tea fratelui sôu.“

Iorgu, care së înţelesese intru aceea cu Usto 
<Jise : „Trebue să ne rösbunäm pentru trădarea han
giului. Mâine la patru ore diminâţa un detaşament 
de 4ece ómen! pornesce la hanul lui Moscliito. Arme: 
puşcă, -doué pistóle şi pqmnale. _ Nutreţ pentru c^i

:

;

-
:
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nu 8ë ia, ded trebue să së nutrésca caiï încă odată. 
Eu voi avea comanda, Juan ne va însoţi. Cine mai 
vrea să participe de bună voie?“

Toţi sô anunţară şi Iorgu iu silit a destina el 
însuşi pe participanţi, căci nici unul din ei nu voia 
să së retragă.

Locotenentul mai dete vr’o câte-va ordine cu 
privire la santinele, apoi boţii sô imprăştiară. Cei 
însuraţi merseră cu soţiile in corturile lor cele mici, 
cei neinsuraţl însă së retraseră in sala de dormit de 
lângă sala unde mâncaseră.

Usto conduse pe Juan in un mic cort rotund, 
fórte frumos arangiat. Acolo găsi un pat frumos, un 
birou de scris cu câte-va cărţi, o masă şi vr’o câte-va 
scaune, un spălător şi alte lucruri trebuincióse.

Usto-i pofti nópte bună şi plecâ d’acolo.
Juan së puse in aşternut, dar somnul nu së 

prinse de el ... deci sô sculâ, sô imbrăcâ şi eşi afară. 
Era o nópte călduţă, mîresraită.

CAPITOLUL XVI.

Apropiere.

Piua fusese fórte caldă şi diferitele emoţiunl şi 
mai tare sângele lui Jüan.vinul infierbîntaseră şi 

Capul îi ardea şi aerul recoros, balsamic de nópte, 
care adiea linişor de pe munţi şi-i recorea fruntea^
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ti venia nespus de bine. Işî incrucişâ braţele peste 
pept şi respira adânc.

Privirea-i se ’ntórse sus spre cerul înstelat, dar 
ocliiî d aurii ai cerului priviau muţi şi cu nepăsare 
spre el şi nu răspundeau la întrebările sale rug&tóre, 
pe care li adresa in mintea sa.

Gânduri sălbatice, sfăşiătdre îi brăzdau sufletul.
După multe osteneli îi succese acum in fine a 

intra in acăstă vale, şi încă cu deplină îndreptăţire 
cliiar, dar era un joc fórte periculos, ce-şi permitea 
prin acésta.

Şi óre-1 va conduce la ţinta sa ?
Scia el de sigur cumcă Ellen să afla aici ?
Óre Manuel Frania nu va fi ascuns-o in vr’un 

alt loc, unde era mai puţin observat decât aici sub 
ochii soţilor săi.

Şi dăcă era in adevăr aici, nu era óre un lucru 
neputincios a o răpi din acéstà vale, care era păzită 
ca şi un castel asediat, el unul in contra atâtora?

Apoi după tóté mai era óre încă de scăpat Ellen 
séu să săvârşise deja ceia, la ce nici nu indrăznia a 
să gândi măcar. Manuel Frania de sigur nu era acel 
om, care să fi fost impedecat prin resistenţa şi prin 
lacrimile unei copile date in mânile sale şi care din 
asemenea consideraţiunî să-şl fi refusât satisfacerea 
plăcerei sale.

Jüan să infiorâ şi-şî strînse fruntea cu amândouă 
mânile, căci era să i să despice de monstruositatea 

Capul îi ardea, mânile-i erau reci caacestei idei.
ghiaţa.
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Mult timp stete el astfel re^imat de un stêlp al 
cortului sôu, până ce lina atingere a unei mâni, care 
së puse domol pe umërul sëu, îl trezi din ameţâla sa. 
Uimit îşi ridicâ ochi! şi recunoscu pe Paula — nu o 
aurise venind.

„Te-am speriat iubite amice ?“ <Jise ea cu voce 
melodiósá, fára a-şî lua mâna de pe umërul lui.

EI îşi descrucişâ braţele dar nu respunse nimic. 
„Mi-ai <Jis să viu, ca să mai vorbim împreună,“ 

continua ea, ,,şi d’acea am venit. De mult stau lângă 
tine, tu păreai aşa de adêncit in gândurile tale, încât 
m’am temut de a te zătigni. Décá nu-ţî sunt pe plac, 
më duc mai bine.“

îşi retrase incetinel mâna ei cea mică şi vroi
să plece.

„Nu, Paula, stai aicî !“ striga Jüan şi sô lua in 
urma ei. „îmi pare bine că ai venit. Stai puţin şi 
vorbesce-mi, îmi va face bine.“

„Éjt! taie trist?“ intrebâ frumósa copilă, care së 
întorsese şi-l privia cu compătimire.

„Da, sunt in adevër trist: m’am gândit la multe, 
ce acum au trecut de bună séma pentru tot de-a-una, 
la speranţele îndrăzneţe de odiniórá, care m’au pré- 
fericit odată şi care nu sô vor réalisa nicî odată.“ 

„Tu ne-ai povestit astăzi istoria vieţei tale, eu 
insă cred că ne-ai tăinuit multe şi ai adaus multe.“ 

„Cum aşa?“ intrebâ el speriat, vëc^ênd că acésfà 
simplă copilă îl pătrunse aşa de bine.

„Te-am vë^ut cu câtă îngrijire ’ţî alegeai cuvin
tele, ş’apoi nici nu erai aşa de vesel, precum voiai
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să par!. Oii ai uitat deja pe amanta ta, orî o iu
besc! încă aşa de mult încât perderea ei te face a fi 
vesel de disperare. Nu-i aşa?“ incheeâ ea.

Jüan, care-ş! luase séma cum să só pórte faţă 
de acéstà fată, respunse: „M’ai ghîeit, căc! in adevăr 
am tăcut despre multe lucruri, pe care nu le-aş! fi 
putut povesti altora, avênd interes numai pentru mine.“ 

,,Nu vreai să-m! spui nici mie?“
,,De ce tocmai ţie?“
Ea-1 privi cu o căutătură stranie şi <jise: ,,Póte 

că a-ş! putea să-ţî ajut. Mé dóré, vë<Jêndu-te atât de 
trist.“

- ,,Aşa dară nu o voi mai fi,“ replicâ Jüan. ,,Haide 
să ne mai preumblăm puţin, sunt pré agitat şi nu 
pot încă durmi . . . Póte őre să ne vé(jâ cineva?“ 

»Nu ; nu mai la fie-care dintre cele doué capete 
ale văriî stă câte un păzitor, cei lalţî dorm cu toţi! 
ér câini! më cunosc. Nu vei lua parte mâine la ex- 
pediţiunea in contra lui Moschito!

„Ba da!“
„Pëcat!“
„De ce?“
„Fiind că aş! fi dorit să-ţî arăt şi locurile dim

prejur.“
„Pentru asia vom avea timp şi de altă dată.“ 
„Cine scie? Când së intórce Manuel, sô pornesce 

dé obiceiű o activitate zelósá. Nu-ţî va remânea dec! 
mult timp de preumblat.“

In decursul acestei convorbiri merseseră amen-
doui unul lângă altul incetinel înainte, luând direeţiu- 

spre turnul lângă care era cortul Elleni.nea
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i „Ce fel de turn este colea?“ întrebă Juan când 
vëcjurà straniul edificiu luminat de zarea lunei.

„Era deja aici când am venit,“ răspunse Paula. 
„Pare a së trage de pe timpurile, pe când domniau 
păgîniî in Spania, după spusa tatălui meu. Nouë ne 
servesce de magazin pentru tot felul de provisiunî. 
In cas de lipsă ar fi ultimul nostru refugiű.“

„Nu cred că s’ajungă vr’odată tréba până acolo, 
căci precât îmi pare mie, valea este greu de cucerit.“ 

„De bună séma, căci Manuel <Jice, că fie-care 
din cele douô intrări póte fi apărată de vr’o câţi-va 
inşi in contra unui batalion întreg.“

„Nu este nici o eşire secretă?“ intrebâ Jüan cu
încordare.

Respunsul avea să fiâ férte deprimător pentru 
dênsul, căci fu un simplu: „nu!“

Ajunseseră acum in apropierea cortului Elleni. 
„Asta-i locuinţa amantei lui Manuel,“ 4ise Paula 

cu voce nepâsàtére.
Juan se speriâ grozav; corpul lui cel viguros së 

cutremură ca de friguri ; p’aci, p’aci era să ca<Jă jos. 
Së incercâ să vorbéscâ dar gâtlejul îi era strins şi nu 
fu in stare a scóte un singur cuvent măcar.

Din fericire era cu un pas in urma insoţit0rei 
sale, aşa încât acésta nu observă emoţiunea lui, ea 
cre<Ju de bună sémá că el nu înţelesese cuvintele ei, 
căci le repetă, picând facă odată.

„Asta-i locuinţa amantei lui Manuel.“
„A soţiei lui vreai póte să (Jid tu,“ ingânâ Jüan 

cu mult chin.
17*

* £
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„Ba nu, este numai fidanţată lui; 
serba însă indată ce sô va intórce el.“

„Şi pe voi vë cunună un preot?“ intrebâ Jüan 
după câtva timp, fără a sei măcar, ce vorbia, căcî 
el tocmai sô chibzuia, că n’ar fi óre bine, să sô nă- 
pustéscá in cort, să sc<5tă pe Ellen, sô înjunghie pe 
păzitorul de la capôtul văii şi să fugă. — Dar acest 
plan nu era realisabil, căci n’ar fi putut înainta nie* 
un sfert de oră prin aceste părţi, pe care nu le cu- 
noscea, ar fi fost omorît póte chiar până nu ar fi 
ajuns afară — ş’apoi óre fata, care locuia in acel 
cort era in adevôr perduta sa Ellen?

Despre asta trebuia să sô convingă inainte de tóté.
Paula, care firesce nu scia nimic despre gându

rile pe care le avea Jüan acum, respunse la întrebarea 
lui (Jkrêad:

„Firesce, sus in turn este o mică capelă in care 
ne póte cununa preotul din satul învecinat.“

„Cum sô chiamă mirésa şefului?“ intrebâ Jüan 
stăruind a rômânea liniştit.

„Ellen!“ fu respunsul.
Juan sô stăpîai cu forţa şi astfel suprimă strigă

tul de spaimă ce era só isbucnésca din peptul sôu cel 
sbucimat.

nunta sô va

„Ce nume straniu,“ 4'se m ^ne vëcjênd că 
Paula îl privi in faţă mirată de lunga lui tăcere.

„Nu-i aşa?“ adause ea. „Nu Tam mai au^it nicî 
odată şi preotul nostru <]ice, că nu este nici o sfântă cu 
acest nume. Fata este o eretică, dar bună şi blă- 
jină.“
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„Ce, o cunosc!?“
„Da, aprópe in tóté cjilele sunt câte o oră la ea, 

fiindcă mô iubesce cu mult mai mult de cât pe 
Bianca, servitórea ei.a

„Dar alţi ômenï mai merg Ia densa?“
„Nimen, cel mult Iorgu séu tată-meu, când nu 

este aici Manuel.“
„Dar sô preumblă câte odată?“
„Fórte rar şi numai aici in apropierea tufelor şi 

a turnului.“
„N’aşî putea óre s’o ved atunci ?“
„Nu, căci Manuel a oprit-o şi së supërà grozav 

când, in afaceri de amor, së calcă poruncile sale. 
îndată ce Ellen ese la preumblare, toţi bărbaţii trebue 
să sô depărteze.“

„De ce? Ii este frică de noi?“
„Ba nu, dar şeful se teme de bună sémâ, ca ea 

ar putea să seducă pe vr’unul ca s’o scape d’aicî.“ 
„Cum aşa? de ce sô fugă ea?“ intrebâ Jüan cu 

mirare aparentă, ér Paula, care sô profita de fie-care 
ocasiune pentru a fi plăcută amicului ei, îi <^3e : 
„Senora Ellen a fost răpită cu forţa de Manuel din 
Sevilla — ea insaşî mi-a povestit asta şi mi-a mai 
spus, că mai bine s’ar omorî, decât să sô mărite după 
Manuel.“

mama

„Şi cre<Jî tu, că ar face una ca asta?“
„De bună sâmă, căci este in stare a o face. Este 

palidă, posomorită şi resignată, dovadă că este cu tot 
adinsul decisă la un pas greu.“

Jüan tresări — de spaimă séu de bucurie? asta 
a’o soia nici chiar el inşuşî,
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„Senora este atât de frumésa,“ continua Paula, 
r,cu mult mai frumésa decât orî-ce altă fată. Inclii-
puesce-ţî numai, are pôr galbën, care străluce ca aurul 
şi ocliî albaştrii — vë<Jut-ai vr’o dată 
Este şarmantă, ş’apoi peliţa ei cea fină şi albă. En 
nici nu este Spaniolă ci este din Englitera séu dia 
India, nici nu sciu unde póte fi asta. Tatăl ei este 
general séu colonel şi are bani mulţi.“

„Ba lw 4ise Juan astêmpërat, ca să nu së

aşa minune.

trădeze.
Fata continuâ: „Ellen era deja fidanţată cu un 

torero renumit, care odată ba scăpat ei şi tatălui ei 
viâţa şi —

„Tot îl mai iubesce?“ o întrerupse Jüan.
„Da,“ replicâ Paula. „Numai d’aceea nu vrea 

să scie nimic de Manuel. Ea crede mereu că Jüan 
— pe amantul ei îl chiamă tocmai aşa ca pe tine — 
va veni aici şi o va scăpa. Dar pare că până acum 
n’a făcut nimic, ceea ce mô prinde mirare, căci Donna 
Ellen mi-a lăudat férte mult forţa şi curagiul lui. Eu 
sunt numai o fată neputinciósá, dar décá aşi avea 
un amant nu l’aşî lăsa fără ajutor, dâcă s’ar afla in 
vr’un necaz.“

„Sciî că lucrul devine din ce tot mai interesant!“ 
exclamâ Jüan, „şi curioşi ta tea mea de a vedea pe 
acea damă së face tot mai mare. Nu ţi-ar fi cu pu
tinţă a-mî procura o întâlnire cu ea?“

„Voi incerca tot ce voi putea. Mai bine va fi, 
décâ îi voi povesti eu de tine, póte că atunci te va 
jcbiema la dênsa,“

... Í.... .'o - .. :z
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„ţ)iceai că mi-i este permis ca să dea faţă cu 
vr’un bărbat?“

„Ba da, dâcă o voiesce ea. Iorgu îi implinesce 
orî-ce dorinţă şi ţi-ar permite ca să mergi la densa.“ 

„Scil că mi-ar părea bine de asta I“
„Ai scăpa-o, décá te-ar ruga s’o scapi?“
Jüan s$ îngălbeni, dar la lumina palidă a lunei 

Paula nu observa asta.
„Nu cred,“ răspunse el glumind, 

general bogat nu să potrivesce 
şi Manuel Frania împreună cu un torero vestit îmi 
sunt nisce rivali pré periculoşi. Dar de ce s'o scap? 
— Nu o iubesc, ba nici nu o cunosc măcar;“

„Tot mai iubesc! pe Maria ta?“
„De ce ai voi să scil asta?“ întrebă el cu o 

privire drăc<5să.
Paula să înroşi şi tăcu.
„Ascultă!“ (lise ea d’o dată şi trase pe însoţitorul 

ei mai aprópe de cort, din care resuna acum o me
lodie simplă dar mişcăt0re 
glezesc :

„Fiica unui 
cu un student fugit

cântec poporal en-un

Şoptesce-mî cel cuvênt ce mă ’mbăta, 
E mult d’atuncî,

Repetă-mî cântecul ce mă ’nălţa,
E mult d’aluncî,

Şi pacea ş’a mea fericire, 
îmi readuce-a ta privire,

E mult d’aluncî.
Suspinele ce ţi le-am închinat,

E mult d’aluncî,
Le ţii tu minte? când ne-am depărtat, 

E mult d’atuncî,

m
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Revin’ la sênu-mï ah din nou, 
Tu scump odor şi dorul meu ; 
Şi pacea ş’a mea fericire, 
Să-mî readucă-a ta privire,

E mult d’atuncî.

Melodia cântată incetinel dar cu mare duioşie 
pătrunse inimele ascultătorilor.

„Asta o cânta ea adese-orî,“ şopti Paula.
Când Éllen repeta pentru ultima 6ră refrenul, 

Juan nu sô mai putu stăpâni ci intona şi el cu vocea 
tare: „e mult d’atuncî.“

Paula îi puse cu un lin ţipet mâna pe gură şi 
exclamâ: „O Juan, ce faci? Ne trădezi şi prin asta 
îi amărescî ultima bucurie şi ultima mângâiere ce îi 
a mai remas; acum nu va mai cânta de sigur .... 
Ve^l, că a tăcut? Valeo mi-e frică de (Jiua de mâine.“

„Ce, te înfruntă?“
„Nu, nicî odată, dar devine şi mai tăcută şi mai 

tristă ca de obiceiü şi asta n’o pot vedea, îmî rupe 
inima.“--------

Intr’aceea Ellen stetea tremurândă lângă pia
nul ei.

Nu putuse să dórmá. Un neastâmpăr chinuitor 
o muncise şi in fine mersese la pian ca să caute pace 
şi uitare in domeniul sonurilor. Cântase doina engle- 
zâscă: „e mult d’atuncî/ la care Jüan ascultase tot 
de-a-una cu drag.

Dar cât de mult së speriase când la ultimul re
fren së au<}i d’afară intonaţiunea iubitului ei.

Numai încetul cu încetul së potoli şi-şl câştigâ
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convingerea, că totul nu fusese de cât o nălucire. Cu 
ce dragă inimă ar fi voit să créíjá, că iubitul ei era 
aprópe de ea, dar nu era cu putinţă — nu, nu së 
putea, ea era perdută.

Astfel stete mult timp fără mişcare cufundată in 
gânduri şi nu observa că lampa începu a arde mai 
întunecată, că mai ţişni odată ş’apoi së stinse cu totul. 
N’avea trebuinţă de lumină căci şi inima ei era aco
perită de o nópte adencă, lipsită de stele şi de spe
ranţă. — —

Jüan şi Paula apucaseră spre corturile lor. Tăcuţi 
purcedeau unul lângă altul. Toreroul convins, că a 
găsit pe Eden şi cu vesela speranţă că a găsit-o încă 
neatinsă, făcea cele mai zimbitóre planuri pentru viitor. 
Acum după ce de la cea mai adâncă disperare së 
urcase la cele mai fericite speranţe, îl së părea lucru 
uşor de a învinge tóté pedecile, ce îi së opuneau.

In acest moment ar fi fost in stare a ţinea pept 
lui Manuel şi intregei sale cete, aşa de curagios, de 
puternic şi de neîntrecut së simţia el.

Paula care respecta tăcerea lui, cre^êndu-l cu
fundat in gândurile sale triste de mai ’nainte, nu fu 
puţin surprinsă, când îl au^i cjicendu-i cu tonul cel 
mai vesel :

„Mâine nu ne vom vedea dară, dragă copilă.“ 
„Te duci dară şi tu Ja Baza?“ intrebâ dânsa. 
„Da, căci aşa a ordonat Iorgu şi la voi nu există 

oposiţie. Cam pe ce timp vom putea fi ârăţl aici?“ 
„Poimâine la amé<}í, décà nu veţi zăbovi pré 

mult pe drum.“ J
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„Ş’apoi ne vom preumbla ârăşî împreună, nu-i 
aşa, Paula ?“

„Stai in adevăr bucuros cu mine?“
„Fórte bucuros, voi sta tot de-a-una cu tine, de 

câte orî nu voi avea alt-ceva de făcut.“
Ea să apropiâ aşa de mult de el încât molatecul 

şi caldul ei trup să atinse de al lui, şi-l privi cu ocliî 
jucitorî in faţă. Jüan îi mângăiâ cu mâna părul ei 
cel bogat, ea i-o luâ şi-o sărutâ. El îşi retrase iute 
mâna, o stranie simţire, un fel de căinţă cuprinse de 
odată inima lui.

Peste puţin sosiseră la cortul in care locuia.
„Nópte bună Paula,“ <Jise el cu bunătate, 

mulţămesc pentru însoţirea ta.“
„Nópte bună, amicul meu,%t răspunse ea cu o 

voce care părea năbuşită de lacrimi.
Ea îi întinse mâna apoi dispăru iute in intune- 

recul nopţii.
Jüan să culcâ ărăşl şi de astă-dată adormi de 

grabă şi dormi aşa de bine încât nu să trezi de cât 
in momentul când o mână grea să lăsâ pe umărul 
său. Tresărind din somn vă(Ju înaintea sa faţa cea 
sbârcită a lui Usto.

„Bună diminăţa s0ţe,“ (Jise bătrânul cu tonul cel 
mai amical al vocei sale celei gróse. „Durmit’ai bine? 
Sper că da de şi încă nu de ajuns; dar n’am ce-ţî 
face, trebue să pleci cu cei-lalţl. Scólá şi vină la de
jun in cortul cel mare.“

Cu astea plecâ.
Jüan sări din pat, să imbrăcâ de grabă şi merse
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in sala comună de mâncare. Dejunul, care să 
compunea după datina spaniolă din ciocolată şi 
pane, fu luat in grabă. Apoi, caii pregătiţi fură incă- 
licaţ! şi mica céta plecâ in galop sub conducerea lui 
Iorgu.

Era o diminăţă recorósá şi frumósá, prevestitórea 
unei chle căldurdse. In frunzişul verde al măslinilor, 
stejarilor, smochinilor şi migdalilor adia o bóre lină, 
păsările ciripiau şi d’asupra vârfurilor ostice sé des
făta aurora.

Jüan resimţi cu bucurie frumuseţea natúréi, era 
atât de vesel, aprópe întrecut, aşa plin de speranţă, 
cum nu mai fusese de mult. Së invêrtia cu calul său
aşa de voios, încât soţii săi îl priviau cu mirare şi-l 
acopereau cu laude.

Drumul ducea pe mica câtă prin poén! frumóse, 
numai rar treceau pe la vr’o casă solitară. In una 
din astea poposiră la amétjï. La cai li să dete de 
mâncare ş’apoi şi călăreţii să restaurară cu mâncare 
şi băutură.

După un popas ca de vr’o oră să continuă
drumul.

Peste puţin văzură hanul lui Moschito dinaintea 
lor pe un deal.

Societatea să mai opri încă odată. Iorgu trimise
ca săpe cinci inşi, aşa dară jumătate din céta sa, 

recunóscá mai întâiù terenul, că era posibil ca Mos
chito, de téma foştilor săi soţi, să fi luat o garnisénâ 
de soldaţi in hanul său.

După vr’o oră iscoditorii să inapoiară. Ei mer-

I
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seseră pe diferite cai la han, fără să fi descoperit 
vr’un lucru suspect, ér hanul îl găsiseră deşert.

„Mi-am gândit eu una ca asta,“ c}^se Iorgu. 
„Acéstá vulpe istéçà a luat-o la sànëtôsa. Dar dracu 
să rnë ia acum îndată, dâcă s’a lăsat cu totul de ideile 
sale de rësbunare. Acum e dus, dar peste un an séu 
mai târziu, când va crede că am uitat de el, ne va
da scire de el in un mod neplăcut pentru noi. Ha,
îl cunosc pe meşterul Moschito, nu este el omul care 
să uite un lucru ca acela ce i-a făcut Manuel. —
Afurisitele istorii de amor ne vor frânge gâtul la
urma urmelor. Numai de s’ar isprăvi bine cu acéstá 
Englezóica mititică!“

Iorgu incălecâ armăsarul sôu şi comandâ ca să 
încalece şi ceilalţi, apoi (fise: marş şi mica câtă së 
puse ’n mişcare. La un semn al comandantului Jüan 
alergâ lângă densul.

„Astă<JI călărim de géba,“ 4^se Iorgu. „Vulpea 
bëtrânà şi-a părăsit visuina, ca să n’o prindem. — 
Dar trebue să-l căutăm pe afurisitul de Moschito» 
trădarea lui nu trebue să rămână nepedepsită. Te-ai 
însărcina tu óre, ca să iscodescl locul unde s’a re
fugiat el acum? Ar fi o frumésà ispravă de încercare 
din partea ta.“

„Cu care nu aşî isbuti de bună sémá,“ replicâ 
Jüan speriat că va fi drăşl depărtat de la Ellen, acum 
când abia o regăsise.

„De ce ?“ intrebâ Iorgu.
„Fiind-că nu sunt bun de spion ş’apoi 

cunosc locurile de p’aicl.“

:

Ínici nu I

1
i
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In locul reproşurilor la care 8Ô aşteptase Juan 
sô pomeni că Iorgu-1 stringe de mână <}icendu-i : 
„tocmai acest respuns l’am aşteptat de la tine şi mi-a 
făcut in adevër multă plăcere. Spionagiul nu este nicî 
de gustul meu. Dar ceea ce ai (Jis despre necunoscinţa 
locului a fost numai un pretecst, nu-i aşa?“

„Da!“ exclama Jüan cu bucurie. „Pune-më acolo 
unde trebue să lupt, dar cu spionagiul insărcinâză 
pe alţî.“

„Asta-i şi părerea mea !“ afirma Iorgu.
Mica câtă eşi acum din pădure pe câmpul liber. 
Locotenentul striga: „Hei, mórte trădătorului,“ 

dete pinteni calului şi apuca in galop spre casa lui 
Mo8chito.

Hoţil-1 urmară cu acelaşi strigăt.
Peste puţine minute sô opriră inaintea casei, care 

părea lipsită de orî-ce viâţă, numai o pisică sô uita 
pândind prin o ferestruiă a podului şi in şopron doui 
pui mai rîcăiau după hrană.

„Moschito !“ striga Iorgu punendu-şî amêndouô 
palmele inaintea gurei ca să intărâscă sunetul strigă
tului sëu.

Nu urmâ nicï un rëspuns.
Hoţul scóse acum in intervale scurte nisce şue- 

răturî pátruníjétóre, apoi <J*ae> aşe<jându-s0 cu ticnă pe 
şea şi aprin(Jâudu-şî o ţigară. „Vom mai tfştepta încă 
un cuart de oră, apoi vom da foc vechei dărăpănă- 
turî. Vr’o doui inşi dintre voi pot cerceta prin lă- 
untru să v4<J!ă décá nu găsesc ceva.“

Trei lioţî descălicară şi alergară in casă. După
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câteva minute së reinturnară. Nu daseră de cât peste 
nisce vechituri. Tóté mobilele şi celelalte obiecte de 
valóre le depărtase deja bătrânul. Unul descoperise 
pe poliţa unei fereşte un răvaş care cuprindea cu
vintele :

Către Manuel Frania!
Ne vom revedea.

Moschito.
„Aşa sperăm şi noi!“ 4'se I°rgu şi griji revaşul 

bine in buzunarul său. Apoi striga cu vocea tare: 
„In virtutea funcţiunei mele ca locţiitor numit de 
şeful nostru Manuel Frania declar pe fostul nostru 
soţ, hangiul Moschito de nedemn ca să mai fie membru 
al ligei nóstre. Declar casa lui de prada focului pe 
el insuşî de prada morţii, de óre-ce după cum dove
dit este, a comis crima de trădare in contra nóstra, 
deci să mórál“

„Să mórá!“ repetară cei-lalţl unison.
„Are cineva vr’o reclamaţiă in contra acestei 

sentinţe? Mai este timp!“ continuă Iorgu.
Nici o voce nu respunse.
„Aşa dară pronunţ sentinţa pe locul unde a co

mis trădarea. Executorul sentinţei va fi denumit de 
insuşî şeful nostru. Dăcă nu să va intórce in decurs 
de două săptămâni vom trage la sorţi.“

Hoţil-şl scóserá pălăriile din cap şi rostiră o ru
găciune pentru sufletul aceluia pe care-1 consacraseră 
acum morţii.

„Căraţi paie şi aşchii in sala cea mare, puneţi 
t6tă lemnăria peste ele şi daţi-le foc, tot asemenea şi
şopronului.“
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Ceî trei hoţi care visitaseră casa, executară acest
ordin.

După vr’o <jece minute flăcările isbucniră prin 
tóté ferestrile şi peste vr’o câteva minute întregul édi- 
ficiu vechiü de lemn era o singură flacără.

Bandiţii steteau tăcuţi in jurul incendiului.
Năpraznic resunâ o şuerătură şi grupa aprópe în

lemnită se alarma de odată.
Santinela aşezată înspre oraşul Baza veni in rup

tul capului şi striga: „Pleca-ţî, o jumătate de esca
dron de lăncierl vine dinspre oraş. Au zărit focul 
căci vin drept spre noi.“

„Muncă zadarnică pentru ómen! şi cai,“ respunse 
Iorgu. „De scăpat nu só póte scăpa nimic din casă 
ér pe noi nu ne vor prinde, a<}l mai puţin încă ca 
cum ne-a prins alaltaerl. Cât sunt de departe încă?“ 

„Ca vr’o jumătate de oră,“ respunse hoţul.
„Aşa dară mai avem timp. Marş înainte in

trapăt.“
Hoţii să reinturnară pe aceeaşi cale pe care ve

niseră şi dormiră la acelaşi moşier la care nutriseră 
caii de amâ<jă.

Tocmai pre când să culcau bandiţii, să au<}i o 
bătaie in uşa odăii lor ér moşierul strigâ pe Iorgu, 
care să sculâ îndată şi eşi afară.

Peste puţine minute reintră şi <jise: „Afară este 
un om din un sat învecinat, care să plânge de álcá
dul său, un om sgârcit şi crunt şi exercitând cu ne
dreptate funcţiunile sale. A strîns de două săptămâni 
deja tóté dările şi cu tóté astea silesce pe ómen! ca
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să le plătâscă încă odată, fiind-că n’au chitanţele în 
mâni.

„Oho I“ îl întrerupse unul dintre hoţi, sculân- 
du-sô, imbrăcendu-se şi punendu-şl piatólele in brêu. 
„Avem să-l învăţăm maniere pe acel Domn, nu-i aşa 
Iorgule ?“

„Da, in adevăr asta-i intenţiunea mea,“ replică 
acesta, „lml trebue pentru asta ca la vr’o cinci : aşi. 
Cine vine de bună voie cu mine.“

îndată să sculară cinci voluntari, intre ei şi Jüan.
Cu vr’o puţine minute mai in urmă înaintau in 

galop pe timp de nópte spre satul acelui om, care 
reclamase ajutorul hoţilor in contra primarului ticălos.

După o cursă repede ca de vr’o oră şi jumătate 
sosiră in satul, la al cărui capăt vr’o doui locuitori 
aşteptau deja pe bandiţi, primindu-i cu mare bucurie. 
Aceşti ómen! sărmani considerau pe lioţl de amicii lor.

Cu precauţiune călăriră la casa alcadelui.
Iorgu bătu tare in oblon, după ce (Jisese lui 

Jüan şi încă unuia să stea cu el, pe când ceilalţi 
merseră să ocupe dosul casei.

„Cine-i acolo?“ intrebâ o voce sonoră de bărbat
din casă.

„Un trimis expres de la căpitanul general din 
Granada,“ respunse Iorgu.

„Ce este?“
„Deschide, senor alcade, avem grabă!“
Un oblon să deschise şi un cap de bărbat îm

podobit cu o bonetă de nópte şi cu un nas cât un 
bostan să vîrî afară.
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„Veniţi chiar trei d’odată!“ (Jise el cu neîncredere.
„Fiindcă-i rescölä.“
„Unde?“
„La Granada; dabia ne-am strecurat..“
„N’aveţl vr’o scrisóre ?“
„Ba da,u replică Jüan şi scóse din buzunar o 

hârtie albă îndoită, pe care o arătă cu mare ifos.
„Adă-o incócl prietene,“ ^ise alcadele şi-şl întinse 

mâna prin feréstra.
„Dracu-ţl este prieten!“ strigă Iorgu. „Ce cre<}î 

óre că am poftă să fiu examinat timp de o oră aici 
la feréstra D-tale? Am făcut drumul de la Granada 
adică cinci poşte in cinci ore şi acum am dori să 
dormim puţin, până ce vei scrie D-ta respunsul cătră 
căpitanul general. Apoi va trebui să plecăm îndată.“

Alcaldele, pus in respect, dispăru de la ferâstră, 
cu puţin mai in urmă o cheiă scîrţăi in brósca uşei, 
care së deschise.

Cei trei bărbaţi descălicaseră intru aceea; unul 
din ei li ţânu caii, Iorgu şi Jnan intrară in tinda 
casei.

„Unde-i biuroul D-tale ?“ întrebă Iorgu cu as
prime.

„Aici senor — ah, pardonaţi-mă, nu am încă 
onóre de a vő cunósce,“ replică primarul intimidat 
prin purtarea autoritativă a lui Iorgu.

„Eu sunt noul adiotant al căpitanului general,“ 
4ise acesta cu nepăsare, ér Jnan d;abia îşi putu re
ţine rîsul.

Alcadele făcu speriat o plecăciune adêaca de era
Thcocliar Alexe. „Unul scapă, altul piere.“ 18
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să scape luminarea din mână şi deschise de grabă 
uşa biuroului sôu.

„Unde vreai să te duci omule?“ exclama Iorgu 
şi-l reţinu, de óre-ce alcadele voia s’o tulâscă d’acolo.

„Să v’aduc o picătură de vin, senor adiotant, 
din cel mai bun pe care-1 am şi cu o bucătură de 
carne. Soţiâ-mea are indată să . . .“

„Mai pe urmă, mai pe urmă dragul meu! mai 
întâiü avem să regulăm afacerea nóstrá,“ <Jise bandi
tul aşe<}endu-s0 comod pe un fotoliű mare, ér Juan, 
la un semn, së puse lângă uşe.

„Când s’au plătit ultimele ceştur! ale birului?“ 
intrebâ apoi Iorgu cu o privire severă.

„încă nu s’au plătit de loc,“ rôspunse alcadele, 
care stetea in posiţiunea cea mai umilită înaintea lui, 
„Mâine este terminul cel de pe urmă, din nefericire 
am o mulţime de restanţierï p’aic!.“

„Birul este plătit deja de doué sôptômânï!“ së 
resti Iorgu cătră el.

Faţa stupidă, uimită a alcadelui era o dovadă 
eminentă a prefăcătoriei sale. „Nu sciu in adevôr 
senor "adiotant,“ rëspunse el, „ce voiţ! să (Jiceţî 
cu asta.“

:

ii fi
; :

„Voiesc să <Jic, c& eşti un mişel, un făţarnic 
ticălos, un cămătar, care stórce de douë orî sermanilor 
ómen! birul agonisit cu acre sudor! şi care-1 pune in 
buzunar in loc de a-1 vôrsa in visteria statului . . . . 
Arată-ne registrele tale?“

„Fiă-ţî milă de mine !“ strigâ miserabilul cărând 
in genunchi lui Iorgu, care-1 respinse cu dispreţ.

-.



fiu

„Adă registrele şi cassa!“
„Indurare, senor adiotant! Sunt un sërman bë- 

trân, am copii mulţi, o nevastă bolnavă — recolta a 
fost rea mai mulţi ani de-a rândul — ispita m’a 
apucat — ce, eram să las fiáménál pe copii mei ! — 
nu putui să resist —“

„Registrele şi cassa!“ repeta Iorgu cu acelaşi ton 
dur, nesimţitor.

Alcadele şovăi tremurând la biuroul sëu, scóse 
vr’o douô registre şi o cassetă de tinichia şi le întinse 
falsului adiotant şoptind: „Senor, scapà-më numai o 
singură dată, îţi voi fi recunoscător. Depártézá pe 
servitorul D-tale, din întâmplare am vr’o douë sute 
de piaştrii in cassă, pe care ţi-i voi da bucuros, ca —

„Mişelule !“ îl întrerupse Iorgu cu voce tunătdre. 
„Voi raporta căpitanului general despre ticăloşia ta 
şi-i voi spune tot odată că ai voit să më mituescî pe 
mine, adiotautul sëu.M

In acest moment së auriră de din afară nisce 
voci de femei tínguitóre, — uşa fu deschisă de din 
afară, dar Jüan o reinchise la un semn a lui Iorgu.

„Soţiă-mea, fiicele mele,“ se văieta alcadele.
„Spune-le să tacă, nu pot să aud afurisita mior- 

lâitură,“ <Jise Iorgu cătră omul umilit.
Acesta ascultâ, strigând femeelor să së culce ârăşî; 

căcî el avea să termineze o afacere importantă cu 
adiotantul Domnului căpitan general.

„Da, in adevôr mai avem încă o afacere,“ adause 
banditul cu o linişte batjocoritóre.

„Hai pune-te de scrie îndată chitanţele de bir, 
pentru aceia cari au plătit."
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„Dar îţi jur senor adiotant, că —“
„Sunt un ticălos, ai voit să cjicî, nu-i aşa? Ş’a- 

cum nicî o vorbă măcar — scrie!“
Primarul ascultă oftând de ordin.
Iorgu luă fie-care chitanţă, le examinâ cu îngri

jire, le puse in buzunar şi sÔ scula.
încă odată së aruncă miserabilul la piciórele lui 

cerêndu-i indurare, dar Iorgu-1 respinse din nou cu 
dispreţ (Jicêndl „Voi vedea ce voi putea face pe lângă 
căpitanul general pentru tine; va fi pré puţin lucru, 
căci më tem că atât registrele cât şi cassa vor fi in 
deplină disordine. Nu-i aşa?“

Celait îşi plecâ capul sciindu-sô vinovat.
„Më omorî, déca ducî cu D-ta registrele,“ 4*se 

el cu vocea înecată.
„N’am ce-ţi face,“ replică banditul inălţând din 

umeri. „Cum ţi-ai aşternut aşa vei durmi. De mult 
eram atenţi asupra ta şi miseria de vr’o câţî-va piaş
trii de bir, ce ai mâncat in paguba sermanilor ómeni, 
ţi-a rupt gatul.“

Apoi merse la biurou şi scrise cu o mână sigură 
vr’o câteva renduri pe o fóie de hârtie, pe care o 
strînse in formă de epistolă şi o sigilâ. Dar mai în- 
taiű o dete lui Jüan, care cetise cu mirare :

,,A fi primit cassa primăriei de aici adeveresce
Iorgu

locotenentul lui Manuel Frania.“
álcá

déi© care făcea mereu la mătănii şi së ruga de indu
rare, incălicară şi só intórserá in pas nepripit pe dru-

Apoi cei doui bandiţi părăsiră casa şi pe
I 1 v

; Ä*



- Űl$ —

mul pe care veniseră. Pe soţii sèi pe care-i postase 
de pază in dosul casei Iorgu îi chienoâ cu o lină şue- 
rătură la sine.

Peste puţin timp detere de ţăranii adunaţi.
„Étá chitanţele vóstre de bir!“ (Jise Iorgu- pre

dând răvaşele acelui om, care venise la moşie să-i 
cérá ajutor. Aceste registre şi epistola acésta (prin 
care adeveria primirea cassei comunale) le veţi preda 
mâine la amécjï primarului vostru.“

Ţăranii împresurară cu bucurie pe bandiţi, le 
mulţămiră cu căldură şi să încercară a-il îndemna să 
petrăcă nóptea la ei, dar Iorgu le mai arunca o mână 
de piaştrii, dete pinteni calului său şi pornind in ga
lop comandâ: ,,marş!“ şi mica cétâ dispăru din ochii 
ţăranilor in întunecimea nopţii.

,,Ei bine, ce (Jicl de justiţia mea?“ intrebâ loco
tenentul de bandit după câtva timp pe Jüan, care 
călăria lângă dânsul.

„Că este iute şi grozavă,“ replicâ acesta.
„Mai iute de cât aceea a tribunalelor regale.“
„Dar este óre şi drăptă?“
„De bună sămă, in acest cas o pot susţine cu 

cugetul curat.“
„Omul in adevăr să declarâ de culpabil.“
„Negarea nu i-ar fi folosit nimic, i aşi fi deslegat 

eu limba. Dar am făcut o trebşdră bună, cassetă este 
destul de grea, ori nu?“

„Fórte grea chiar. După greutate trebue să 
ţină cel puţin două mii de piaştrii.

„Ah, asta ar întrece aşteptările mele.“

con-
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„Sărmanul va trebui să implinéscâ paguba. îl 
compătimesc, póte că numai lipsa l’a silit la un astfel 
de pas; tînguirile sale păreau sincere.“

„Cum să nu! Este unul dintre cei mai mari mi
şei şi făţarnici. De mult îl am pe răboş şi chiar décâ 
n’ar fi fost acésta intêmplare, totuşi şi-ar fi primit pe
deapsa sa bine meritată.“

„0 pedépsa pe care nu ai dreptul ca s’o exer-
cilezl.“

„Prostie! nu-ml mai fă morală.“ Peste puţin so
siră la moşie unde sê culcară, după ce Iorgu le po- 
vosti la fer taţii sëi, isprava ce făcuse.

A doua cji nu mér ară banii din cassa luată alca- 
delui şi sê găsiră peste trei mii de piaştrii in ea.

Bandiţii reluară apoi drumul spre locuinţa lor şi 
sosiră in valea cea ascunsă puţin după amé4á.

Jüan îşi duse calul in grajd şi-l griji şi-i dete 
de mâncare, apoi căutâ pe Paula, care peste puţîu îl 
intêmpinâ cu un zimbet de jumètate fericit şi de ju
mătate sfiicios, intrebându-1 cum îl plăcuse acâstă primă 
a sa excursiune. *

„Fórte bine,“ replicâ el.
,,Aşa dară vei participa adese-ori ca voluntar, 

când nu vei fi comandat?“ intrebâ ea mai departe 
şi vocea-i părea a tremura.

„Nu ţi-ar fi pe plac acésta?“
„Nu, voi spune tatălui meu, să te lase mai 

multe 4ile acasă.“
„De ce?“
„Fiind-că nu vreau să mai lipsesc!. Trebue să
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stai cu mine să le preumbli! şi să vorbesc! cu mine/* 
replicâ Paula cu violenţă.

„Nu cred că asta ar fi de vr’un folos şefului/*
rîse Jüan.

„0 voi scóte la cale.**
„Dar décà nu vreau eu?tf
II privi mirată şi înlemnită şi ochi! ei cei fru

moşi së umplură încetul cu încetul cu lacrimi,
8Ô iutórse şi <Jise cu voce înecată: „nu vrea, nu vreai**

Jüan alerga după ea, o luă de mână şi exclamâ 
cu ton dulce : „Dar, rogu-te Paula, cum ai putut să 
më înţeleg! aşa de rôu?M

„Nu vreai?** repetâ ea cu aceeaşi voce înecată.
„Ba da, sei! bine cât îmî place să fiu cu tine 

şi că te plac mai mult decât pe tóté celelalte din 
societatea vóstrá. Am voit numai să te încerc, d0că 
societatea mea îţi este in adevër aşa de plăcută după 
cum îmî spui.**

„Ai glumit dară?**
„Iţî jur că mi-ar plăcea mai bine décá n’aşî lua 

parte la nici o expediţiune 1“
Jüan putea să jure asta cu inimă curată de şi 

vorbele lui aveau cu totul alt sens de cât acela in 
care le înţelese Paula.

„Asta-i frumos din parte-ţî 1 ** (Jise ea cu frăge
zime, aninându-ş! braţul de al lui cu ochi! seînteitorî 
de bucurie şi de amor.

„Vorbit-ai cu senora Ellen?** intrebâ Jüan strîn- 
gênd braţul copilei frumóse, ceea ce o făcu să se in- 
roşâscă de plăcere.

apoi
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„Nu,“ răspunse ea apoi.
„Dar te-am rugat ca s’o faci !a
„Şi eu ţi-aşî fi împlinit cu plăcere dorinţa ta, 

dar nu mi-a fost cu putinţă. Senora erî şi astăt^î n’a 
voit să văcjă pe nimenï, nicî pe mine chiar, care tot 
de-a-una am trebuit să-i ţen de urît, când era tristă. 
Yoiescî să-i vorbesc! cu orî-ce preţ?“

„Nu, căcî îmi este streină, dar mi-ar face plăcere 
dâcă i-aşî putea vorbi.“

„Tu singur eştî de vină, că nu te pot duce a<}î
la dênsa.“

„Cum aşa.“
„Prin cântecul tôu de alaltă sérá. Erî diminâţă

a întrebat îndată pe mama Bianca, dâcă a fost şi a 
cântat cine-va séra la cort, ér asta a negat firesce, 
de óre-ce a durmit şi nu a au<Jit nimic.“

„Mama Bianca dórme in cortul streinei ?“
„Da, ar trebui să d<5rmă, insă nu o face. Ii 

place să clevetéscá şi d’aceea merge la celelalte femei 
şi dórme la ele.“

„Ce cficï, décâ ne-am ascunde astă-s6ră aicî in 
tufiş? Póte că totuşî îi va veni senorei odată pofta 
de a sö preumbla puţin şi aşi putea s’o véd şi eu, 
fără ca să ţi 8Ö facă nicï o zâtignélà prin acésta.“

„Dar să stai binişor, căcî este speriaciósá ca o 
păsărică. Imï pare rèu că nu te pot însoţi şi eu.“

„Şi de ce nu ?“
„Fiind-că tată-meu mi-a poruncit să-i cârpesc 

puţin hainele.“
„Ce păcat !“ exclamă Juan, dar in sine bine

cuvânta rupturile din hainele bătrânului bandit.



CAPITOLUL XVII.

Sciri bune şi rele.

Ellen şedea dusă pe gânduri in salonul ei. Së 
gândia la Jüan şi la tatăl ei.

Intrarea mamei Bianca o întrerupse in suvenirile 
ei cele dulci.

„Ce vreai?“ o intrebâ fata. „Nu ţi-am spus că 
nu voiesc să fiu conturbată acum.“

„Scrisori de la şef,“ răspunse Bianca plecându-se 
cu umilinţă şi présenta stăpenei sale pe o tavă de 
argint douë epistole pe care Ellen le luâ de grabă şi 
le deschise.

Bëtrâna eşi din salon.
Una din epistole era de la colonelul Lee şi suna :

Scumpa şi unica mea copilă !
Décâ aşi mai putea să resimt vr’o bucurie 

apoi nu ar fi alta decât aceea că te sciu sànëtôsâ 
de şi nu te poţi simţi bine.

Alungă gândurile tale cele posomorite, nu-ţî 
aduc nicï un folos şi te intristéza numai — speră 
şi aib’ încredere.

Despre Jüan nu am mai autjit nimic, së <j.ice 
că ar fi in nordul ţărei.

Am întreprins din nou tractărî cu senor 
Frania pentru ca să te rescumpër, dar, din ne
fericire, nu voiesce să scie nimic despre asta. —

19*
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Sunt insă convins, că la cele din urmă îmî va 
succede a înfrânge resistenţa lui.

Scrie-ml cât së póte mai curênd. Senor
Frania cu care erî am tractat pentru prima 0ră 
in persénâ, m’a asigurat, că numai cu voia ta te 
va conduce la altar, şi că te va ţine prisonieră, 
până când îţi vei da consimţimentul tëu.

Peste tot densul a făcut o impresiune pré 
favorabilă asupra mea.

Së conduce ca un desăvârşit cavaler. Trebue 
să fi fost un destin férte straniu care Ta făcut
bandit. Cine-i vede faţa cea blăjină, nu póte 
crede că este cel mai temut şef de bandiţi din 
t6tă Spania.

Dar uit cu totul, că tu-1 cunosc! mai bine 
de cât mine, şi că el va ceti acéstá epistolă.

Dumnezeu să te ia in sfintul sëu scut scumpa 
mea. Sper că peste puţin te vei intórce in bra
ţele mele. Rëmâiï cu Dumnezeu, scumpa mea. 
Speră, speră. Al tëu iubitor tată

Charles Lee.
„Speră, speră,41 şopti Ellen după ce parcurse 

epistola, şi un zimbet de fericire îi inviorâ faţa, în 
acel moment îşi aduse aminte de cântecul de alalta- 
sérà şi inima ei îi şoptia, că iubitul ei era in adevër 
aprópe şi gata ca s’o scape.

Acum luâ şi pe a doua epistolă şi ceti:
Graţi0să Domniş0ră!
Regina inimei mele!

Cu mii de oftări de fericire mô folosesc de
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permisiunea ce mi-ai dat ca să-ţl adresez vr’o 
câteva rendurî.

Ah de ce nu pot fi cuvinte viie in loc de 
rendurî scrise, dar şi un bandit trebue să së plece 
adese-orî înaintea necesităţii aşa şi eu trebue să 
më plec şi încă pré tare.

Dar peste puţin mé voi intórce. óre şi atunci 
mô vei primi tot cu acea rëcélâ. cu acea impu
tare mută in frumoşii ochi ai D-tale, care mô 
nefericesc aşa de mult?

Ori më vei intêmpina cu un strigăt de bu
curie şi-ml vei acorda in fine recompensa pentru 
amorul meu cel ferbinte ?

In acest cas n’aşl cunósce om mai fericit 
de cât pe al D-tale

până la mérte credincios 
Manuel.

Ellen scăpâ epistola din mâni. Capul îi ardea, 
së sculâ şi dete la o parte portiera, care acoperea 
eşirea din cort. Së făcuse deja sérá. Din cortul cel 
mare resunară cântece vesele, acolo së serba prădarea 
cas8ei alcadelui.

De odată o petricică cu un revăşel legat de ea, 
căcju la piciórele ei. Së uita mirată împrejur; nu së 
vedea nimen, de cât bëtrâna Bianca, care sô ocupa 
cu pânza cortului.

Ellen sô chibzui un moment, apoi, pe când bë
trâna îşi intórse capul, ridicâ petricică şi o puse in 
buzunarul hainei sale. Acum së retrase in interiorul 
cortului sëu şi cu mânile tyemurânde aprinse o lumt*.
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nare. Uitându-së cu sfiélá împrejur vă<Ju, că este neob
servată, deci scóse petricica din buzunar, desfăşura 
hârtia de pe ea şi aruncă o privire setăsă pe densa.

Cuprinsul revăşelului exercită o influinţă neaştep
tată asupra ei — o făcu să leşine şi să alunece la 
pàmênt.

Dar leşinurile de bucurie nu duréza timp înde
lungat. Şi Ellen îşi veni peste puţin in fire. Cu sete 
nespusă şi cu ocliî lăcrimaţi reciti puţinele cuvinte de 
pe re vă şei :

„Sunt aprópe de tine, ca să te liberez ; când pot 
să-ţl vorbesc ?

Al tëu J.
Acoperi făşidra de bârtie cu nenumărate sărutări 

înfocate, ingenunchiâ şi trimise o rugăciune de mulţă- 
mită Atot-putintelui, o rugăciune atât de ferbinte cum 
nu s’a mai rostit încă de nici o fiinţă omenăscă.

Apoi sunâ.
Bătrâna intrâ.
„Adă-mi un pahar cu vin!“ ordonâ Ellen.
După puţine minute Bianca îi aduse vin. Ellen 

îl gustâ, şi o întreba : „Ce fel de vin e ăsta.“
„Malaga, coconiţă.“
„Nu mai ai vin de Xeres?“
„Aici n’am, aşi trebue să cer de la senor Iorgu 

o butilcă.“
„Du-te dar şi adă-mi, ş’apoi aşi avea poftă să 

mănânc un puiü fript.“
„Am înţeles, coconiţă,“ <Jise bătrâna şi eşi, Eilen 

gcia că Bianca va zăbovi cel puţin o jumătate de oră?
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Decï sÔ puse la pian şi începu să cânte: 
Suspinele ce ţi le-am închinat,

E mult d’aluncï,
Le ţii tu minte? când ne-am depărtat,

E mult d’atuncï,
Revin* la sênu-mï ah din nou,
Tu scump odor şi dorul meu;
Şi pacea ş’a mea fericire,
Să-mî readucă-a ta privire,

E mult d’atuncl.
Jüan înţelese îndată acéstâ invitaţiune nebănuită, 

tot odată vètjuse plecând pe mama Bianca, pe care 
o scia de pázitórea Elleni — nu trecură deci nici 
doué minute şi el era ingenunchiat la piciórele iubitei 
sale, îi acoperia mânile cu sărutări înfocate, ea insă îşi 
plecâ capul ei spre umórul lui şi depuse o sărutare 
pe obrazul sôu.

A descrie acest moment de fericire este un lucru 
imposibil; asemenea extas së póte numai resimţi, dar 
nici odată imagina.

Atât erau de perduţl in oceanul lor de desfătare 
încât uitară de tóté, vieţuind numai şi numai pentru 
dânşii şi pentru acel sublim moment.

De odată un acces de tuse, de care fu apucată 
Bianea, tocmai in antisală unde sô reintorcea, îi speriâ 
din imbrăţoşarea lor.

„Fugi !“ şopti Ellen tremurândă.
Jüan îşi mai lipi încă odată buzele sale de ale 

ei, apoi plecâ picând: „La nópte voi reveni.“ Por
tiera sô mai mişca încă in urma lui când Bianea intrâ 

deja pe uşa din fund cu vinul ceruţi
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Ellen îşi sprijini iute capul in amêndouë manile, 
pentru a ascunde roşâţa feţei sale şi urmele ce lacri
mile lăsaseră pe obrajii ei.

„Bine,“ (Jise ea după ce bătrâna adusese şi puiul 
fript şi-l servise pe o mescióra, şi-i făcu tot odată 
semn din mână ca să plece.

Ah, cât era de fericită.
Juan, Juan al ei era aicî, venise s’o scape, avea 

să fiă redată vieţei plăcute.
0 bătaie la uşe îi întrerupse contemplaţiunele 

ea strigă: „intră.“
Era lorgu care së pleca cu galanterie de genti

lom, rugându-o să-i pardoneze derangiara, dar avea 
să se inţelăgă cu densa asupra unei afaceri însemnate.

Ellen îndrăgise pe locotenentul de bandiţi pentru 
purtarea sa prevenitóre şi curtenâţă, intru cât un pri- 
sonier póte îndrăgi pe sluşbaşiî aceluia care-1 ţine 
inchis.

„Şe^I, te rog, senor lorgu,“ <Jise ea arătând spre 
un scaun. „Sper că ai să-mi spui ceva plăcut.“

lorgu së puse pe scaun şi ridicâ puţin din
umeri.

„Nu cred că vei fi încântată de vestea mea. Nu
este o oră de când am primit depeşă de la şef prin 
care mô insciinţâză, că Don Redando, după cum a 
fost informat, ar fi plecat spre părţile astea.“

Ellen dabia fu in stare a suprima un strigăt de
grdză.

„L’aţî prins deja?“ întreba ea apoi cu ton ru-
Çàtor,

- ■ r
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„Nu, din fericire, şi rai-ar părea in adevër rău, 
dăcă l’am prinde,“ replica locotenentul de bandiţi. 
„Tocmai pentru a-1 feri de asta am venit la D-ta. 
Manuel mi-a ordonat a mă încerca cu cea mai mare 
precauţiune de a prinde pe Don Jüan şi a purcede 
apoi cu cea mai mare severitate in contra lui.“

„Ce barbar!“ exclamă Ellen.
„Don Redando este mirele D-tale?“ întrebă Iorgu, 

adăugând cu un zimbet îndatora tor: „Pardonaţi-mÎ 
acésta întrebare indiscretă.“

„îl numesc cu mândrie mirele meu.“
„Eu insă sciu să apreţiez acâată mândrie, căci 

am aflat in ce mod Don Redando a făcut cunoscinţa 
D-tale.“

„Cine ţi-a spus asta?“ întrebă Ellen cu mirare.
„Pardon! asta-i secretul meu!“ replică Iorgu. 

„Cunosc istoria lui şi asta-mi este de ajuns, ca să-l 
stimez şi să-i fiu amic, cu tóté că nu-1 cunosc in 
persóná. Aşî regreta dâcă i s’ar face vr’un rău din 
partea nóstrá?“

„Dar de ce-mi spui mie astea?“
„Pentru ca să reţii pe mirele D-tale de la orî-ce 

neprecauţiune !“
„Cum aşi putea să fac eu asta? Nu stau in nici 

o legătură cu el. Nu-mi este permis a-i scrie.“
„Va scil el să să pună in legătură cu D-ta !“
„Cum ar putea să intre in acăstă vale atât de 

bine păzită.“
„Unui om de valórea lui Don Jüan multe lu

cruri imposibile îi pot fi posibile. El nu numai că
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ar putea să së introducă, dar ar putea fi in stare 
să te scape d’aicî, insă necunoscênd părţile locului şi 
fiind toţi locuitorii de partea nóstrá, v’am prinde 
negreşit.“

„Trebue să te întreb încă odată, de ce-ml po
vestesc! astea tóle senor Iorgule?“

„Fiind-că mi-ar părea rëu, décà aş! fi silit a-ţ! 
pricinui durere. Dec! şi eu te rog încă odată, décá 
eşti in stare a-1 avisa, apoi conjură-1 să sô lase de 
orî-ce încercare de salvare, căci i-ar costa viâţa, ba 
póte chiar şi pe a D-tale.u

„De ce më rog! ca să-l avertisez.“
„Fiind-că Manuel l’ar omorî,“ replică Iorgu, „şi 

sciu de bine că asta ar fi şi mórtea D-tale.“
„Aşa dară să părăsesc orî-ce speranţă de scăpare?“ 
„Speră, senoră. Increde-te in puterea timpului. 

Amorul lui Emanuel së va obosi de resistenţa D-tale, 
cu timpul îi vei deveni mai indiferentă şi in fine, 
când o altă fiinţă îi va ocupa inima cea scbimbációsá, 
vei putea mai lesne să-ţ! câştig! libertatea.“

„Décá nu voi muri până atunc!!“ observâ Ellen 
posomorită.

„De ce să mor! !“
„Fiind-că or!-când voi prefera mórtea ruşinei de 

a fi victima unei siluiri.“
„Nobilă fiinţă,“ <Jise Iorgu sculându-së ... „Cu 

tóté astea trebue să-ţ! repet avertisementul meu. 
séma ce facï. Crede-më, senora Ellen, că-ţ! doresc 
libertatea din tótá inima mea, dar eu unul nu ţi-o 
pot da, căci më légâ un sfânt jurământ, care toţ odat#

Ia
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mÔ obligă a fi fără indurare faţă de orî-cine ar voi 
să te libereze.“

„îţî mulţămesc, senor lorgu,“ 4^se Ellen intin- 
<Jêndu-i amêndouô manile. El i le sărută cu respect, 
apoi <Jise :

„Ai vr’o reclamaţiune de făcut séu dorescî ceva?“ 
„Nu, mersi de grijea ce-ml areţl.“
Iorgu făcu o reverinţă adâncă şi părăsi cortul.

CAPITOLUL XVIII.

întâlnirea.

Ellen petrecu mai multe ore in cea mai mare 
neodihnă. Ea era acum ferm convinsă, că Iorgu scia 
despre presenţa lui Juan, dar tot încetul cu încetul 
së intórse ârăşî la părerea, că totuşi nu era încă des
coperit. Astfel së preschimbară in inima ei, ca şi 
valurile mărei, rând pe rând: jalea, bucuria, disperarea 
şi speranţa, până ce veni nóptea cea intunecdsă şi 
până ce o lină bătaie la uşe îi anunţâ sosireaju- 
bitului.

Trase iute zăvorul şi Jüan sburâ in braţele ei 
deschise. Sufletele lor serbară fără cuvinte triumful 
regăsirei lor şi numai incetul cu încetul le veni gram , 
pentru a së întreba de aflarea şi de păţaniile or.

Ellen incuiâ cu îngrijire uşa şi acopen er s a 
apoi së apucâ să istoriséscá tóté amenunte e r pirei
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sale, fiind silită a recunósce că Manuel s’a purtat tot 
de-a-una cu tóta cuviinţa faţă de densa.

Juan o întreba glumind :
„Aşa dară, nici nu ţi-e dor ca să vil cu mine

acasă?“
„Ab, nu glumi cu asemenea lucruri,“ îl rugâ 

Ellen. „Politeţa lui Manuel este numai o prefăcătorie, 
de câte orî vine, tremur şi mă îngrozesc că acum, 
acum îşi va da pe faţă cruzimea sa. Dăcă n’ar fi 
fost Iorgu, póte că s’ar fi şi intêmplat deja până 
acum.“

„Ah, Jorgu este un om de caracter!“ exclamă
Jüan.

„Da, in adevăr,“ adause Ellen. „Dar îl cunosc! ?“ 
„De bună sărnă că-1 cunosc,“ (Jise Jüan zimbind. 
„De unde?“
„Am fost la el.“
„Ha, scie dar că eşti aicî. Suntem perduţl, Juan!“ 

strigâ fata galbenă de spaimă.
„Ba nu draga mea, el nu scie cine sunt,“ o li

nişti Jüan şi-i mângăiâ cu mâna părul ei cel dauriu 
şi obrajii ei cei catifelaţi. „Ascultă dragă ce am a-ţl 
spune, şi cât de puţin sunt ameninţat aicî.“

Jüan îi spuse tot ce făcuse pentru a ajunge
la ea.

Ellen îl ascultâ cu resuflarea oprită, cu ochii 
aţintiţi pe buzele lui, ér când îşi terminâ raportul 
exclamă :

„Trebue să fugi d’aicl Juan!“
„Numai împreună cu tine sufletul meu, D’aceea 

am venit.“
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„Chiar a^l să fugim?“
„Ba nu, a(Jï nu së póte încă, căci n’am 

încă face pregătirile trebuincióse.“
„Aşa dară fugi singur şi lasă mô în voia sorţii 

mele.“
„Ce, nu më mai iubesc!, de cre(j.l că te-aşî putea 

părăsi ca un laş şi că aşi putea trăi fără tine?“
„Juan, scil bine cât de mult te iubesc şi tocmai 

d’aceea te implor să fugi, până mai este încă timp, 
fără mine chiar, căci fără ca s’o scil, te afli in cel 
mai grozav pericol.“

„Nimeni nu va bănui in contrabandistul fugit 
pe torero-ul Don Juan Redando.“

„Tu nu cunosc! pe Manuel şi mijlócele lui. Mai 
adinéorï Iorgu mi-a adus scirl de la dânsul. Manuel 
scie că ai venit spre Sierra, şi Iorgu mi-a <Jia să te 
avertisez, ca să nu întreprinzi nici un pas intru sal
varea mea. Ômeniï lui Manuel au primit ordin a 
purcede cu cea mai mare severitate împotriva ta. 
Deci fugi iubitule, nu pot să te vëd murind din 
causa mea.“

„Dar nimeni nu mô cunósce aici.“
„Iorgu te-a recunoscut de bună sémá, căci m'a 

sfătuit cu insistenţă, ca să te reţin de la orî-ce pas 
neprecugetat.“

„Décá m’ar fi recunoscut in adevôr, cred că mi-ar 
fi dat-o a înţelege, căci am dreptul 
este amic.“

„Manuel só póte intórce pe fie-care $ şi atunci 
nici Iorgu nu te va putea scăpa.“

putut

crede că-mi
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„Manuel nu më cunósce.“
„Ba da.a
„De unde? O sciï de la el.“
„Nu mi-a spus-o el, dar te-a vëcjut cu mine, căcî 

el nu este altul decât tênërul majo cel elegant, care 
së dedea de un conte castiliau cu numele de Telez 
y Gomez. De câte orï îl intâlniam pe alamedă më 
fixa de aprópe, ér tu erai de multe orï gata a-1 trage 
la rëspundere pentru purtarea sa faţă de mine.“

„Asta-i Manuel Frania!?“ exclamâ Juan plin de
mirare.

Ellen făcu un semn afirmativ şi continuâ: „De
dênsul încă nicî nu ai să te temi atât, ca de secreta
rul lui. Te-aşî fi cruţat cu dragă inimă ţânend se
cret numele acestuia, dar trebue să recunosc!, că nu 
poţi nicî decum remânea aicî.“

„Nicî că vreau să rëmâiü aicî,“ zimbi junele.
„Vreau să fug cât mai curênd, dar numai îm

preună cu tine. Spune-mî insă cine-i acel secretar 
grozav. Am aucjit deja vorbindu-sô de el, dar lucruri 
de aşa puţin interes încât nici n’am întrebat de nu
mele lui.“

„Este cel mai mare duşman al tëu.“
„Cel mai mare duşman al meu, ah, nu së pótel“ 
„Care ţi-a jurat rësbunare.“
„Tremblec.“
„Da, uncliiu tëu!“
Juan totuşi së ingălbinise puţin la acéstá scire, 

dar <ji8e liniştit: „Vom fugi dară până ce nu së vor 
intórce aicî.“
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« Vei fugi indát* Jüan!“ sô rugă Ellen imbrăţo- 
şându-1 şi ascun4endu-şî faţa ei cea lăcrămat* la 
tul lui.

pep-

»Vom merge împreună séu nu vom merge de loc.w
jjDar aşa fără pregătiri nu sô va putea să pă

răsesc acâstă vale atât de bine păzită, 
iubitule şi adă-ţl aminte câte odată de Ellen a ta.w 

«Şi tu?“
„Eu më voi ruga pentru fericirea ta şi voi în

crede sórtea mea Atotputernicului părinte ceresc. Iorgu 
m’a incuragiat, şi el speră, că Manuel sô va sătura 
de mine şi-ml va da drumul pentru o sumă bună 
de bani.“

Du-te singur

„Asta ţi-a spus Iorgu numai ca să te reţîiă delà 
fugă,“ replică Jüan, apoi mai adause: „ascultă ultima 
mea hotărîre: ori că vil cu mine când voi găsi de 
oportun timpul şi prilejul, ori că stau cu tine şi mor 
înaintea ochilor tói, décá voi fi recunoscut.“

„Jüan !u
„Ellen !“
Era o lume intrégâ in aceste douô cuvinte. Sô 

priviră lung timp, apoi Ellen se proşternâ la piciórele 
lui Jüan şi-i sărută mânile; el o ridicâ de jos, o duse 
la divan şi o depuse acolo ca şi o mamă ingrijată 
pe copila ei. Ingenunchiând lângă ea, cu capul plecat 
pe sânul ei, cu braţele încolăcite in jurul corpului ei, 
care sô alipia cu atâta frăgeijime de el, Jüan resimţi 
fericirea cea mai imbátátóre. Nici odată nu i sô ma
nifestase amorul Elleni cu atâta profusiune ca astă<}î 
şi cu mai mult curagiü şi mai multă speranţă privia 
•1 in viitor.
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„Trebue să te las acuma,“ <}ise el după câtva 
timp sculându-sô de jos şi luând mânile ei in ale sale. 
„Më duc, dar nu pentru mult timp. M’am pus deja 
in o legătură folositóre cu cineva de aicî, şi nu më 
îndoiesc, că nu-m! va succede peste puţin a dobîndi 
libertatea nôstrâ.“

„Libertatea şi fericirea ndstră,“ oftâ Ellen pe când 
un zimbet şarmant de speranţă îi imfrumseţa şi mai 
mult faţa ei cea drăgălaşă, aşa încât Jüan, răpit de 
gentileţa ei, së aplecâ şi depuse o sărutare ferbinte pe 
buzele ei cele moi.

„Cunosc! pe Paula,“ întreba apoi Jüan.
„Da,“ respunse Ellen, „décá vorbesc! de fiica 

bătrânului Usto.“
„In adevër este fiica lui Usto.“
„Ciudată copilă, cu veder! stranie, dar destul de

istâţă.“
„Şi pe mine më interesâză fórte mult. Din prima 

4i când më vëtju së apropiâ cu amiciţie de mine, 
ea eBte persóna cu care am <Jis că am intrat in legă
tură şi sper că ne va fi de mare folos.“

„Ah!“
Jüan privi scrutător in ochi! albaştri!, lucitor! ai 

Elleni, când scóse acâstă exclamaţiune, dar nu găsi, 
după cum së temuse el, nie! cea mai mică urmă de 
gelosie, ci numai cea mai intimă încredere şi o sur
prindere sinceră de neaşteptatul ajutor al Paulei.

„0 voi persuada să ne insoţâscă,“ continuâ el 
apoi. „Cred că voi isbuti, căc! doresce a scăpa din 
acéstá solitudine şi a gusta plăcerile oraşelor mar!.
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0 fugă fără densa ar fi aprópe imposibilă, fiind-că 
trebue să facem călări o cale de o (ji intrigă până a 
găsi un adăpost sigur."

„Trebue să răpim pe acésfá copilă din cercul, 
care fonnézà acum patria ei? Nu este ôre pëcat?"

„Nu, căci sunt convins că-i vom fonda fericirea 
ei. Sè înţelege de sine, că vom avea grije de ea şi 
sunt sigur că-şî va dobîndi o posiţiune inaltă in io- 
cietate. Este cu minte, talentată şi istâţă."

„Nu va putea trăi fără dealurile şi pădurile ei."
^Noi insă nu putem scăpa fără densa. Ea trebue 

să ne procure cai séu catîrï şi merinde, ea trebue să 
ne conducă prin rîpî şi peste munţi şi să ne ferâscă - 
de păstori şi de venătoril de prin prejur, cad mai 
toţi sunt supuşi voinţei lui Manuel."

„Fiâ dar," <^se Ellen. „Voi face tot din par- 
te-ml, ca să-i inlocuesc, ceea ce părăsesce de dragul 
nostru."

„Eu insă te voi ajuta la asta," adause Jüan. 
„Mâine voi începe să tratez cu densa şi te voi 

insciinţa până unde am înaintat in opera mea şi ce 
ai să faci tu, ca s’o sprijinescî .... Acum insă adio, 
scumpa mea! Fi cu voie bună, dreptul şi milostivul 
Dumnezeu, care el însuşi a sădit amorul in inima 
nóstrá, ne va ajuta de sigur in ora pericolului."

încă odată îl cuprinse de gât copila suspinândă 
şi-il strînse aşa de tare cu braţele ei cele durdulie, 
ca şi când nu ar voi să-l lase, dar neoprit înainta 
brânca micei pendule, secundă de secundă, minută de 
minută sÔ strecura, Jüan trebuia să plece.

Tlieoohar Alexe. „Umil scapă, allul piere.“ 20
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Desfăcu binişor braţele ei de după gâtul sëu, îi 
săruta mânile, gura şi ochi!, îi şopti încă vr’o doué 
cuvinte mângăietdre ş’apoi o părăsi cu paşî grăbiţi.

Merse d’a dreptul în cortul sëu şi së uitâ împre
jur ca să vé(j&, dâcă nu Pa visitât cumva Paula in 
decursul serei. Pe masă găsi in adevër un răvaş, care 
cuprindea cuvintele :

„De ce nu m’ai aşteptat.
Voi reveni mâine diminâţă“.

Paula.“
„Ah, asta mi sô potrivesce bine,“ îş! <}ise Jüan. 

„Lucrul së va decide dară acj! de diminâţă. Sper că 
nu va résista pré mult . . .“

Amicul nostru sô desbrăcâ şi sô puse in aşternut. 
Obo8éla-l făcu só adórmá indată. — Spera că va fi 
ultima nópte petrecută in acea vale.

CAPITOLUL XIX.

Pregătiri.

Des de diminâţă, Juan nie! nu sô îmbrăcase bine, 
veni Paula in cort la el.

„Bună diminâţă,“ tjise ea privind cu och! lucitori 
la frumosul tênôr.

Juan îi intórse salutarea, apoi o intrebâ décá 
voiesce să vină puţin in preumblare cu dênsul. Ea 

primi indată.
J-:,..

li:
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Eşiră afară in valea cea verde şi rî^ëtôre sub 
radele sórelui matinal şi o luară spre turn. Vr’o doui 
dintre lioţî pe care-î! întâlniră in drumul lor salutară 
pe tênëra părecliie cu nisce vorbe tachinatóre, 
făcură pe Paula de sô inroşi.

Pe calea lor trebuiră să trécá şi dinaintea 
tului Elleni şi Paula 4^8e cu acéstà ocasiune: „Am 
voit să mai vorbesc odată asâră cu senora, dar n’am • 
putut.u

care

cor-

„Ce ai avut a-i spune.“
„Despre tine, să-mî ordone ca să viu odată cu 

tine la densa.“
„Ar fi fost lucru de prisos.“
„Dar nu mi-ai spus că doresc! s’o ve<}ï. Am vrut 

să-ţî indeplinesc dorinţa.“
„Iţi fórte mulţămesc dragă Paula. Dar am vëtjut 

deja pe senora şi am şi vorbit cu densa.“
„Ah!“ exclama Paula uimită. „Când?“
„Asâră, şi mulţămesc lui Dumnezeu că am putut-o 

vedea, căci este fiica celui mai bun amic al meu.“ 
„Dar este Engleză.“
„Apoi da, amicul meu este un colonel englezesc 

din Sevilla.“
Copila se uitâ la amicul ei cu priviri destul de 

bánuitóre şi intrebâ sfiită : „Şi ce ţi-a spus senora ?“ 
„S’a bucurat pré mult, vôtjtèndu-më.“
„Cine scie décá va revedea pe tatâ-sëu şi pe 

mirele sôu,“ observâ Paula.
„Aşa cine scie!“
„Şi nu va mai putea sô sö iutóreá in oraşele
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cele mari şi minunate, cu bisericele inalte şi palatele 
frumóse.“

„Ci va trebui să petréca tóta viâţa ei in acéstá 
îngustă şi pustie vale, să nu vé^a de cât tot aceiaşi 
copaci, aceleaşi stânci şi pe aceiaşi ómen!, — o, tre- 
bue să fiă lucru teribil.“

„Grozav,“ şopti Paula şi privi ca şi cuprinsă de 
un vis spre sórele 
depărtaţi.

rësaria d’asupra munţilorcare

Cât-va timp rămaseră tăcuţi. In faţa lui Jüan 
së exprima o aşteptare sfiicidsă, in a Paulei o luptă 
intăritată. Sênul ei cel rotund svêcnia aşa de tare _ 
încât corsetul ei de atlas troznia. Tênôrul o observa

?

cu atenţiune şi zimbi cu mulţămire, când vëcju in 
faţa copilei expresiunea unei decisiunl ferme — el dar 
învinsese áprópe fără nici o luptă.

„Jüan !u exclamâ Paula incet.
„Ce doresc!?“
„Esté in adevër aşa de frumos in oraşele cele 

mari, încât omul nu sö póte despărţi de ele?“
„Da. Nici că aşi mai putea sta in acéstá pustie

tate, décá nu ai fi şi tu aici.“
„Ah!“
„Ce ai $8?“
„Am oftat, aducêndu-mï aminte, că suntem con

damnaţi a trăi şi a muri in fine tot aici.“
„Óre să fiă nerevocabil acest destin ?“
„Da, nerevocabil. Manuel nu dă nimenui drumul, 

de frică să nu fiă trădat.“
„Aşa este, deci trebue să ne supunem.** ,
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„Ba nu !<(
„Ce vreai să diel?“ exclamă Juan fórte mirat 

Ia aparinţă.
„Nu trebue să stăm mereu prinşi aici/* îi şopti 

Paula la urecliiă.
„Cum să-ţl inţeleg cuvintele? In ce mod vreai

să scapi.u
„Fugind.“
„Nu cred că s’ar putea asta!“ obiectă Jüan care 

tremura de emoţiune, că in fine o adusese pe Paula 
unde voia s’o aibă.

„Ba cum să nu só pótá, pré lesne chiar,“ afir
mă fata.

„Vom fi urmăriţi şi prinşi!“
„Trebue să fugim séra, ca să avem avans de o 

nópte intrégá. Spre amé(}â vom fi apoi la adăpost.“ 
„Cunosc! părţile locului?“
„Da!“
„Aşa dară voi fugi cu tine.“
„Eu pun insă o condiţiune.“
„Şi care?“
„Ori unde te vei duce tu, eu să rëmâiû cu tine.' 

Trebue să-mi juri, că nu më vei părăsi.“
„îţi jur că voi avea gri je de tine ca un frate de

soră-sa.“
„Ca un frate de soră-sa!“ repetă frumósa copilă

incet.
„Da; ce nu te mulţămescl cu jurămăntul meu?“ 
„Ba da. Mô incred in tine.“
„Acum am să-ml pun şi eu condiţiunea* mea,“
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„Ah!“
Paula së uita cu ochi scrutători la tênër, ca şi 

când ar fi voit să citéscá gândurile sufletului sëu in 
ochii lui.

„Avem să luăm cu noi pe senora Ellen.“ 
„Asta-i imposibil!“ exclamâ Paula agitată.
„De ce?“
„Este pré bine păzită.“
„Ba nici de cum mai bine de cât noi.“
„Mama Bianca —“
„Clevetesce şi-i place să dórmá mai bine cu ce

lelalte femei, de cât in cortul senoréi, ér décá va fi 
de lipsă îi voi astupa gura cu un căluş.“

„Nu şuier eu una ca asta.“
„De ce nu!“
„Fiind-că a fost tot de-a-una bună cu mine.“ 
„Minţi Paulo 1“
„Ba nu mint.“
„Nu mi-ai spus chiar tu, că urăsci pe Bianca, 

fiind-că este o femee rea de inimă şi de gură. Nu 
mi-ai spus?“

„Ba da,“ respunse fata cu ochii mijiţi.
„Aşa dară de ce nu vreai ca s’o leg şi să-i astup 

gura, décá va fi de lipsă.“
„Nu-mi pasă, fă şi asta, dar cu senora tot nu

putem fugi7‘
„De ce nu?“
„Fiind-că n’ar putea suporta oboselile drumului 

nopturn.“
. r,Yom lua catîri.“
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„De unde?“
„Din grajdul de colea.“
„Ne-ar au<ji.“
„Unde, aicï pe érba cea verde?“
„Nu aicï, dar santinela de la capëtul văii, căcî 

acolo drumul e petros.“
„Eu voi merge înainte şi voi depărta santinela.“ 
Acâstă convorbire dabia ţânuse câteva minute, 

căcî vorbele së urmaseră iute una după alta. Acum 
së fócu o mică tăcere. In fine reîncepu Paula. „Nu 
fug împreună cu Ellen.“

„Eu insă nu fug fără dânsa,“ replicâ Jüan cu
fermitate.

Ea-1 privi uimită, aprópe mâniată.
„Nu înţeleg, de ce stăruescî s’o iai cu tine.“ 
„Ear eu nu înţeleg de ce să rëmâiâ aicï.“ 
„Du-te dar singur.“
„Bine,“ 4Î8e Jüan şi së intórse plecând de lângă 

fată, dar abia făcuse ca vr’o 4ece paşi când së luâ 
ea după dânsul şi së aruncâ la piciórele lui, ru- 
gându-së :

„Juan, scumpule, értâ-mï cuvintele mele rëutâ- 
cióse şi neprecugetate. Nu voi mai face nimic in 
contra voinţei tale, voi asculta bucuros de tine şi de 
senora, értà-më numai şi ia-më cu tine.“

„Aşa dară toluşî mai vreai să fugï cu mine?“ 
„Da, aşa te rog.“
„Chiar împreună cu Ellen?“
„Da.“
„No, ve<Jî acum eştî cu minte. Dar scólá, ce ar

A>-
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fi décá te-ar vedea cine-va ingenunchiată înaintea 
mea.“

O ridică de jos intrebându-o :
„Când vom putea <5re executa planul nostru ?“ 
„Peste trei séu patru <Jile,“ fu răspunsul Paulei. 
„De ce nu mai de grabă?“
„Fiindcă sunt pré mulţi bărbaţi aici. Peste vr’o 

câte-va cjile së va întreprinde o expediţiune mai mare, 
după cum am aucjit de la tată-meu. Trebue să te pre
faci bolnav, ca să nu mergi cu ei. Atunci vom putea 
fugi aprópe fără nici un pericol, profitându-ne de 
ocasiune, când vei fi tu de pază.

Juan së gândi. „Bine, fiă,u <jise el apoi. 
„Trebue să te îngrijesc! de cu timp de merinde, 

ca să fim pregătiţi . . . Grajdul cailor şi al catîrilor 
este tot de-a-una deschis?“

„Da ; de ce Far închide őre ?“
„Cu atât mai bine pentru noi. Ce vom lua cai

séu catîrl ?“
„Caii sunt mai de preţ, mai cu sémâ aceia ai 

lui Manuel.“
„Ce mi-e mie de preţ, nu voiesc să-i vênd. Cum 

nu voi mai avea trebuinţă de ei, îi voi trimite înapoi, 
N'are să 4*cä Manuel, că Tarn furat.“

„Aşa dară vom lua mai bine catîrl, cari prin 
munţi merg mai sigur şi mai iute decât caii.“

„Bine, dar vină acum, Iorgu a dat semnalul de 

dejun.“
Merseră la corturi şi dejunară ca de obiceiű in 

societatea celorlalţi.
-A
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Juan dase in o conversaţiune animată cu Iorgu 
care şedea. In decursul acestei conversaţiunîlângă

observâ locotenentul : „Mâine la amé(Jï vei face o nouă 
cunoscinţă !“

„Ba (}êu, şi care?“ intrebâ Jüan apucat de 
presimţire.

o rea

„A şefului nostru şi cu secretarului său,“ răspunse
Iorgu.

„Vine cu secretarul . . . ?“ intrebâ Jüan pentru 
a-şî da o contenanţă, căci acésta scire îl speriase cum
plit. „Cu secretarul ... da (^i-i pe nume; l’am au<Jit 
de vr’o câteva ori. —

„Tremblec séu mai bine <^3 Don Tremblec, căci 
este un hidalgo calicit.“

„Dar altmintrea ce fel de om este,“ intrebâ 
Jüan, ca să preocupe atenţiunea interlocutorului său.

Iorgu ridicâ din umeri şi <}ise: »Eşti un băiat 
atât de amabil şi sincer încât trebue să-ţl spun ade
vărul. Noi toţî câţi suntem aici am avut câte vr'un con
flict cu legile ţărei, dar un al doilea mişel ca şi Don 
Tremblec nu să găsesce printre noi, cu tdtă blândeţea 
şi dulceaţa feţei sale.“

Juan zimbi vă(Jend cum amicul său — căci îl 
putem numi pe Iorgu aşa — pătrunsese caracterul rău 
şi fâţărit a lui Tremblec. Locotenentul insă va fî 
suposat că Jüan crede cumcă el ar fi exagerat, căci 
adause : „Acest Tremblec este răutăcios ca o maimuţă, 
cupid ca o cidră, isteţ ca un şărpe şi laş ca un 
şacal.“

„Dar cum a putut Manuel să dea unui asemenea
21*
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om postul de secretar, care este un post de încre
dere? Etă ce nu pot înţelege.“

„Ş’apoi erecţi cumva că eu o înţeleg?“ exclamă 
locotenentul cu violenţă. „Nici nu sciu cum s’a fu
rişat printre noi acéstâ caricatură de 
du-mè, mai acum un an după o absenţă de mai multe 
sèptèmânï, l’am găsit aici, ér d’atuncl noi doi suntem 
inamicii cei mai neîmpăcaţi.“

„Ai avut vr’o cértá cu el?“
„Ba nu, dar nici nu-mi ascunsei ura instinctivă 

in contra acestui monstru, aşa încât ne-am sfădit ade- 
se-orï cu Manuel care-1 protegiézá férte mult, mai cu 
fiémà de când cu răpirea donnei Ellen.“

„Cum aşa?“
„Tremblec a făcut planul de răpire, ba el a fost 

acela, care a atras atenţiunea lui Manuel asupra don
nei, pe care trebue c’o cunósce de mai nainte.“

„Nu scil cumva de unde i sé trage acea cunos-

om. Intorcên-

cinţă ?“
„Nu, dar nu póte fi onorifică pentru Tremblec, 

căci odată luându-şî indrâznéla de a veni cu mine 
in cortul ei, îi arătă uşa cu faţa înroşită de scârbă 
ér el dispăru, fără ca dênsa să-i fi <ţis alt cuvênt de 
cât: ucigaş.“

„Asta sună férte interesant!“ observâ Jüan.
„Şi eu aşi fi dorit să aflu ceva mai mult, dar 

donna Ellen nu voi să inţelâgă alusiunele mele, ér 
de-a dreptul n’am voit s’o întreb, ca să nu o jignesc.“

„Dar Tremblec?“
„Se uită la mine cu atâta furie, ca şi un câne
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ziderit, când îl întrebai, de ce-1 urăsce aşa de mult 
senora, care de altmintrelea este atât de blajină. Puse 
chiar mâna pe cuţitul sôu, dar fiind-că îi dovedisem 
deja odată forţa pumnilor mei, nu-şl scóse navaja sa 
din brîu.

„Pare a fi in adevăr un om extraordinar,“ rîse 
Jüan. „Imi voi lua séma să nu dau de vr’o potcă 
cu el.“

„Ba să nu care eum-va să-i areţî că te temî de 
el, arată-i la prima ocasiune că eşti mai tare de cât 
densul, şi te va lăsa in pace, ca pe mine şi pe Usto.“ 

„Voi face după sfatul tău,“ replicâ Jüan, apoi 
plecâ d’acolo. Trecând pe lângă Paula îi şopti la 
urechiă: „Vom fugi chiar la nópte. Pregătesce tóté 
şi vină spre miedul nopţii la cortul meu.“

Jüan reintrâ in cortul său şi scrise pe o fâşie 
de hârtie in limba engleză : „Fi gata. Voi veni de 
sără.“ Hârtia acăsta o infăşurâ pe o petricică şi să 
furişâ cu ea la locuinţa Elleni.

De óre-ce se întâlni cu mama Bianca in calea sa, 
putu presupune, că Eden este singură. Dar nu în
drăzni a intra la ea, ci arunca numai dintr’un tufiş 
pétra prin ferăstra cea deschisă.

După puţine minute apăru figura cea graţi0să a 
Elleni la uşa cortului. Ea căutâ cu atenţiune îm
prejur şi cu tóté că nu putea vedea pe Jüan, care 
nu voia să comită nici cea mai mică neprecauţiune 
şi să ţinea deci mereu ascuns, totuşi <Jise niai de 
multe ori cu voce tare: „yes“ adică „da“ pe englezesce. 

Juan de bucurie era p’aci, p’aci să să arunce la fL

r ~

fi; I: V-.
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piciórele ei, dar zări încă la timp pe Iorgu venind 
spre cort şi deci së mărgini 
„la ora unu, adio iubito,“

(}ice tot pe englezesce : 
apoi së furişă d’acolo.

CAPITOLUL XX.

Fuga.

ErăşI së făcu nópte, o nópte după cum numai 
fórte rar së găsesce in frumósa Spania de sud, plo- 
iósá, furtunósá şi intunecósá. Din cer cădea o plóie 
măruntă, dar patrun^étóre şi viforul rupea crăngile 
copacilor — era deci o nópte cum nu së póte dori 
mai favorabilă pentru o fuga tainică.

Şi totuşî Jüan era rëu dispus şi cu tot dreptul, 
căci vr’o doui dintre hoţi së întorseseră spre sérá cu 
o pradă considerabilă, jefuiseră pe un comerciant 
francez, şi acăstă isbendă fu serbată ca de obiceiű.

“Juan petrecuse vr’o doué ore in societatea cea 
veselă şi aşteptase mereu, ca să së spargă, dar soţii 
lui nici că së gândiau la una ca acésta.

„Ce stai aşa de trist?“ îl intrebâ Iorgu.
„Mi s’a suit vinul la cap,w răspunse amicul

nostru.
„Vorbă să fia, n’am vë<Jut eu cât poţi s’o duci, 

décá vreai ne pui pe toţi sub masă.“
„După maniera studenţilor de la Madrid !“ strigă 

fostul elev al universităţii din capitala spaniolă.
„Ba eu <}ău nu,“ răspunse Juan fórte somnuros
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Ia aparînţă. „N’o pot duce mult cu acest vin de* 
Xeres, daţi-mi de alt soiü orî cât veţi voi.“

Sô uitâ la ceasornic şi vă<Ju că este la un-spre- - 
4ece şi jumătate.

„Mă voi culca pentru o jumătate de oră, după 
aceea voi fi ărăşi pe deplin treaz şi voi bea cu voi 
pe întrecute ori-ce vin, afară de Xeres.“

„Mai întâiù cu mine, colegă!“ strigă fostul
student.

„Mai întâiù cu tine! . . . Cât timp veţi bea voi 
astăzi aşa înainte ?u se adresă Jüan cătră Iorgu.

„Apoi de, inamte de trei nu vom sferşi,“ rîse 
acesta. „Avem timp de durmit, căc! mâine vine Manuel 
şi trebue să-l aşteptăm aici.“

„Bine!“ 4*8e Juan, „la două ore voi fi ărăşi aicî * 
cu puteri próspete.“

„Şi cu sete pr<5spătă.“
„Veţi vedea voi.“
„Bine, vom vedea. Să viu să te deştept?“
„Nu-i de lipsă, mă voi culca afară.“
„Pe acéstá plóiá, hm !“
„Plóia-mi va risipi beţia.“
Şi cu astea Jüan plecase şovăind, dar merse in 

două părţi numai până ce-1 putură vedea ceilalţi, căci 
bine înţeles, el era treaz şi in deplina posesiune a 
facultăţilor sale corporale şi mentale.

Merse de-a dreptul in cortul său unde tóté erau 
pregătite de fugă.

Peste costumul său întunecos îmbrăcă o manta
■s.

ţot intunecôsâj puse o părechie de platóié cu doué

.<'7
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'ţevi in brîu, lângă ele un pumnal lat, bine ascuţit, 
şi infăşurâ cocoşul carabinei sale cu o batistă, pentru 
a-1 feri de plóie.

Nerăbdător stete el apoi la uşe aşteptând pe 
Paula. Trecuse deja o jumătate de oră după meciul 
nopţii şi ea nu venise încă.

Să-i fi părut őre rôu de promisiunea ei?
Ori 8Ô descoperise proiectul său? —
In fine resunară aprópe de el nisce paşi lini pe 

árba cea umedă şi ocliil săi pătrun4ătorl, deprinşi cu 
întunecimea nopţii recunoscură o figură de femeeă, 
care s’apropia.

Nu mai avea de cât vr’o câţl-va paşi până a 
sosi lângă el.

„Juan,“ să awji un şopot.
„Tu eşti Paulo?
„Da, sunt gata.“
„Bine, vină dar!“
O luâ de mână, era rece ca gliiaţa şi tremura 

ca de friguri.
„Sermană copilă,“ <jise el incetinel cu voce com- 

pátimátóre. „Este dórá pré mult ce am aşteptat de 
la tine?“

„Ba nu, nu !“
„Vreai să rămâi aici ? Socotesce-te bine. Mai este 

timp să te întorci. Nimen nu-ţl scie intenţiunea, in- 
tórce te frumuşel in cortul tău şi r<5gă-te la Dumnezeu 
pentru mine. Mă voi încerca a scăpa singur.“

„Nu, nu,“ repetâ ea şi vocea ei suna ca şi când 
ar fi reţinut nişce suspine. ^Cum aşi putea să te las

-

-
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sà pleci singur, tu care nu cunosc! drumurile. In în
tunecimea nopţii n’ai putea sè mergi nici cale de o 
poşte măcar.M

„Fie dar,“ (Jise Juan suspinând. îi era neplăcut 
că 8Ô vedea silit a implica sórtea acestei fete 
propriă, care era nesigură şi periculósá, ba, îşi făcea 
chiar amare reproşuri, că umblase cu ea atât şi că 
fusese prea iuţim cu densa. Dar décà deşteptase in 
inima ei nisce speranţe, pe care el nici nu putea şi 
nici nu voia să le implinâscă?

„Doar nu mô vei părăsi Jüan, când ne vom ve
dea scăpaţi de pericol?“ intrebâ ea cu voce tremu- 
rétóre.

&
cu a sa

„îţi jur, că voi avea tot de-a-una grije de binele 
tôu, ca şi pentru o soră iubită, bravă copilă,“ res* 
punse tênërul adânc mişcat.

Merseră la grajdul care era in dosul turnului şi 
in care steteau ca la vr’o douăzeci de cai şi catîrl 
bine nutriţi: Doui catîrl pe care Paula îi alesese de 
cei mai buni fură înşelaţi şi de şeaua unuia fură le
gaţi şi nisce disacî cu merinde.

„Voi duce catîril binişor până in dosul corturilor 
şi te voi aştepta la smochinul cel mare,“ 4*se Paula> 
„tu du-te de adă pe senora — décà nu voiescî să 
pleci fără ea.

„Cu nici un preţ. Décá vei simţi vr’un lucru 
bănuitor, să-mi dai semnalul obicinuit. —

„Cred că nu mô va vedea nimen.“
Paula së duse cu catîril, Jüan insă merse la cor* 

tul Elleni şi bătu incetinel la uşa şi, care sô deschise

.
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indată. Juan intrâ şi sô simţi cuprins de braţele 
Elleni*

„Juan, Juan al meu,“ şopti ea cu vocea inecată 
de lacrimi. „Fi-va cu putinţă ca sô ne salvăm, ca 
să mai devenim odată fericiţi?“

„Décá o întâmplare cu totul neaşteptată nu-mi 
va strica planul meu, atunci mâine vom fi scăpaţi,“ 
replicâ Jüan sărutând-o pe frunte. „Curagiu scumpa 
mea, trebue să depunem o probă grea de curagiü şi 
de forţă.“

„Mai bine mor de sete in munte séu mai bine 
cad sfărîmată in o prăpastie, de cât să mai râmâiù 
aici!“ exclamâ Ellen.

Juan o invëli cu îngrijire in o manta mare de 
culóre închisă, îi îmbrobodi capul cu o boccea şi o 
luâ ca pe o copilă in braţe. Ea sô opuse, dară in 
fine trebui să sô supună, căci el îi <Jise, că-şî va urneai 
de bună sâmă in árba cea plină de apă piciórele şi 
că apoi s’ar putea bolnăvi. In sine era înduioşată de 
acâstă fragedă îngrijire.

Fără de a fi dat de cea mai mică piedecă, Jüan 
ajunse cu sarcina sa cea dulce pe dinaintea corturilor 
la smochinul cel mare, unde îi aştepta Paula cu cei 
doui catîrî.

„Cine este de pază?“ intrebâ Jüan. „Lorenzo,
nu-i aşa?“

„Da, slăbănogul cel bôtrân.“
„Bine, putem dară sô mergem călări o bucăţică 

de drum.“
Jüan aşe<Jâ pe Paula pe unul din catîrî & pe
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Ellen 
sul ei.

o puse pe celait ş’apoi së aşetjâ şi el in do-

Paula călări incetinsl inainte. Paşii catîrilor fură 
acoperiţi de vuetul ventului şi de ploscăitul plôiï. Din 
cortul cel mare së au<Jiau încă voci confuse şi cân
tece voióse.

După un cuart de oră Paula së opri şi strigâ 
incetinel: „Juan!“

Acesta descălicâ de grabă şi alerga la ea.
„Ce este?“ intrebâ el.
„Trebue să mergi inainte şi să te asiguri de 

Lorenzo; să nu-i faci nici un rôu de va fi cu putinţă. 
A fost tot de-a-una prietenos cu mine, ba şi cu tine.“

„Décá-l voi putea surprinde cum së cade, nu i 
së va intêmpla nimic.“

„Ţine-te in drépta drumului; Lorenzo va zăcea 
de bună sâmă sub pétra cea mare de dinaintea in- 
trărei.“

*

„Bine, las, câ-1 voi găsi eu,“ rëspunse Juan, îşi 
lăpădâ mantaua, desfăşură o frânghie cu care era 
infăşurat peste mijloc, scóse o batistă ş’apoi së furişă 
cu precauţiune inainte.

Peste puţin sosi la capëtul văii, care după cum 
vor sei cetitorii, era acoperit spre afară prin o mică 
pădurice. Santinela după instrucţiunea sa ar fi trebuit 
să stea la marginea pădurei, dar ea së retrăsese după

adăpostită împotriva plóei.
Fiă că ostenéla învinsese pe păzitor, fiâ că 

încă ameţit de vinul ce bôuse la serbarea din cort la 
care luase şi el parte — orî-cum va fi fost, destul că

o péirá din vale, unde era
era
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Lorenzo la apropierea lui Juan nu-şl ridicâ capul de 
cât puţin şi vôcjênd că vinea din lăuntru şi că prin 
urmare trebuia să fiâ un amic şi-l apleca érà$l pe 
braţul său.

Ca şi o fâră pe prada sa sô năpusti Jüan pe el, 
îi infundâ gura cu batista, îl lega de mâni şi de pi
cidre, aşa încât nu sô mai putea mişca d’acolo.

Asta së săvârşise aşa de iute, încât bëtrânul ban
dit nu avuse timp a striga ajutor, séu a sô apăra.

Juan së intórse de grabă la fetele, eare-1 aşteptau 
cu frică, le spuse de isprava sa şi së puse drăşî pe 
catîr in dosul Elleni.

Apoi purceseră de grabă înainte.
Era un noroc că catîriï cunosceau aşa de bine 

drumul, altmintrelea nu ar fi putut evita vr’o neno
rocire, căci era atât de intunerec încât nici Paula nu 
era in stare a së orienta.

Adese-orï catîril alunecau pe petrele cele umede, 
dară nici unul din ei nu căcju. Jüan nici nu mai 
cârmuia pe catîrul sëu, căcî recunoscuse, că animalul 
scia mai bine in cotro s’apuce de cât densul, 
zăcea mută la peptul iubitului ; îşi încolăcise amêndouô 
mânile pe după gâtul lui şi îi săruta din când in 
când faţa séu mânile.

După ce călăriseră aşa ca vr’o doué ore, Paula 
<Jise că catîril trebue să só odilméscá puţin, căci alt
fel sô vor obosi aşa de tare încât nu s’ar mai putea 
folosi de ei.

Spre acest scop trase la o peşteră mică, pe 
o cunoscea de când cu excursiunile ei de mai ’nainte,

Ellen

t
care

ţ
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Aïcï 8ë găsiră şi ceva lemne şi Juan fácu un mic foc, 
mai cu sémá de dragul Elleni, care neobicînuită cu 
asemenea strapaţe, sgribura de frig.

Mâncară vr’o douë bucăturl din merinde şi băură 
puţin vin din un burduf. Le deteră şi catîrilor de 
mâncare.

&

Juan sô apuca apoi de vorbă cu Eilen şi fiind-că 
conversau in limba engleză Paula nu putu lua parte 
la petrecerea lor. Ea stetea deci mută şi pe gânduri 
cu ochii aţintiţi pe flacăra fîlfàitôre a focului, aruncând 
insă din când in când câte o privire bánuitóre asupra 
lui Jüan şi Ellen. De odată cei doui îndrăgiţi părură 
a fi uitat cu totul de densa, căci Ellen zimbi cu sfiélá 
ér Juan îi sărută de vr’o câte-va ori gura.

Paula încremeni de ciudă, o gelosie nespusă îi 
cuprinse sufletul.

Ea iwbia pe Jüan cu t<5tă puterea primului amor 
al unei copile înfocate, îl iubia cu t<5tă pasiunea unei 
Spaniole, îl iubia cu sölbätäcia firei sale.

II privise deja ca pe al ei ; in primul moment 
nu putea inţelege, cum de nu o luase pe dênsa in 
braţe ci pe cealaltă şi cum de o negligease intru atât 
încât uitase de presenţa ei cu totul de sărutase pe 
alta, faţă cu ea.

N’avea ea őre drepturi depline la amorul şi la 
gratitudinea lui?

Nu părăsise ea de dragul lui pe tâtăl ei, casa 
şi pe amiciï ei, nu-şî călcase jurământul de credinţă 
cătră Manuel şi nu sè expusese resbunărei foştilor 
ei soţi?

t
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Şi pentru tóté aceste dovedi de amor desinteresat, 
Jüan nu era recunoscător. Nici măcar o singură săru
tare nu-i dase ei, ér cu streina, care nu era mai 
frumósa de cât densa, să drăgostia ca şi când ar fi 
fost mirésa lui.

Tóté aceste gânduri posomorite să învârteau in 
creeril Paulei, pe când scruta cu ochii ei cei mari pă- 
rechia care să desmerda, care, cufundată in fericirea 
sa, încă tot nu-şi aduse aminte de presenţa ei.

Din nefericire începură acum Jüan şi Ellen a 
vorbi spaniolesce şi de óre-ce Paula nu perdu nici 
măcar un singur cuvent din convorbirea lor, înţelese 
îndată, că ei nu numai să iubi au ci să cunosceau 
deja de mult.

Ca un fulger o pătrunse gândul, că Jüan trebuia 
să fiă mirele Elleni, vestitul torero Don Jüan Redando, 
despre care povestise şi Manuel şi despre care (Jisese 
Iorgu chiar astăc}!, că ar fi părăsit Sevilla şi ar fi 
venit in Sierra Morena, pentru a scăpa pe mi- 
r08ă-sa.

Da, da, aşa trebuia să fia.
Tóté chinurile unei gelosiï sălbatice îi sfâşiau 

inima sârmanei Paula. In acest moment ura pe acel 
bărbat tot atât de mult precât îl iubise cu v’o câteva 
minute mai nainte, dar mai mult ura pe Ellen, fără 
de care inima lui Jüan ar fi bătut pentru dânsa —
după părerea ei cel puţin.

îndată să decise a impedeca cu orî-ce preţ con-
Nicî nu trecu multtinuarea fugii şi salvarea Elleni, 

ţi étô că găsise un mijloc potrivit pentru a-şî îndestuli
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resbunarea, căcî asta era 
era stăpânită acum.

In loc de a zori deci ca să plece d’acolo ea în
demnă pe Jüan ca să mai stea, spunêndu-i că ar fi 
la loc de tot sigur, ér când plecară in fine, Paula 
apucâ pe un drum, care ocolea ârăşl spre valea ban
diţilor.

singurul simţimânt de care

b

Asta o făcu ea, fără a sô gândi mult, aprépe 
din instinct. Acâstă simplă şi necultivată copilă a 
natúréi nu putea înţelege, cum cineva, căruia îi adu
sese nisce servicii atât de însemnate ca şi ea lui Jüan, 
putea s’o negligeze pentru o altă fată. Ear legea res- 
bunărei personale îi së recomandase destul de des de 
amicii ei, pentru ca trădarea ei de acum să i së pară 
un lucru pré firesc.

Peste vr’o câteva ore fugarii së apropiaseră cale 
de vr’un sfert de oră de valea bandiţilor, fără ca Jüan 
să fi bănuit ceva.

Paula duse pe cei doui indrăgiţl in o peştere 
mică şi le (Jise acolo. „Staţi aici liniştiţi, suntem aprépe 
de o cale. Trebue să mô duc înainte, ca să vëd cum 
şi ce şi să mô conving décâ vr’o doui din amicii 
noştri, nisce vênëtorï, cari locuesc in o casă aprépe 
d’aicl sunt acasă séu nu. Sper că nu vor fi eşit pe 
timpul acesta.“

„De ce?“ intrebâ Jüan.
„Căci altmintrelea ar trebui să stăm până desérâ 

aici, ca să nu ne întâlnim cu ei.“
„Asta ar fi lucru al dracului.“
„Mai cu flémà pentru tine, Don Juan Redando.“
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„Ah,w exclamă Juan mirat şi uimit, 
sciî tu numele meu, copilă?“

Paula-şl încrucişase braţele peste pept şi-l privia 
cu seriositate ameninţătdre.

„De ce nu mi-ai spus cum te chiamă?“ 4îge ea 
cu reproş. „Arătatu-m’am atât de nedémnâ de încre
derea ta?“

„De unde

„Nu, nu,“ replicâ Jüan încurcat, „am voit să-ţ! 
spun mai târziu, cine sunt eu. Cine ţi-a descoperit-o ?“ 

„Chiar tu, stăruinţa ce areţl faţă cu senora, şi 
neluarea in sémá ce dovedesc! faţă de mine, căreia ai 
să mulţămesc! décá vei mai trăi, căc! n’ai fi rëmas 
mult timp nedescoperit in adăpostul nostru, ér singur 
n’ai fi fost in stare ca să fugi.“

„Ai dreptate a te plânge de mine, dragă Paula,“ 
^ise Jüan şi intinse mâna sa cătră copila care o luâ 
numai cu sfiélâ. „Ertâ-më şi pe mirésa mea, că in 
bucuria revederei nóstre am uitat de jertfa şi de cre
dinţa ta.“

„Da, dragă Paulă, értá-ne,“ 4i8e ŞÎ Ellen, inco- 
lăcindu-ş! braţul ei pe după mijlocul Paulei, care 
tresări la acéstà atingere, ca şi când ar fi simţit un 
şârpe pe corpul ei. „lţ! vom fi recunoscător!, cu tóté 
ce avem, ai să trăiesc! mereu in casa n0stră şi vei fi
iubită şi onorată ca o soră.“

„In una şi aceeaşî casă cu Jüan şi cu tine?“ 
„Da, tot de-a-una, dragă Paulă.“
„Vë mulţămesc.“
Paula scóse numai cu greu aceste trei cuvinte. 

Ceea ce i sô păruse lucrul cel mai ferici tor, adică

i

i
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de a ii mereu cu Juan, acum îi devenise un lucru
grozav.

Să vé^â ea pe fie-care <^i, pe fie-care oră cum 
acel bărbat, pe care-1 iubia cu atât foc, së drăgostea 
cu alta ! — ba nu asta nu era cu putinţă. Mai 
bine să së prápádésca necredinciosul, de cât să së 
desfete in braţele altei femei.

Se sili a fi liniştită pentru

nu

nu provoca fără 
de vreme vr’o bănuâlă din partea pretinşilor ei pro- 
tegiaţi.

„Staţi binişor aici,“ dise ea. „Më voi reintórce 
peste vr’o oră. Dâcă ar trece cineva p’aicî, ţine bine 
catîrul Jüan, ca să nu së mişce şi să nu vë trădeze 
prin paşii lui pe solul cel stâncos. De vë(Jut, nu vë 
póte vedea nimen, in acésta privinţă n’aveţî dară să 
vë temeţi de loc.“

Paula incălecâ după astea şi plecâ.
Intru acésta së luminase de <^u&> dar ploua

mereu.
Jüan ar fi voit să facă foc, dar nu îndrăzni, ca 

să nu 8Ô trădeze prin fumul focului, apoi nici lemne 
nu avea.

„Cum te simţi, dragă Ellen,“ intrebâ el cu în
grijorare pe copila palidă şi tremuratóre, care-1 privia 
cu ochii ei cei mari blajini, plini de amor, respun- 
^ênd :

„Bine, Jüan al meu, ca tot dea-una când sunt
cu tine.“

„Ba nu, sârmană copilă. Yëd pré bine cum suferi şi 
tremuri de frig. Eşti cu totul pătrunsă de umezélâ.“cum

22Theocfcar Álexe. „Unni scapă, altul piere.“

g
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îi luâ mantila ei cea supţirică de pô umerî şi o 
imbrăcâ cu mantaua sa, care era de poätav gros ne
pătruns încă de plóia; îi svêntâ përul şi-i incăl<}i mâ
ndrele ei in mânile sale, apoi îi dete să bea puţin 
vin, care îi rumeni întru câtva faţa ei cea pălită.

„Mi-e téma!“ (Jise Ellen lipindu-sô de pieptul
lui Juan.

„De ce?“
„Să nu ne ven(j.ă Paula?“
„Unde te ducï cu gândul, draga mea?“ —
Paula de la peştere apucase cu catîrul sëu drept 

spre valea bandiţilor, unde sosi, găsind pe toţi in cea 
mai mare ferbere; tocmai sô găsise Lorenzo legat şi 
sô descoperise fuga lui Jüan şi a Elleni.

Dispariţiunea Paulei nu sô adusese in legătură 
cu fuga acestora, căcî ea sô depărta adese-orï, rôtâ- 
cind cu calele prin munţî.

Pe primul bandit cu care SÔ intâlni, îl intrebâ 
de Iorgu şi de tatăl ei ; îi sô respunse că primul ar 
fi plecat cu vr’o doué ore mai nainte şi că al doilea 
s’ar afla cu Manuel in cortul cel mare.

Paula alergâ acolo şi găsi pe Usto in animată 
conversaţiune cu Manuel.

„Inchipueşte-ţî Paulă, amicul tôu Juan era tore- 
ro-ul Redando, mirele Elleni,“ îi <Jise tatä-söu.

„Sciu,“ replică ea liniştită.
„Şi a fugit cu dânsa.“
„Sciu unde s’au ascuns Jüan şi Ellen,“ <)ise Paula.
„Ce fel, asta o seil tu?“ strigâ Usto cu mirare, 

ér Manuel intrebâ şi el uimit:

*
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„Este adevărat cea ce spui tu, copilă?“
„Da adevărat.“
„Dar de unde seil tu asta?“
„Fiind-că chiar eu le-am dat mână de ajutor ca 

să fugă şi iï-am dus in peşterea cea mică din stânga 
drumului.“

„Mii de dracîl“ striga Usto, „ai nebunit Paulă. 
Ce fel, le ai dat mână de ajutor ca să fugă ş’acum 
vil să ni-o spui?“

„Da!“
„Şi pentru ce!“
„Ca să-i prindeţi!“
„Dar ce te-a indemnat la astea.“
„Nu vreau s’o spun.“
Usto clătinâ din cap éi Manuel <Jise:
„Dăcă Paula spune adevărul, ar fi timp să mer

gem după cei fugiţi, ca să nu ne scape pentru a 
doua <5ră.“

Şi nici nu mai aşteptâ răspunsul lui Usto ci 
scóse o fluerătură patruncfötóre, la care semnal să 
adunară bandiţii împrejurul lui. Alese vr’o şase inşi 
dintre ei şi peste vr’o câte-va minute plecară intru 
urmărirea său mai bine <Jis prinderea lui Don Jüan 
şi a Elleni.

Dar Manuel in nerăbdarea sa o luâ înainte aşa 
încât peste puţin devansase pe tovarăşii săi cu vr’o 
<}ece minute şi mai bine.

Şeful bandiţilor suna din când in când din cor
nul său, ca să insufleţăscă pe soţii săi la mai mare 
grabă, fără a să gândi măcar, că acăv^ta putea să-i 
aducă vr’un pericol din partea lui Don Jüan.

&
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Acesta insă, cum awjise primul semnal, së con
vinse indată că temerile Elleni cu privire la trădarea 
Paulei nu fuseseră deşerte, şi recomandând miresei 
sale cea mai mare linişte alerga din peşteră spre drum, 
unde së puse la pândă in dosul unui măslin gros, 
hotărît la extrem.

Nu stătu mult timp şi étá că au^i tropotul unui 
cal, ér peste puţin vëcju cliiar pe călăreţ, venind in 
dreptul măslinului. Era in adevër streinul de pe Ala- 
meda, adică banditul Manuel.

Don Jüan ar fi putut cu cea mai mare uşurinţă 
să tragă in el cu pistolul şi să-l dobóre mort la pă
mânt, căcî seim cât de bine scia să tragă, dar el së 
socoti, că soţii lui, cari-1 urmau de bună sémâ, ar fi 
resbunat mórtea şefului lor, deci preferi a-i păstra 
viaţa, stăruind a-1 subjuga cu ajutorul forţei şi dibă
ciei sale.

înaintea măslinului era o mică poeniţă străbătută 
de calea pe care së apropia Manuel.

Don Jüan îşi puse pumnalul la îndemână şi ri
dică pistolul.

In acest moment Manuel sosi la luminiş, o poc
nitură rësunâ, un noruşor de érbá de puşcă së ridicâ 
din dosul măslinului, ér calul lui Manuel, lovit drept 
in frunte së potigni şi că<Ju aşa fără de veste încât 
şi Manuel së rostogoli d’a peste capul pe drum.

Insă până să nu soséscá la el Don Jüan, care 
së năpustise asupra lui, së ridicâ iute de jos şi astfel 
cei doui adversari îşi steteră faţă ’n faţă.

„Manuel Frania,u strigâ unul cu ameninţare şi 
ou ură,v-'i ^ -î:-...
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„Don Juan Redando,“ replica celait mai mult
cu mirare.

Ei sô măsurară timp de o secundă cu ochii, ca 
un tigru şi un leu, care stau gata a sô lupta pentru 
stăpânirea regiunei de vênâtôre.

„Da, eu-s Don Juan Redando!“ sbierâ torero-ul, 
pe care-1 ameţise furia, „mi-ai răpit mirésa, eu insă 
ţi^arn luat-o inapoi şi numai mort ţi-o mai dau.a

Ridica pumnalul şi lovi cu el spre peptul lui 
Manuel, acesta insă sô aplecă iute şi năpustindu-80 
cu capul înainte asupra lui, îl trânti jos, şi sô puse 
pe el, dar Jüan îl cuprinse cu mâni, cu picióre aşa 
încât nu era in stare a sô mişca ba nici chiar a re
spira cum sô cade.

In fine îi succese a apăsa cu cotul sôu de gât
lejul lui Jüan, ceea ce făcu cu atâta putere, încât 
acesta începu a horcăi şi a sô învineţi.

Lupta cea mută dar îndărătnică părea a sÖ ter
mina cu înfrângerea lui Don Jüan, deja strălucia in 
ochii lui Manuel triumful victoriei şi corpul lui Jüan 
sô inmuiâ din ce tot mai mult. Piciórele şi braţele 
sale nu mai cuprindeau cu atâta tărie ca mai ’nainte 
pe bandit, dar numai pentru un moment, căci acum 
muşchii sôi sô contractară mai tare, ca la început 
chiar, corpul viguros sô opinti odată din rôsputerï şi 
aruncâ pe Manuel din o singură smuci tură cătră un 
copaciű, unde acesta rômase întins. Juan sô ridicâ 
de grabă şi näpustindu-sö asupra lui Manuel inge- 
nunchiâ pe peptul lui, ameninţându-1 cu pumnalul 
ridicat. ... -
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Manuel îngrozit începu să strige ajutor.
„De vei mai scóte un son măcar,“ îi ţîfni Jüan, 

„îţî voi înfige pumnalul in inimă, ér décá vei fi cu 
minte, n’am să-ţî fac nimic.“

„Dâcă voi fi cu minte,“ screşni banditul, „adică 
dâcă ţi-o permite să te duci cu Ellen, ba să-ţî garan
tez chiar că vei sosi sănătos cu densa la Sevilla.

„In adevër, asta numesc eu, a fi cuminte.“ 
„Dracu să te ia,“ respunse Manuel.
Juan dintr’o singură smucitură arunca pe Manuel 

cât colea, avênd grije ca să-i ţină mereu pumnalul 
in pept; şi mereu! „să nu strigi că te stră
pung.“

Astfel së depărtase el din calea pe care trebuiau 
să vină bandiţi, şi së pusese la adăpostul lor in do
sul unui tufiş des,

„Ascultă,“ 4>se el acum „liotăreşte-te de grabă, 
ori suntem amici, ori inimici. In caşul din urmă 
cunoscând refugiul vostru, îmi va fi lucru lesne ca să 
vë prind cu ajutorul locotenentului Ladrone.“

„Aceste ameninţări le nesocotesc, sunt prostii 
gólé. Soţii mei trebue să soséscá cât mai curând şi. .“ 

„Më voi arunca eu înaintea lor şi le voi striga 
că te-am asasinat,“ së au<}i vocea Elleni, care neliniş
tită prin lipsa cea îndelungată a lui Don Jüan venise 
pe urma lui şi ajunsese la locul de luptă.

Manuel mai mult pentru a scăpa din posiţiunea 
ruşin6să, in care së afla acum înaintea Elleni, de cât 

ameninţările adversarilor sói strigâ : „îţi 
promit tot ce vreai, dă-ml drumul,“
intimidat prin
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„Parolă de önére?“ mai intrebâ Don Juan.
„Parolă de önére,“ respunse Manuel.
Torero-ul së ridicâ, ér şeful de bandiţi së îndreptă 

dintr’un singur salt.
„Ce fad Juan,“ strigă Ellen inspăi mén tată.
„Mi-ai adus un mare serviciu,“ <Jise Manuel 

reverinţă cătră Ellen, „scâpêndu-mô din o posiţiune 
férte ridiculă pentru un cavaler, faţă de o damă, şi 
încă şi mai ridiculă când acest cavaler este un şef 
de bandiţi ér dama idealul sëu — de şi perdut 
acum.“

cu o

Apoi după o mică tăcere <Jise, adresându-së cătră 
Don Juan :

„Décá voiţi ca să scăpaţi cât mai curênd din 
Sierra, trebue să-ml permiţi, ca sunând cornul meu, 
să chiem pe ómenii mei, cari vô vor scóte cu sigu
ranţă din munţi.“

„Fiind convins de cavalerismul D-tale,“ rëspunse 
Don Juan, „mô încred cu totul in D-ta, deci te rog 
a face, ceea ce bine îţi va părea.“

Nici Jüan şi nici Ellen n’avură să së plângă de 
acéstá hotărîre, căci in adevôr Manuel le fu in ajutor, 
ca să eoséscá bine şi sănătoşi la Sevilla, unde colo
nelul Lee era mai să leşine de bucurie când îi revëcju.
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CAPITOLUL XXI.

Alianţa.

Ia una din cafenelele fasionabile din Sevilla, 
frecuentată de tinerimea cea distinsă şedeau doui ca
valeri tineri îmbrăcaţi in costum de prima eleganţă.

Cunóscem pe amendoui : Don Luca Montez şi 
tênërul marchis de Acu na.

Primul să ocupa fâcendu-şî o ţigară, ér cel din 
urmă sorbia din o câşoă băutura naţională, adică 
ciocolată.

„Sunt al dracului de strîmtorat,“ ofta tênërul 
marchis punênd câşca cea golită pe masa de marmoră.

„Nici eu mai puţin,“ oftâ celait, aprindendu-şî 
ţigara a cărei nouraşî albaştrii respândeau un miros 
aromatic.

:,

„Eri ârăşî am perdut şâpte sute de piaştrii.“ 
„Eu cu cincizeci mai mult de cât tine.“ 
„Ş’apoi, ce-i asta pentru tine!“
„Tot atât ca şi pentru tine.“
„Ba nu dragul meu. Tu n’ai de cât să te înţe

legi cu unchiu-tëu ca să-ţî dea bani, ca şi in luna lui 
Maiű, când ai fost tot atât de strîmtorat ca şi astăzi*“ 

„Ear tu n’ai decât să te înţelegi cu mamă-ta, 
ca să ajungi la acelaşi scop, ba încă mai de grabă 
de cât mine, căci tu ai d’a face cu o mamă, eu insă 
cu un unchiű capriţios.“

„Care este nebun de tine.“
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„Dar fórte sever şi solid.“
„Ce face asta 1 In rendül trecut ţi-a dat bani şi 

<}ëu nu erai cu puţin dator lui Vasteri.“
Luca aô speriâ, audind că márciusul menţionâză 

deja a doua 6ră de acea intêmplare; póte că simţise 
ceva. Óre să fi avut el vr’o intenţiune cu vorbele 
sale, să fi prins vr’o bănuâlă — dar nu, faţa cea ne
sărată a lui Diego rômase nemişcată sub privirea 
cea scrutátóre şi ochii lui susţinură liniştiţi 
privire.

sa
acea

„Unchiu-tëu este fórte bogat,“ suspină marchisul. 
„Dar sgârcit ca un ovreiu; mamă-ta este mai 

indulgentă.“
„Da, ar voi cu plăcere, insă —“
„Insă?“
„Nu mai póte.“
„Ce spui?“
„Adevërul. Averea nóstrá este mistuită, nu ne-a 

mai rômas de cât fórte puţin din ea.“
„Nu sé pótá! treceţi de fórte bogaţi.“
„Trecem — da, şi trebue să susţinem acâstă pă

rere in ochii lumii cât sô va putea. Ţie insă-ţl pot 
spune adevërul, căci sciu că vei tăcea.“

„Voi fi mut ca mormântul.“
„Nu sciu ce să më mai fac. Nu sunt bun de 

muncă, şi nici n’am inv0ţat nimic. Ca un călugăr 
nu pot şi nu voiesc să trăiesc. Ce să fac ?“

„Să te insorl cu o fată bogată!“
„Nu sciu pe nici una.“
„Pe frumósa ta verişdră de exemplu, care a fost

.* .
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răpită sub împrejurări atât de aventurióse şi care de 
vr’o câteva <Jde s’a reîntors la Sevila.“

„Dênsa nu mô vrea.“
„Prostie! Vorbesce cu tată-său.“
„Destul a vorbit mamă-mea cu el, dar pré este 

supus voinţei Elleni şi d’aceea n’are nici o influinţă 
asupra ei.“

„Ai un rival favorisai!“
„Da, pe torero-ul Jüan Redando, tot el a scăpat 

Ellen din mânile lui Manuel Frania.“
„Aşa dară totuşi este adevărat ? Nu voiam să dau 

cre^émênt acestor vorbe . . . Dar tu, care eşti un már
cius nu vei ceda unui plebeian.“

„Redando este nobil, vlăstarul unei familii tot 
atât de bune şi vechi ca şi tine şi cu mine.“

„Dar lipsit!“
„Nu scil tu, că un torero de renume póte deveni 

bogat in puţine luni? Ş’apoi veriş<5ră*mea are destulă 
avere pentru a-şl putea permite luxul unui bărbat săr
man. Nici eu nu sunt bogat.“

„Şi 4ău să va mărita după torero. Este dar un 
amor serios?“

„De bună sâmă. Erl când am fost la unchiu-meu 
ca să-l félicitez de reinturnarea Elleni, tinerii logodiţi 
îmi fură presentaţî.“

„La dracu, ş’apoi să mai <|icî că cunosc! firea 
fetelor. Şi nu mai este nici o speranţă pentru tine?“ 

„Nici una! Ellen nu este nici de cum schimbă-

pe

ci6să.a
„Ar trebui dar —“
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„Ce?«
„Să së aplice un remediu radical.«
„Ce vreai să die! cu asta?«
„Apoi de — — dar vom vorbi mai biue altă 

dată despre asta . . .«
„Este straniu,« continuă Luca după o mică 

pausă, „cât de mult seamănă destinele nóstre. Şi pre
destinata mea mirâsă e3te cu totul in contra măriti
şului cu mine.«

„Dona Conchita?«
„Da!«
„Cine-ţî stă ţie in cale?«
„Vëru-meu Romano.«
„Dar o iată slabă fără rude? . . . Uncliiu tëu te 

sprijinesce de bună sâmă.«
„Da, mô sprijinesce în adevër. Dar vorba de 

„fata slabă« nu së potrivesce pentru Conchita. Nu 
poţ! să-ţ! inchipuesc! cât este de încăpăţînată ş’apoi 
— este sprijinită de Romano.

„Dar nu l’a oprit Don Bartolomeo ca să mai 
vină in casa vôstrà?«

„Vine pe ascuns. Din nefericire nu mi-a succes 
încă de a-i surprinde la o întâlnire secretă.«

„Nu sei! unde să întâlnesc?«
„In casă séu mai bine <j.ia in grădiniţă.“
„Caracho I Pândesce odată pe acest torero-diletanl 

şi vîră-i vr’o doui centimetri! de fer rece printre 
cdste.«

„Că aş! şi face-o, dar este lucru periculos. Ro
mano este tare şi dibaciű. Décá nu mï-ar succede a-I 
•surprinde cu desăvârşire, aş! păţi-o cam rëu,«
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„Imi vine nn gând bun frate,“ începu tênërul 
március Diego de Acuna. „Adinéorl mi-ai atras 
atenţiunea asupra asemănărei sorţii nóstre. Sciî ca 
compătimaşii trebue să-şi ajute unul altuia.“

„Firesce !“
„Să incheeăm dară o alianţă.“
„Să incheeăm.“
„Noi amendoui suntem avisaţî să ne căsătorim 

cu fete bogate şi amendoui avem nisce rivali peri
culoşi. Prima nóstrá gri je trebue dar să fiă, să ne 
scăpăm de ei.“

„Cum insă?“
„Nici eu nu o sciu încă, dar tu ai un cap bun, 

dragul meu Luca şi nu më îndoiesc, că peste puţin 
nu vei fi făcut un plan, care să promoveze intenţiunile 
nóstre, “

„Hím!“ borborosi Luca, „mi-a şi venit o ideeă!“ 
„Cu atât mai bine. Sciî că nu pré sunt dibaciü 

in facere de planuri, dar fi încredinţat, că voi stărui 
a réalisa ideile tale.“

„Bine ! De acum suntem dar aliaţi.“
„Şi ne vom ajuta in tot modul.“
„Firesce. Ai tu bani mulţi?“
„De unde să am?“
„Trebue dar să merg încă odată la Vasteri.“ 
„Fericitule!“ ofta Diego.
„Am credit numai din consideraţiune că më voi 

căsători cu Conchita. Acum insă să golim o butilcă 
de vin intr’un bun succes.“

Imca çomaudâ o butilcà^dç Malaga,
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„Tn sănătatea fiitorîlor noştri copii, să aibă părinţi 
bogaţi!“ rîse Diego când îşi ciocni paharul de acela 
al aliatului său.

Pe semne vinul său convereaţiunea lor îl alterase 
pré mult, căci ciocni aşa de tare încât să sparse pa
harul lui Luca, care să ingălbini puţin la acest rău 
presemn.

Nu (Jise insă nimic.
Diego ceru alt pahar pentru soţu-său, acesta însă 

îşi rănise un deget cu hîrburile paharului spart şi era 
ocupat a-şl opri sângele cel mohorît, care-i curgea 
din deget, ér acésta ocupaţiune îi tăiâ tótá pofta de 
a mai bea.

Vederea sângelui îl îngrozise. Presimţia el őre 
că avea să mai va<Jă mult sânge de om? . . .

CAPITOLUL XXII.

O crimă.

Rugăm pe cetitori să ne insof.éscâ ărăşl in odaia 
murdară şi plină de fum a bătrânului usurier Vasteri.

Don Luca era intins pe un scaun ţenându-şl 
piciőrele pe altul.

Vasteri stetea in posiţiune smerită înaintea Iui, 
dar ochii Iui negrii, cufundaţi in cap scînteiau ici 
colea ca de un triumf sarcastic.

„Cu ce te pot servi Don Luca?“ intrebâ ovreiul 
cu politeţă.

.'V.v
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„Cu ban!, nenişorule !“ rîse tênôrul.
„Cât poftesc! ?“
„Douë mil de piaştri!/*
Fără a mai perde un cuvent măcar, Vasteri së 

depărtâ şi só reintórse după câte-va minute. In mână 
aducea un săculeţ de pânză, pe care-1 deşertâ pe masă 
— era suma dorită in piese de aur.

Luca îi puse a lene in buzunar şi nie! nu sô 
apleca ca să ridice de jos una din monetele de aur, 
care-i scăpase din mână, Vasteri insă aduse intru aceea 
hârtie, condeiű şi cernélâ şi scrise actul de datorie.

„Ce dracu?!“ exclama Luca. „Ai scris numai 
până la 7 August, mişel bătrân !tf

„Da, in adevër, Don Luca!w
„Dar de ce ? Nu*m! dai nie! patru sëptëmânï 

regaz până la termin.“
„Am neapărată lipsă de ban! pentru acéstá (}i*w
„Mai ai doué cambii de la mine care sô împli

nesc tot in 7 August . . . Caramba, dar décá nu voi 
putea să plătesc ?“

„Glumesc!, Don Luca! nu mi-ai plătit şi in rân
dul trecut cinci mi! de piaştrii.“

„Ba da — insă unchiu-meu este fórte sever; dar 
décâ nu mô va mai ajuta?“

„Ai o mirésà bogată !“
Luca scrutâ pe ovreiü cu priviri pàtruncjôtôre, 

nie! o sbârcitură nu se mişcâ in faţa cea găl
bejită şi urîtă, numai ochi! îi se învârteau fără 
astêmpër.

„pâcă më va refusa ? vei ? pierde barzii D-tale,
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nenişorule,“ <^se tênôrul cu ton cât së póte de amical. 
„Cunosc! pe vôru-meu Romano?“

„Da, cum sa nu cunosc pe senor Romano Serena, 
pe tênôrul idol al Sevillanelor?“

„Ei bine, este rivalul meu.“
„Ha!“ exclamâ Vasteri cu ton destul de nepă- 

8ôtor, de şi un observator mai exersat, de cum era 
Luca, ar ii trebuit să simţă, cât de greu îi venia să-şl 
ascundă interesul sëu.

„Nu cred să facî treburi cu vôru-meu!“
„Nu, căci a devenit solid.“
„Este avar vreai să dicl, şi posesor al unei fru- 

móse averi.“
„Cunosc hacienda lui, este mare şi într’însa tóté 

sunt in cea mai bună ordine.“
„Trăzni-rar! Ascultă Vasteri, eşti un bôtrân is

cusit, spune-mi, cum m’aşl putea scăpa de acest 
rival.“

„Pentru vecii vecilor?“ intrebâ ovreiul clintind 
din ochi. — —

„Hím!“ Don Luca ridicâ din umeri şi-şl clătinâ 
capul incócl şi ’n colo.

„Aţiţă gelosia fetei. Fă să dea de vr’o câteva 
epistole de amor cu subscrierea lui adresate cătră vr’o 
celebritate — vr’o actriţă de exemplu séu cătră vr’o 
fată d’aicî din Triana. —

„Acâstă apucătură este pré vechiă, dragul meu. 
Mi-ar strica in loc să-ml folosâscă.“

„Aşi sei şi alt ceva, dară —“
„Hei bine, ce?“ _ —•

-
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„Nu cred cà ţi-ar place.4
„Vom vedea. Spune nenişorule!4
„Eşti duşmănit cu Don Serena, după cât am

au^it ?w
„Unde ai au(Jit asta?4
„Apoi de, prin oraş; după sciuta cursă de tauri 

sô vorbi mult de familia Dv. Puţin timp in urmă 
vărul D-tale părăsi casa lui Don Bartolomeo.4

„Da, da, astea le sciu tóté mai bine de cât D-ta, 
dă-m! mai bine sfatul dorit, nu ţi-1 cer de geaba.4

„Caută gâlcéva cu Don Romano şi duelâză-te
cu el.4

„Ai un cap slab, Vasteri. Un duel oferă vôru- 
lui-meu, care este meşter in tóté exerciţiile corporale, 
mai multe şanse de cât mie. Resultatul ar fi cel 
puţin o lovitură de spadă in corpul meu.4

„Pune dar pe alt-cineva, să sô bată cu el.4
„In duel?4
„Nici nu este de lipsă ca să fiă tocmai un duel. 

Lucrul só póte petrece simplu de tot. Cineva sô in- 
tâlnesce sóra cu rivalul D-tale, póte chiar in momentul 
in care voiesce să facă o serenadă amantei sale, pe 
care o iubesc! şi D-ta ; omul D-tale-1 împinge, sô nasce 
o mică cérfcá, care sô termină cu o frumósá lovitură 
de pumnal. D-ta, firesce nu sciî nimic, ci in decursul 
acelui timp şe<j!, liniştit in o cafenea şi citesc! o
gazetă.“

„Étá un sfat demn de precugetat,“ borborosi 
Luca, bucurându-se in sine, că adusese pe ovreiü undo 
voia să-ţ aibă,
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,,Să înţelege că acest óre-cine necunoscut trebue 
să fia uu om sigur, care nu numai să scie să umble 
cu un pumnal, dar şi să tacă.

,,Bine inţeles, dar un asemenea óre-cine va fi 
greu de găsit.“

«Ha, in Sevilla cea mare, unde sunt o mulţime 
de soţie, soţi, mirese şi miri geloşi, nu este lipsă de 
asemenea ómen!.“

„Eu insă nu cunosc pe nici unul.“
„Décá nu cunosc! D-ta, cunosc eu.“
„Şi poţî să-mî recomanzi pe vr’unul.
„Ba chiar pe unul care este de t0tă încrederea.“ 
„Şi pentru care garantezi?“
„Negreşit.“
„Trimite-1 dară de sâră la 11 ore la mine, décà

sö póte.u
„Voi merge îndată la el.“
„Ba stai, mai bine să nu-1 trimiţi la mine. L’ar 

putea vedea cine-va şi Tar putea lua la ochi.“
„Aşa dară vreai să mergi chiar D-ta la el?“ 
rBa nu.“
„Ii voi spune deci să vină la vr’o posadă adică 

cârciumă din vr’o mahala. De sâră la 11 ore, nu-i aşa?“ 
„Nici in posadă. Voi veni la D-ta, prepară-1 

puţin intru aceea, ca să n’am de lipsă de a vorbi înde
lung cu densul.“

„Bine senor.“
„Şi să nu-i spui numele meu.“
„Nici măcar cel de botez, dar cred? că omul te

cuflósce,“
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„Hím, asta mi-ar fi lucru neplăcut . . . dar, in 
fine, nu face nimic, tot el römftne cel culpabil.“

„Nu te teme, nu va fi prins,“ zimbi ovreiul. 
Luca së sculâ şi puse pe hârtia ce îi presentâ 

Vasteri subscrierea sa, apoi îşî făcu o ţigară prôspëtâ, 
o aprinse şi repetâ încă odată : „De sâră dar la 
11 ore.“

„Omul va sta deja la ordinile D-tale, senor.“ 
Vasteri conduse pe óspele sëu până la uşe 

unde-şi luâ (Jiua bună de la dênsul.
„Ha, pe Dumnezeul lui Avraam ! A<Jï am făcut 

o trebşdră bună,“ îşi 4ige Vasteri zimbind, când së 
reintóise in odaia sa şi-şl frecă manile. „Ce bine 
pentru mine, că Don Luca şi-a ales locuinţa mea de 
oc de întâlnire cu roşcatul. Bine pentru mine şi ne- 
precugetat din partea lui. Are să-mî plátéscá scump 
acé8tá greşală. La 7 August ne vom trage socotéla.“ 

Vasteri lâpëdâ blusa sa cea murdară şi imbrăcâ 
altă, care era cu cevaşî mai curată şi, după ce ridi
case de jos moneta, ce-i picase lui Luca, părăsi odaia 
şi casa, incuiând tóté uşile cu îngrijire. — —

Ca aprópe tóté casele din Spania de sud aşa şi 
casa lui Don Bartolomeo Serena îşi avea patio-ul sëu, 
adică o grădiniţă séu curte formată de edificiul prin
cipal şi de edificiile laterale lipite dreptunghiular de 
corpul principal, in care grădiniţă së ţinea pe timpul 
călduros repausul séu aşa numita siestă şi unde së 
petreceau şi serile.

Acest patio era ferit împotriva radelor 
prin o pân^ă mare* In mijlocul lui vîjăia

sórelui 
un mic
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avuz; in colţuri erau niscé locuri de repaus formate 
prin plante cu foi late şi prin flori frumóse.

A patra lăture a acestui patio sô învecina cu 
parcul, in care aveau loc întâlnirile secrete intre Con- 
chita şi Romano.

Tênërul cavaler venia de douë, trei ori pe sôptô- 
mână de la hacienda sa in oraş pentru a-şi vedea 
amanta şi a vorbi cu ea. De óre-ce Don Serena re- 
fusase ca tutor autorisaţiunea sa la căsătoria lor, fă
cuseră planul, să sô cunune in secret.

Romano găsise chiar un preot, care era gata a 
săverşi acest act sfânt in o capelă solitară.

Tocmai fixase cu Conchita amênuntele fugei lor 
şi acum Romano sô porni pe calea sa cea obicinuită 
spre a merge acasă, adică sări psste gard şi apucâ 
înspre hotelul in care stetea calul sôu.

D’abia parcursese o bucată de drum, când fără 
de veste, un om îndesat, care sô invëlise in o manta 
lungă aşa încât îi acoperia şi faţa de jumătate, eşi 
din umbra unei case şi merse spre el, rugându-1 cu 
politeţă 8ă-i dea puţin foc pentru ţigara sa. Tot odată 
îi spuse, că stă acolo de pază pentru un amic, care 
era la amanta sa.

Romano, care. fără de voia sa, îşi întinsese mâna 
după pumnalul sëu de la brîu, fu pe deplin liniştit 
prin purtarea curteneţă a streinului şi sô grăbi a-i în
deplini dorinţa, dându-i un chibrit. La zarea flacărei, 
streinul îi căutâ d’aprópe in faţă, de odată mâna sa 
cea dréptà sô ridicâ de sub manta, — un pumnal lat 
fulgerâ un moment, apoi dispăru in corpul lui Romano, ^ 
care cu o horcăitură lină, că^u la pământ.
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Asasinul examina victima sa cu un fel de bucurie 
sălbatică, îi luâ ceasornicul, inelele, bursa şi portofo
liul, apoi să depărta cu paşi grăbiţi.

După ce parcurse vr’o două strade, dete peste un 
al doilea bărbat îmbrobodit şi-i şopti. „S’a săvârşit!“ 

Acesta afirmă din cap fără a vorbi nimic şi dete 
tîlharului o bursă grea, luând in schimb pentru ea 
portofoliul asasinatului Romano.

Apoi cei doui dispărură sub vălul nopţii ca nisce 
demoni ai intunecimei.

CAPITOLUL XXIII.

Dolores.

Don Luca Montez măsura palid cu paşi agitaţi 
odaia sa in sus şi ’n jos, in jos şi ’n sus. Numai de 
invăţ, fără a aci ceea ce făcea îşi învârti o ţigară 
nouă, o aprinse şi începu a sufla fumul cel mirositor 
prin gură şi prin nări.

Apoi merse in iatacul său de unde putea privi 
in grădină şi in patio.

Cea mai cumplită tăcere domnia colea jos.
Numai zefirul lin cel de sără trecea cu frémet 

printre frunzele arborilor şi apa din avuz pleşcăia 
monoton.

După câtva timp resunară dulcele sonurl ale unei 
guitare din tufişul întunecos pătrunzând prin aerul
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profomat până la urechia lui Luca, care-şl puse mâna 
pe fruntea sa cea ferbinte.

„Étá-l,w şopti el şi sÔ retrase iute de la feréstrá, 
îşî puse pălăria in cap, aprinse o ţigară próspötá şi 
părăsi casa, permiţend servitorului sëu să âsă şi el, 
de óre-ce avea să reintre târziu.

Era o nópte deliciósá, cum le poţi găsi numai 
la malul Guadalquivirului,

Ce aer molatec, balsamat.
Ce miresme delicióse, aprópe imbătătdre de flori 

de portocale, de iasomie şi de lămîi!
Şi ce firmament azuriu preserat cu nenumărate 

stele sclipitóre!
Aceste nopţi, atât de frumóse şi unice in felul 

lor, care par bune pentru a iubi şi a te desfăta in 
amor, a visa şi a medita şi nici de cum a dormi, au 
contribuit şi ele de bună séma la nascerea gealei 

Cine n’a vëcjut Sevilla 
Nici că-a vë<Jut vr’o maravilla

adică maravilla, pe românesce: minune.
Luca Montez nu luâ nici de cum in sémá aceste

frumuseţi, care-1 împresurau : Pus pe gânduri trecu 
prin stradele cele deşerte, in care nu së au<J.ia alt 
sgomot, de cât acela pe care-1 făceau paşii lui, séu 
din când in când linele sonurl ale unei serenade, pe care 
vr’un entu8iast, vr’un „novio“ adică mire o făcea ado
ratei sale in patio séu sub balconul ei.

S’apropia de Giralda, care este un turn clădit
pe la anul 1000 de Mauri cu aplicarea intregei artei 
lor atât de eminente in architectură. Acest turn avea
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o grosime de peste 16 metrii pe fie-care lăture şl o 
înălţime de peste 80 de metrii şi sÔ tei mina sus in o 
platformă cu un acoperiş de mosaică, peste care së 
înălţa un stêlp de fer cu patru globuri.

Puterea aliată a regilor Castiliei, Aragoniei şi 
Navarei infrfinse in bătălia de la Tolosa (1212) pu
terea Maurilor, care fusese deja sdruncinată prin de
căderea califatului de la Cordova înfiinţat odinidră de 
Abderrhaman, parte prin campaniile întreprinse deja 
din al <}ecelea secol de către creştinii spanioli, dar 
mai cu sâmă prin luptele victorióse ale mult cânta- 
tului erou Daţional Cid Oampeador, contele Rodrigo 
Diaz de Bivar.

La 1248 Sevilla fu cucerită de Ferdinand II dar 
numai cu 250 de ani in urmă, pe Ia 1500 turnul 
vestit îşi perdu caracterul sëu bizantin şi tot odată 
cu asta numele sëu arabic, care a rëmas uitat in noia
nul timpurilor.

Architectul FraDcesco Riaz dete jos coperişul şi 
o parte din turnul mauric şi ridică pe el o nouă clă
dire cu trei etagie, din care primul conţine clopotele, 
al doilea formézâ o terasă cu o balustradă festonată 
purtând inscripţiunea : Turris fortissima, nomen Domini 
— cel mai tare turn este numele lui Dumnezeu — 
ér etagiul al treilea pórtá o giruetă, după care s’a şi 

' numit turnul întreg, căci giralda este numele spaniol 
pentru giruetă.

Dar acéstá giruetă este formată din o figură gi
gantică de aur cu aripi întinse, simbolul credinţei, 
care mai presus de opintirile vile ale ómenilor, îşi. 
ţine faţa intörsä spre cer. —
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In momentul când Don Luca Montez trecea pe 
dinaintea acestui monument, un bärbat invôlit in o 
manta négrá îi eşi inainte. Luca, care deja căutase 
ingrijat împrejur, îi făcu semn, la care celait îl res- 
punse cu o plecăciune apucând spre casa lui Don 
Bartolomeo Serena, ér tênôrul hidalgo îşi urmâ calea 
spre mahalaua Triana.

Am vorbit deja despre Triana şi am menţionat 
despre localurile de petrecere, aflátóre acolo. In unul 
din aceste localuri intrâ Luca.

încăperea principală era o sală pătrată, cu păreţi 
despuiaţi, spoiţi simplu cu var. Tot mobiliarul sö 
compunea din vr’o douë-spre-<jece scaune de lemn, şi 
trei séu patru lămpi, cari împrăştiau o lumină în
doielnică.

Societatea era férte amestecată: copile cu ochi 
arçfôtorï, samaragiï, soldaţi, ómen! din circul cu tauri, 
tineri nobili. Cei mai mulţi steteau de-a-lungul păre- 
ţilor şi priviau la fandaugo-ul pe care-1 dansa doué 
fetiţe frumóse in mijlocul sălii.

Dansul in Spania, nu consistă ca pe la noi in 
o executare cât së póte de exactă a unor figuri pres
crise, ci este expansiunea, tălmăcirea simţimântului. 
Éta pentru ce dansurile naţionale : cachucha, ole, vito, 
fandango şi cele laite tête, provécâ tot de-a-una o 
adevărată furtună de aplause şi de plăcere din partea 
privitorilor.

Fandango-ul este cel mai vestit dans al Spanio
lilor. Represintă deşteptarea, dorul, insistenţa, setea' 
şi in fine triumful amorului. Cele douë fetiţe-erau

Tieochar Alexe. „Unul scapă, altul piere.8

!

24
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fórte bune dans&tóre. Figurile lor svelte, mlă diósé 
când sè apropiau când fugiau una de alta ; ele dansau 
nu numai cu piciórele, ci şi braţele şi ochi!, gura şi 
sânul depingeau, cum am <Jice, tóté fasele şi simţirile 
amorului şi représentai! astfel ideea fundamentală a 
dansului. In fine sè sfârşi fandango-ul prin imbrăţo- 
şarea şi sărutarea reciprocă a dansatórelor.

Strigăte furtunóse de agreare fură resplata lor.
Una din copile veni cu paşi sfiiţi spre Don Luca 

Montez, care stetea lingă marchisul Diego de Acuna, 
cu o ţigară in gură şi cu un pahar de vin de Mon- 
tila în mână.

Era o fiinţă şarmantă, cu o talie delicată in un 
corset albastru cusut cu fire de argint, cu o rochie 
albă de gazir şi cu ghete de atlas, care puneau frumos 
in evidenţă picioruşele sale cele mititele, pentru care 
sunt renumite Andalusianele. Pe pórul ei negru ca 
péna corbului purta o gătâlă tot de gazir, împodobită 
cu flutur! şi cu ciapraze de argint.

Faţa ei cea frumósá şi plăpîndă era încă agitată 
şi rumenă de pasiunea dansului, dar sub ochi! cei 
mar!, melancolic!, intunecoş! erau nisce cearcăn! deli
caţi, albaştri! şi aceşti ochi minunaţi deveniră din ce 
tot mai speriaţi mai melancolocî, din cât sè apropia 
copila maigmult de cei doui tineri.

Acum sosise lângă ei : Diego o salutâ cu nepă
sare din cap, ér Luca, care vorbia cu mult zel cu 
amicul sëu, îi întorcea spatele pe jumătate şi nu părea 
a o lua in sémà.

„Luca !w 4ise copila cea frumósá cu ton rugător.

a
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El së intórse incet şi <Jise cu voce nepăsăt<5re : 
„Ce fel, tu eşti Dolores; numai tu?“

„Numai?“ repeta fata cea frumdsă pàlindu-së şi 
plecându-şl capul care ar fi fost demn a purta o 
cordnă.

*

„Nu-mî fă comedii, aşa te rog!“ 
cătră densa.

së resti Luca

„Nu fi atât de aspru cu sêrmana !“ îi şopti mar- 
chisul. „Lumea ne privesce.“

Luca recunoscu că era lucru periculos de a trata 
cu atâta bruscheţă pe dansátórea cea sărbătorită; dar 
póte îl inmuiâ şi umilinţa ei.

„Eartà-më Dolorita mea,“ cjise el deci cu mai 
multă amiciţie şi dete mâna cu ea. „Tocmai tratam 
cu Diego o afacere neplăcută, care më făcu fórte 
supărăcios. Nu mi-o lua in nume de rëu, décá te-am 
salutat cu mai puţină amiciţie, decum o meriţi tu.“ 

„Nu, nu, dragă Luca. Sunt fericită când te vëd 
şi când pot fi lângă tine.“

„Să-ţi comand o căşcă de ciocolată séu vei bea 
din paharul meu.“

„Te rog să-mî dai paharul tëu, scumpul meu.“ 
El i-1 dete şi ea puse cu o privire de cel mai 

intim şi înfocat amor buzişdrele ei cele rumene în
tocmai pe acelaşi punct, pe care-1 atinsese el cu bu
zele sale.

Luca fu atât de mişcat prin acâstă fragedă aten
ţiune, precât i*o permise inima sa cea egoistă şi im- 
petrită. Aduse un scaun pentru Dolores, vorbi cu 
ea şi din când in când o cuprindea pe după mijlocul

-v-- • m
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ei cel supţirel séu îi stringea mânuş0ra ei cea 
mititică. .

Dolores sô simţia pré fericită.
Relaţiunea intre Dolores şi Luca era precât sô 

póte de népotrivita cu privire la caracterul lor, căcî 
copila îl iubia cu tot focul inimei sale celei desinte- 
resate, până când el sô juca numai cu simţimintele 
ei cele mai sfinte. Şi totuşi ea-1 iubia până la ne
bunie, până a-i ierta tóté, dar tóté, până şi cea mai 
horibilă mîrşăvie, îl iubia cu o sfântă abnegaţiune 
care ar fi meritat o mai bună recompensă decum o 
avu sêrmana.

m
I
!
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Nici astăzi amabilitatea lui Luca nu fu de lungă 

durată. Nu trecu mult şi o negligiâ din nou, glu
mind cu alte fete şi lăsând pe Dolores in societatea 
amicului sôu Diego şi a amicei sale Pepita, cu care 
dansase impreună faudango-ul şi care era o fată ve- 
selă, iubitóre de petreceri, cu ochi negrii sclipitori, cu 
o guriţă pururea zimbitóre, curtenită de o mulţime 
de tineri. Dar Pepita era mai păţită şi mai isteaţă 
decât Dolores şi nu răspundea la frăgezimile adora
torilor ei, decât prin un zimbet batjocoritor séu prin 
vr’o douô cuvinte inţep0t0re.

Cei doui tineri insoţiră pe fete până la locuinţa 
lor din apropiere.

Diego sô incercâ a reţine pe vesela dansátóre 
cât mai mult la intrarea locuinţei sale, Luca din 
contra sosind cu Dolores lâ casa ei, îi 4'8e cu riteélá :

h

!
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Nópte bună.“ , îV
av ^Dorml .bine iubitul^.!“ jjoptLP,olores. .mîhnită,...
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El dete să plece.
„Veni-vei mâine la mine séu nu te voi vedea 

până séra in posadă,“ îl mai intrebâ dênsa.
„Nici una nicï alta,“ respunse el. „N’am timp.“
Dolores suspină.
După ce së depărtase necredinciosul cu vr’o câţiva 

paşi, ea sô luâ in urma lui şi-l cuprinse cu braţele ei.
„Pleci fără a më săruta, dragă Luca.“ 1
„Prostie!“ respunse el posomorit şi së desfăcu 

din imbrăţoşarea ei.
„Te-am supărat cu ceva, dragul meu? .... Nu 

fi mânios pe mine, am greşit fără de voie şi te rog 
să më ierţi. Jnfruntă-mă, dar nu fi aşa de rece şi 
de respingëtor .... Spune-mi te-am jignit cu ceva?“

„Nu, nu!“
„Eşti aşa de ciudat astăzi!4
„Nu-8 de cât cum am fost mai nainte şi cum 

voi fi şi după asta.“
„Şi cătră mine?“
„Bine înţeles! ori voiesci să fac o excepţiune cu 

tine ? . . . . Dar lasà-më ; n’am timp de prostii şi de 
sentimentalităţi.“

„Nu më mai iubesci dară?“ exclamă,Dolores cu 
vocea înecată de lacrimi şi-şi împreună mânile pe 
sânul ei palpitând.

Luca ridicâ din umeri, apoi adresându-së cătră 
Diego, care era încă cu Pepita înaintea uşei de Ia 
casa învecinată, îi strigâ:

„Vină odată marcbise. La ce ne batem capul 
CU aceste prostii,“

M
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„Du-te Don Diego!“ ríse frumósa dansätöre. 
„Don Luca are dreptate: D-ta nu-m! spui de çât 
numai prosti! şi-ţî per<j! timpul de geaba.“

„Eşti crudelă, frumósá Pepită,“ <jîse márciusul 
punându-şî cu regret mâna pe acel loc, unde credea 
că să află inima sa. „îţ! jur, că te iubesc, cum n’a 
mai iubit nimen pe o fată. M’ai fermecat cu totul, 
îţ! voi rămânea pururea credincios, ér décâ nu te vei 
indura de mine, voi muri.“

„Voi merge la petrecania D-tale.“
. „îmî sfăşil inima, fată crudelă.“

„Pune pe cineva să ţi-o c6să la loc, ceea ce de 
bună 8émà nu este vr’un lucru nou pentru D-ta.“

„îţi jur, că D-ta —“
„Te voi denunţa ca speijur, Domnule marchis.“ . 
„Haide, Diego!“ îl admonestâ Luca.
„Du-te, du-te, Don Diego!“ 4'se Pepita cu bat

jocură.
„O sărutare, adorato, numai una!“ së rugâ el. 
„Nici odată.“
Diego voia s’o suprintjă de mijloc, ea insă-l res- 

- pinse cu putere. El suspinâ, Luca injurâ şi in fine 
cei doui tineri plecară împreună.

Cele douô fete intrară de odată in casele lor, 
Pepita rîÿênd, Dolores plângând.

Sermana copilă scia, că seducătorul ei nu o mai 
iubia, că nici odată nu-i fusese mai mult, de cât ju
căria capriciilor sale voluptuóse şi totuşi o durea 
fórte mult, aurind din gura lui, cât ÎI era de indife
rentă acum.
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Că(Ju pe un scaun în camera ei cea deşărtă şi 
miserabilă, îşi ascunse faţa cea palidă în amândouă 
mânile şi începu să plângă amarnic.

Nu scia cât şezuse ea astfel, când tresări de o 
dată prin o cădere grea, ce sô au<}i afară, urmată de 
nisce suspine năbuşite.

Dolores cu tótá slăbiciunea şi blândeţea ce arăta 
cătră Luca, era o fată curagiósá, resolută, ceea ce 
dovedi şi de astă dată. Fără a pregeta un moment 
măcar, alergâ afară şi găsi pe pragul uşei sale pe un 
tênër întins jos fără simţiri.

Apropierea dimineţei sô anunţa prin lumina ce 
së arăta înspre rösärit.

Dolores era in stare sô recun<5scă că faţa tână
rului era frumósá şi fină, dar grozav de palidă ; prin 
buzele de jumătate des-bise sô strecura un gemet lin. 
O mână-i era apăsată pe pept. Printre degete roura 
sânge şi păta costumul elegant de majo.

Fata alergâ cumpătată, fără a face mult svon, 
înapoi in casă, sculâ pe mătuşă-sa, care trăia cu ea 
împreună şi merse cu ea, de ridicară pe cel leşinat 
şi-l duseră in casă, aşe(Jendu-l in aşternutul fetei.

Bôtrâna deprinsă puţin cu leacuri, desbrăcâ pe 
tênôr şi găsi pe peptul. lui, aprópe de inimă o rană 
destul de mare şi tot odată adâncă după aparinţă. 
Din acéstâ rană curgea sângele neîncetat.

„Trebue să aduci un medic, Dolores,“ <Jise ea 
cătră nepótá-sa. „Mi-e târnă să nu-mi mórá bietul 
coconaş aici, căci a primit o lovitură de pumnal fórte 
periculósá.“

’r
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Dolores îşi schimba de graba toaleta şi plecâ.
Femeea s’apucâ să spele rana şi së incercâ să 

potolâscă sângele, la ceea ce isbuti după o trudire 
îndelungată.

Peste puţin sosi şi medicul , care cercetâ pe 
bolnav cu o faţă fórfce seriósS.

„Este óre pericol la mijloc?“ intrebâ Dolores, 
contemplând cu interes pe nefericitul tênër.

„Da, mare pericol chiar !u fu rëspunsul. „Lovi
tura a fost dată cu multă forţă şi siguranţă şi pute- 
rea-i s’a slăbit numai prin lanţul ceasornicului de care 
s’a isbit . . . Bolnavul are lipsă de cea mai mare în
grijire, dar nicî gând, ca să-l putem transporta 
d’aicl.“

„îl vom îngriji noi !a exclamară cele doué femei
milóse.

„Ml-aţl spus că n’avea asupra lui nimic, ca să-i 
putem afla numele?“ continua medicul.

„Nimic, nici portofoliu, nici ceasornic, nici bursă.“ 
„Aşa dară tîlhărie cumplită . . . hîm, la tot caşul 

este un tênër cu dare de mână din societatea cea bună. 
Vestmintele şi lingeria sunt din stofele cele mai fine 
şi mânai este delicată şi bine îngrijită. Voi facî ară
tare Ia poliţie. Să nu vô speriaţi dară, décá peste 
puţin veţi primi visita unor alguazill. Leacuri şi ali
fie vë voi trimite eu de-a dreptul.“

Medicul amical mai dete unele instrucţiuni privi- 
tóre la îngrijirea rănitului şi plecâ (Jicênd, câ va mai 
yeni incă odată in decursul ÿlei.
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CAPITOLUL XXIV.

Surori.
In mica grădiniţă din dosul casei Doloritei, ca 

vr’o douô săptămâni după evenimentul pe care Pam 
povestit in capitolul precedent şedeau un tênër palid 
şi o copilă frumósa.

Erau Romano şi Dolores.
„Ce aer delicios!“ 4^se prímül respirând din adân

cul plumănilor. „Cât de bine mirósá acéstá iasomie! 
.... Ah, lumea este atât de frumdsă şi totuşi, aşi fi 
trebuit s’o părăsesc, décá nu m’ai fi îngrijit cu atâta 
abnegaţiune, dragă Dolores. îţi voi remânea in veci 
recunoscător.“

„Nici nu mai pomeni d’asta,“ së teri fata, „ceea 
ce am făcut, a fost datoria mea.“

„Şi încă nici nu scil cui ai făcut atâta bunătate.“ 
„Nu sciu, dar îmi dau cu părerea.“
„Cum aşa?“
„Seamenl cu un domn, pe care Pam vô<j.ut adese

ori in Triana,“ replică Dolores cu vocea îngânată. 
„Pe care-1 chiamă?“
„Don Luca Montez.“
„Aşa, este vôru-meu.“
„D-ta eşti dară —“
„Don Romano Serena, nepotul lui Don Barto- 

lomeo Serena, pe care-1 vei cunósce de bună sămă.“ 
„Da, da,“ răspunse cu sfiălă fata cea frumösä.

25*

.. I



U. ws -i

Sô uitâ apoi in faţa cea francă a protegîatului 
ei. Avea o mare asemënare cu aceea a vërului sôu
şi totuşî era atât de diferită de a lui ; cu mult mai 
nobilă, mai francă, şi, cu tóté urmele suferinţei celei 
grele, mai frescă şi mai sànëtôsà.

„Dar donna cea tânără — cred c’o numesc donna 
Concliita — este şi ea o rudă a lui Don Serena?“ 

„El îi este numai tutor.“
„Ce donnă mândră şi frumósá !“
„Este amanta mea.“
„Ah,“ exclama Dolores cu mirare.
„Da, amanta mea,“ repetâ Romano scrâşnind din 

dinţi, „şi mirésa vărului meu Luca.“
Fata së îngălbeni.
„Cum së póte?“
„Pré lesne. Conchita mô iubesce şi eu o iubesc 

pe ea; dar unchiu-meu, care după cum ţi-am spus, 
este tutorele ei, refusă învoirea sa la alianţa nóstrá, 
fiind-că voiesce s’o mărite după vëru-meu Luca, pen
tru a-i procura lui averea ei.“

„Dar Don Luca?“
„Só incércá in tot felul a-i place, ea insä-1 de-

testéza.“
„II detestézâ?“ exclamâ Dolores pentru a ascunde 

agitaţiunea sa, care crescea din ce tot mai mult. Din 
fericire Romano era pré preocupat de propria sa afa
cere, decât să fi observat neliniştea fetei.

„Este óre cu putinţă ca o fată să iubéscá pe 
Luca?“ replică el cu violenţă, „pe acest cartofor şi 
craidon sarbed şi neconsciincios ?“
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„Dar apoi de ce-1 sprijinesce Don Bartolomeo?“ 
„Fiind-că nu-i cunósce adevăratul caracter. Un- 

chiu-meu este un om de onóre dar un pedant, care 
ţine la formalităţi. Firea mea veselă îl contrariăză, 
crede că veselia mea nu este decât uşurinţă de minte.“ 

„Dar vărul D-tale —“
„Êste un om de traiű mai mult de cât mine, 

voiescï să (Jid ; ba este chiar un craidon, un seducător 
fără caracter şi tot odată un făţarnic atât de dibaciu, 
încât unchiu-meu îl ţine de tenărul cel mai cum 
să cade.“

Inima Doloritei să strînse de durere, când au<}i 
acăstă criticare a iubitului ei — şi totuşi nu să putu 
supăra pe Don Romano. Ea scia bine, că nu spunea 
de cât strictul adevăr, căci şi ea recunoscuse de mult 
caracterul lui Luca.

„Dar nu este numai atâta ci este chiar un — 
criminal,“ continuâ Romano cu furie.

Dolores scóse un ţipet.
„Ce ai Dolorito?“ intrebâ el cu mirare.
„Ah, nimic, nimic,“ respunse ea, reculegêndu-së 

iute. „La ultimele-ţi cuvinte ai devenit atât de palid 
încât m’am speriat/

„îmi pare rău şi d’aici inainte mă voi stăpâni 
mai bine. Pardonăză-mî necumpătarea, dragă copilă . . 
Dar să nu-1 urâsc óre pe acel mişel, care mi-a furat 
iubirea unchiului meu, care voiesce să-mî răpăscă şi 
pe mirésa-mea, care a plătit pe un bandit, ca să mă 
asasineze şi <Jeu, după cum vec}l n’a lipsit mult şi şi-ar 
fi reálisát planul,“



m
„Ce spui: Don Luca să fia un asasin?“ exclamă 

Dolores indignată.
„O voi susţine înaintea lumei întregi; el a fost 

in adevër pré laş ca să ridice ferul ucigător asupra 
mea, dar a însărcinat pe un complice cu acésta.“

„Care-ţî sunt dovezile?“
„Ele sunt convingótóre, de şi póte nesuficiente 

pentru ca un tribunal să-l condamne. Ascultâ-më : 
Aveam întâlniri mai dese cu amanta mea in grădina 
ei, së înţelege că întâlnirile nóstre erau secrete şi aveau 
loc mai cu sémá séra, fiind-că Don Bartolomeo, aţîţat 
de vëru'meu, më oprise de a-i mai visita casa. Eu 
şed la hacienda mea, deci veniam călare in oraş, calul 
insă mi-1 lăsam tot de-a-una in o posadă, pentru ca 
visitele mele atât de dese in oraş să nu fiă observate* 
Luca scia de întâlnirile nóstre, de şi nu i-a succes 
nici odată de a ne surprinde, cu tóté că s’a încercat 
adese-orï a o face, după cum îmi spuse Conchita. 
Dar scia bine că nu-i va succede nici odată a în
frânge resistenţa amantei mele, cât timp më avea pe 
mine lângă dânsa. Căsătoria astă ar fi insă o nece
sitate pentru dânsul. Traiul pe care-1 duce, îl costă 
sume enorme, aşa încât este nevoit a face datorii peste 
datorii, căci n’are nici un venit, afară de modestul 
ajutor ce i dă Don Bartolomeo. Numai o căsătorie 
bogată-1 póte scăpa, căci unchiu-meu Tar desmoşteni 
negreşit, décâ ar afla despre traiul sëu cel destrăbălat. 
Êtà pentru ce Conchita trebue să devină cu orl-ce 
preţ a lui. Trebue să scil că ea dispune de o avere 
mare. Ve^f dară de ce era silit a më ^depărta. Când
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am iost pentru ultima őrá la Conchita, Tarn vô^ut pe 
Luca stând la feréstra odăii sale, care merge spre 
patio. Nu scia décá m’a zărit, nu cred insă, căci 
eram ascuns pe după un tufiş. Venindu-mî o ideeă 
nebună şi cu scop ca să-l supăr, începui a cânta pe 
guitara mea o romanţă, pe care o aurise fórte des de 
la mine şi după care trebuia să më recunóscá. Cu 
tot amurgul serei vô^ui apriat, cum tresări la primele 
sonurî şi punându-şl mâna pe frunte së retrase de la 
ferâstră. Conchita îmi spuse apoi, că peste puţin 
părăsi casa. Plecând de la densa nu făcui de ;cât o 
cale fórte scurtă; de odată veni un om invëlit intr’o 
manta lungă spre mine şi mÔ doborî la pământ cu 
o lovitură de pumnal. Dabia după mai multe ore 
îmi revenii in fire, trezêndu-më durerea ce-mï causa 
rana mea. Mô ridicai şi şovăi! spre Triana pentru 
a merge la posada, unde-ml lăsasem calul. Dar nu 
më putui tîrî de cât până la uşa D-tale, aici leşinai 
din nou şi aşi fi murit, dâcă nu te-ai fi indurat cu 
mine. Nu voi uita nici odată bunătatea D-tale şi 
dâcă vei avea vr’o dată trebuinţă de ajutor adă-ţl a 
minte de Romano Serena.“

Palidă, perdută inDolores nu respunse nimic, 
gânduri şedea pe scaun, o simţire nespus de amară 
li sfâşia peptul.

Şi Romano së adânci în gânduri.
După câtva timp fata ridicâ capul şi intrebâ: 

„Exprimatu-ai deja faţă de doctor bànuiéla D-ţtale?a
„Nu,“ fu respunsul. „L’am rugat numai si scrie 

ómenilor mei la haoiendă, că aşî fi plecat in călători?

■

. ■£&}
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pentru câteva sëptÔmânï şi că să ia disposiţiunî ca 
să së suspende cercetările poliţienesc! cu privire la 
atacul întreprins in contra mea.“

„Nu voiesc! dară să acuz! pe Don Luca?“ în
trebă Dolores cu resuflarea reţinută.

„D£că va renunţa de bună voie la Conchita nu 
voi întreprinde nimic in contra lui, de nu va renunţa 
insă atunci îl voi urmări fără cruţare. —“

Frumósa şi palida copilă ofta.
„Sciă dona Conchita deja de rănirea D-tale?“ 

întrebă ea apoi.
„Nu,“ respunse Romano. „Am rugat pe medic 

şi prin el şi pe coregidor, ca să păstreze cel mai 
strict secret din consideraţiun! de familie. N’am 
voit să insciinţez pe iubita despre rănirea mea până 
ce nu voi fi scăpat de orî-ce pericol . . . Chiar D-ta 
ai să fi mesagera mea.

„Eu?“

;

„Da, D-ta Dolores. Cu asta incep a-mî răfui da
toria cătră D-ta. Séu cred! óre că nu trebue să fiă 
o dulce simţire, a vesti unei nobile fete salvarea iu
bitului ei, o scăpare ce ai săverşit insăşî cu atâta ab- 
negaţiune. Vreai Dolores ?

„Da, Don Romano!--------
Peste puţine minute Dolores merse la casa lui 

Don Bartolomeo Serena şi rugă pe servitorul, care o 
intêmpinâ, s’o anunţe la donna Conchita.

Fu îndată primită.
Conchita era palidă. Faţa ei, de altă dată atât 

de rumenă,- acum era consumată de mîhnire, ér fi-
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gura ei voluptuoasă, së arăta enevrată. O suflare de 
suferinţă o invëlia.

Nobila donnă primi pe fata cea săracă cu acea 
amabilitate şi bunătate, care sunt proprie persónelor, 
ce au suferit mult.

Dolores îi dete epistola, ce-i aducea de la infir
mul sëu.

„Delà Romano!“ exclamă Conchita şi o roşâţă 
frumôsâ îi rumeni obrajii. Cu mâna tremurândă des
făcu plicul, scóse epistola şi ceti cu sete puţinele rân
duri ce-i adresase bolnavul.

Aceste rânduri sunau:
„Scumpa mea Conchita!

Am fost bolnav, eram să mor, dar acum 
am scăpat. Nobila copilă, care-ţl aduce aceste 
rânduri, este acea fiinţă căreia am să mulţămesc, 
că mai trăiesc. Iubesce-o, ca pe o soră a mea* 
Iubito te doresc. Aşi voi să revëd faţa ta cea 
scumpă, së depui o sărutare pe buzele tale, să-ţl 
aud vocea ta cea dulce.

:

In zadar va spera óre
al tëu Romano?“

Conchita sărută hârtia apoi së aruncă cu foc la 
sânul Dolorei şi exclamă : Ai salvat pe Romano al 
meu? Ah, in ce mod aşi putea să-ţl mulţămesc? Nu
mai décá iubesc! şi D-ta poţi să înţelegi profusiunea 
fericirei mele . . . D-ta — ba nu, tu trebue să-ml fi 
soră. Cum te chiamă?“

„Dolores.“
„Ce nume frumos, vreai să-ml fi soră,“

* -

Vr
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„Da, vreau, donna Conchita!“
„pi-mî soră !“
„Soră Conchită.“
Cele douë fete frumóse şi nobile sô imbrăţoşară 

cu adevëratà dragoste de surorî.
„Şi acum, până ce-mî voi face toaleta, poves- 

teşce-mî de Romano al meu,“ 4,se Concbita. „Ah, 
cât am suferit in cele doué sëptëmânï, in care n’am 
avut nicî o scire de la el. Era să mórá, aşa-mî scrie 
şi tu l7ai salvat . . . Ah, ce deliciu de a-1 revedea pe 
el, pe care Pam crezut de mult mort, perdut pentru 
tot de-a-una! Dar in ce pericol a fost, şi cum Pai 
scăpat tu, dragă, dulce Dolores?“

„A fost rănit de un necunoscut, când a plecat 
de la D-ta lw

„De la tine, vreai să dragă suriórá,“ o co
rectă Conchita.

„Când a plecat de la tine,“ repetâ Dolores inro- 
şindu-să. „Înaintea uşei nóstre că<Ju leşinat ér noi, 
adică mătuşă-mea şi cu mine îl ridicarăm şi-l îngri
jirăm.“

„Ce frumos din partea v<5stră 1 A fost rănit de 
un necunoscut, da?“

„Dop Romano nu Pa recunoscut.“
„Eu insă-l cunosc.“
„Tu?“
„N’a fost altul de cât Don Luca Montez, acest 

miserabil păcătos, pe care-1 detestez, ca pe o jivină 
scârbdsă. Şi tu-1 vei cunósce şi-l vei dispreţui ca şi 
mine. E«te un om cu tóté viciurile şi cu nicî o 
virtute,“
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Dolores era să ca(jă mototol aucjind pentru a 
doua 6ră in puţin timp o sentinţă atât de grozavă 
despre iubitul ei, o sentinţă pe care nici nu putea s’o 
combată.

R

„D-ta — tu, te vei mărita după el ?4 <jise ^ 
in fine cu mult chin, pentru ca tăcerea ei să nu bată 
la ochi Conchitei.

„Da aşa voiesce unchiu-meu, dar mai bine më 
omor decât să deviu soţia lui Luca. Să vorbim insă 
mai bine despre alte lucruri ; nu merită ca să ne 
ocupăm atât timp de el, fiă şi cu scârbă măcar. Po- 
vestesce-mî mai bine ceva despre Romano.4

Cu ajutorul Dolorei Conchita*şî termină in puţine 
minute toaleta ei. Apoi cele doué surori plecară.

La uşe sô intâlniră cu Don Luca Montez. El le 
salutâ scoţându-şî pălăria din cap şi voia să vorbâacă 
Conchitei tocmai când dete cu ochii de Dolores, Yô- 
cjêndu-o, sô ingàlbini şi cuvêntul i sô opri pe buze.

Din fericire mêndra damă îi întorsese deja spa
tele aşa încât nu vë<Ju consternaţiunea lui şi a ami
cei sale.

Muţi, înlemniţi îşi steteră el şi ea faţă ’n faţă 
până ce exclamă Conchita fără a-şl intórce faţa : 
„Haide soră dragă . . .4

Atunci Dolores sô smuci d’aoqlo şi sô luâ după
senora.

Luca privi clătinând din cap in urma celor do*# 
fete, care mergeau împreună la braţ spre mşihalafta 
Triana.

„La <dracu!4 borborosi el „Să vede • tréba că . >•

•• ;m
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s’a intêmplat vr’un lucru periculos ! Cum vine Dolores 
la Concliita şi cum de-şî (J^c tu ŞÎ soră dragă ! Trebue 
să mô informez. Chiar astăzi voi merge la Dolores. 
Credinţa ei ridicolă şi neplăcută totuşi este d’un folos 
pentru mine. Ea nu-mî va tăinui nimic.“

CAPITOLUL XXV.

piua de 7 August.

Temuta (}i de 7 August sosise.
Luca era fórte rèu dispus. Fusese la Dolores, 

dar cu o indărătnicire pe care el nu o putea înţelege 
nici decum, ea refusase de a-i da orî-ce desluşire des
pre cunoscinţa ei cu Concliita, ba chiar, lucru nemai 
au^it, nici nu-1 lăsase să intre la ea, ci-1 întorsese 
de la uşe.

Tênôrul së silise apoi să o prevină in favorul 
sôu prin frăgezimi. Ea le primise şi le inapoiase cu 
gratitudinea amabilă şi veselă propriă ei, dar nimic, 
nici bunătatea, nici furia lui nu fură in stare a o 
scóte din tăcerea ei.

Luca së afla in o posiţiune fórte rea.
Décà Conchita, despre care suposa că aflase 

despre relaţiunile sale cu Dolores, îl va spune unchiu
lui sôu, avea să aibă o explicaţiune fórte neplăcută cu 
dênsul.

La Romano nicï că së mai gândia Luca. El îl 
çrçdea mort, căcî Yasteri-i spusese că omul sôu îşî



SOI

făcuse datoria cum së cade. Sô vorbise prin oraş, 
că in acea nópte sô săvârşise un omor; sô găsiseră 
urme de sânge, dar nimen nu vôcjuse cadavrul. Ni- 
men nu scia nimic că cine să fi fost asasinul séu cel 
asasinat. Chiar funcţionarii de la poliţie, dé că 
întrebaţi, n’aveau alt răspuns de cât un zimbet ex
presiv.

s

erau

Afacerea sô făcuse muşama.
Cu cea mai mare gri je îl umplea pe Luca in 

acest moment creanţa lui Vasteri, care cu capete şi 
interese sô urcase la douô-spre-cjece mil de piaştrii şi 
încă o miiă de piaştrii plata pentru asasinarea lui 
Romano, anticipată tot de usurier.

îşi dase tótá silinţa ca să-şl procure cel puţin o 
parte din suma enormă; alergase ca şi nebun prin 
oraş — in zadar insă.

Ca la vr’o douë mil de piaştrii strinse cu mare 
chin, după multe, stáruitóre rugăminte, şi aprige umi
liri — o picătură de apă pe o pétrá ferbinte.

Cel mai bun amic al sôu, marchisul Diego de 
Acuna, i-ar fi ajutat cu plăcere, dar n’avèa de unde.

A sérà la cină adusese vorba despre bani şi un
chiul vorbise atât de rôu de tinerimea risipátóre, în
cât nu avusese curagiü, a îi sô descoperi, după cum 
o intenţionase întru început.

Tremurând vô(juse cum sÖ făcea nópte. Earăşl, 
dete permisiune servitorului sôu ca să ésá, apoi mer
sese in grădină şi sô uitase îndelung la ferestrile de 
la cabinetul unchiului sôu.

Erau luminate şi rômaserà astfel in tot decursul

K

i

£
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nopţiî. Don Bartolomeo Serena pré së iritase prin 
convorbirea ce avusese la cină şi nu putea s’adórmá.

Stetea lângă registrele sale şi lucra, apoi ârăşî 
cetia, apoi mai vorbi cu servitorul sôu cel vechiü 
Danii!, după cum aurise Luca, căci sô furişase mai 
de multe orï in sus şi trăsese cu urechia la uşa ca
binetului.

înspre diminâţă in fine vôcjênd Luca, că Don 
Serena nu face nici o pregătire peutru a părăsi cabi
netul sëu şi a sÔ pune la odihnă, sô depărtâ cu 
mânie din grădină. Planul sëu sô zădărnicise.

Se urcâ in camera sa şi sô aruncâ pe pat, dară 
somnul, care ar fi putut să-l consoleze puţin, nu sô 
lipi de el.

După ce sô tăvălise vr’o câte-va ore fără odihnă 
in aşternut, 8Ô sculâ şi sô imbrăcâ ca să rége pe 
Vasteri să-l mai aştepte.

Era in adevôr un drum amar pentru tênérul în
gâmfat şi tot mai trăgănea de a-1 întreprinde.

In fine-şi luâ bastonul şi pălăria şi pleca.
„Ah, aşa de vreme viî, Don Luca Montez!“ ex

clamă bôtrânul ovreiű rênjind, când deschise uşa. „Fiî 
bine venit!“

Luca nu respunse nimic ci făcu numai un semn 
din cap. De astă dată trecu prin coridorul cel întu
necos, fără înjurături şi sô puse cu băgare de sémâ 
pe un scaun clătinător.

„Ba <J.eu hui este férte plăcut, că vii aşa de 
vreme .Don Luca,“ reluâ cămătarul, aducând şatulca 
cu hârtiile sale. „Am o plată de făcut, care m’a pus 
in mare grije. Acum insă am scăpat de ea.“
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Scóse vr’o doué hârtii şi le întinse pe masă. 
„Aşa,“ (Jise el părend a nu observa tăcerea cea 

posomorită a ôspelui sèu. „Étâ aici cei cinci mii cinci 
sute de piaştrii, încă de la 7 Maiű, apoi urmâză aici 
trei mii doué sute cincizeci de piaştrii, apoi o miiă 
cincï-sute in fine două mii o sută, face suma de două 
spre-<Jece mii trei sute cincizeci piaştrii, la care sè 
mai adaugă miia de piaştrii pe care ţi le-am avansat 
pentru . . . liîm pentru óre-cine şi la care nu voi lua 
nici o dobendă.“

Luca tăcu mereu.
Cămătarul se uitâ chiorîş cu o privire istăţă la 

densul şi părea fórte vesel.
„Pot să scriu achitul pe hârtii, Don Luca?“ 
„Ba, lasă,“ strigâ acesta cu voce răguşită. „Sciî 

pré bine, că n’am bani.“
Ovreiul făcu un salt cum nici un clown de la 

circ n’ar fi putut să-l facă mai bine.
„N’ai bani ?“ strigâ el impreunându-şi mânile 

d’asupra capului. „N’ai bani ? Mö ruinezi . . . Dar 
nu, sciu că coconaşul glumesce numai cu un biet 
ovrei îi şi voiesce să-l ingrozéscá, că nu va putea să 
facă plata atât de necesară.“

„N’ai să faci nici o plată.“
„Ba da!“
„Asta s’o spui altuia, nu mie.“
„Mă jur, Don Luca, că —“
„Tot atât de puţin ai să faci o plată, precât vei 

primi a(Jî bani de la mine.“
„Ba 4öu, vorbescl serios, Don Luca?“

«
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„Fórte serios.u
„Valeo !a ţipâ usurierul cu tóté semnele celei 

mai mari terori şi că<ju, ca şi când Tar fi părăsit 
puterile, pe un scaun . . . „Sunt un om perdut, décá 
nu më vei scăpa Don Luca. ţ)0u că trebue să plătesc 
atjï după amécjï cincï-spretjece mii de piaştrii şi n’am 
nici măcar una-miiă-cincl-sute. Ce să fac . . . Scumpe, 
milostive Don Luca, plătesce-ml, aşa te rog!“

„Nu pot.“
„Săracul de mine voi fi dat in judecată şi-ml 

vor lua căsuţa şi nu sciu unde să më adăpostesc.“ 
„Pune-te cu capul pe saci! D-tale cei cu bani, 

atunci te vei odihni şi pe avutul meu,“ observâ Luca 
cu amărăciune.

„Pe avutul D-tale? Ce fel? . . . Nu mi-ai cerut 
bani une-orl aprópe cu forţa şi nu mi-ai dat de bună 
voie cu una sută de piaştrii mai multe interese, decât 
ţi-am cerut eu ? Şi acum vorbesc!, ca şi când ai fi 
fost neindreptăţit ! Cât sunt de nemulţămitorl aceşti 
coconaşl ! N’am fost tot de-a-una indulgent şi n’am 
aşteptat şi prelungit mereu, orl-cât de mare lipsă am 
avut de bani, şi nu m’am dus nici odată la stimatul 
unchiù al D-tale, cum ar fi făcut*o ori-care altul in 
locul meu.“

„Da, este aşa şi-ţl sunt mulţămitor,“ replicâ 
Luca. „Poţi să fi încredinţat senor Vasteri, că aşi fi 
îndeplinit cu plăcere obligamintele mele, dar la mo
ment nu mi-a fost cu putinţă cu tóté stăruinţele mele.“ 

„Şi când va fi asta?“
„Pe la sfârşitul sëptëmânei.“
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„Şi cine-mï garantézâ, că va fi aşa ?“
„Eu.“
„Hím, hím !“
„Cerut-ai óre altă garanţă, afară de simpla 

subscriere 1“
„Nu, dar să-ţl spui curat şi pe faţă, acum nu-ml 

mai este de ajuns.“
„Senor!“ së resti Luca, dar aducăndu-şl aminte 

de posiţiunea sa, së moderâ indată şi «Jise cu ton li
niştit: „Marchisul d’Acuna va garanta pentru mine.“ 

Cămătarul ridică din umeri, ca unul care së 
simte stăpen peste situaţiune şi repetă cu batjocură : 
„Domnul marchis Diego d’Acuna?“

„Da. Sper că vei fi mulţămit cu iscălitura lui?“ 
„Dómne feresce ! A D-tale îmi este cu mult mai 

bună. D-ta cel puţin ai un unchiü bogat, după care 
vei moşteni peste puţin. Domnul marchis insă este 
cu totul ruinat.“

mea

„Ce indrăsnescl a spune?“
„Că Domnul marchis Diego d’Acuna este ruinat. 

Toţi îl ţen încă de bogat, eu insă sciu mai bine ce 
este şi nu i - aşi da nicî măcar ÿece reali fără 
gagiù.“

Luca*şl incleştâ gura.
,,Ce vreai dară să faci cu mine, senor Vasleri?“ 

întrebă el. ,,Ai de gând să-ml strici rostul pe lângă 
unchiu-meu, predându-i sensurile mele?“

,,Ce mô cre(Jl atât de prost ca să fac una ca 
asta?“ observă ovreiul.

,,Ba nu,“ iu răspunsul. „Scil, că asta ţi-ar strica
26Theocbar Alexe. „Unul scapă, altul piere.“
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i mult decât ţi-ar folosi. Ce vei face dară. Mai 
încă odată terminul.“

mai
prelungesce-ml

„Imî vei da o poliţă pentru suma intrăgă.“
„Pe cât timp?“
„De plată la t<5tă cererea.“
„Şi acâstă poliţă ar atârna mereu ca sabia lui 

Damocle d’asupra capului meu. Pe fie-care moment 
ar trebui să mă tem, că mi së va présenta.“

„Nid chiar D-ta nu cretjï ceea ce spui Don 
Luca. Este chiar in interesul meu, ca să nu te des- 
bin cu unchiul D-tale.“

„Şi când voi avea să plătesc?“
„După mórtea lui Don Bartolomeo.“
„Póte să mai trăiâscă încă mult timp.“
„Dar este deja fórte bătrân.“
„Şi are o sănătate de fer şi trăiesce fórte cum

pătat.“
„Avem insă exemple“ — Vasteri sô întrerupse, 

fără de veste cu o faţă, ca şi când ar fi spus deja 
pré mult.

„Ce fel, de exemple?“ intrebâ Luca.
„De mórtea subită a unor ômenï bătrâni,“ îşi 

termină bătrânul cămătar frasa începută, înăsprind 
aceste vorbe cu o privire fórte expresivă.

Don Luca Montez simţi cum să făcuse când palid, 
când roşu in obraz. Un ocean de gânduri, planuri 
şi speranţe să isbia in sufletul său.

„Da, da,“ respunse el dintru întâiû distras, dar 
apoi privi ţintă pe cămătar şi intrebâ:

„Ce ai voit să <J.icï cu acéstâ frasăl“
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„Eu ? Ce să fi voit sà (\ic altă, de cât că ôtneniï 
bètrânl pot muri adese-orï far de veste — o vorbă 
ca şi alta. Şi de ce ar trăi Don Bartolomeo mai mult 
de cât noi. Ori unchiul D-tale este nemuritor cumva?“ 

„Ar fi fórte rôu pentru mine şi pentru D-ta,“ 
rîse Luca a silă.

„Aşi putea să te invidiez,“ <Jise usurarul după 
o mică pausă. „Eşti tênër, frumos, sănătos — trebue 
să te simţesc! fórte fericit.“

„Cu datoriile mele?“ obiecta Luca plin de amă
răciune.

„Haidade ! Le vei plăti intr’una din <Jile şi 
atunci fericirea D-tale va fi desăvârşită. Averea un
chiului D tale este enormă — asta o sciu din izvor 
sigur. Vôrul D-tale, Don Romano nu va moşteni 
nimic din ea. Peste asta mai ai o mirésâ bogată, 
frum08ă, ce vreai mai mult ?“

„Ca să le posed deja pe tóté!“
Vasteri tăcu, dar aruncâ interlocutorului sëu o 

privire, care exprima mai mult de cât o miiă de 
cuvinte.

Tênërul ridicâ din umeri.
„Să revenim la afacerea nôstrâ !“ <jise el. „Cum’ 

vom face cu interesele?“
„Suma totală face 12350 piaştrii,“ replicâ ovreiul, 

„scrie dar o sumă rotundă 13000.“
„Astă-i fórte mult.“
„Din contră, voi perde încă. Cine scie cât timp 

va mai trăi unchiul D-tale. D-ta singur nu cre^I in 

posibilitatea unei morţi apropiate,“
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„Posibilitatea există, dar după mine nu este pro
babilă,“ replică tênërul şi scrise.

Yasteri examinâ poliţa cu luare aminte şi-o puse 
bine lângă hârtiile sale cele laite cu aer triumfător 
apoi dete lui Luca vechile scrisuri pe care acesta le 
rupse. Bucăţelele le puse in buzunar.

Apoi îşi luâ (Jiua bună pe scurt şi formal.
Yasteri-şl freca mânile zimbind.
„Dă in cursă,“ borborosi el in sine. „Posomorî- 

rea-1 stăpenesce de mult, scia că este silit a-şi corecta 
norocul, eu i-am arătat calea, pe care sper că va 
apuca .... Planul meu pregătit de mult pare că va 
succede minunat. Luca va sucomba, sunt sigur de 
acésta — ş’apoi îmi este dat pe mână cu tótá averea 
sa cea mare. Ha, ha! Bătrânii mor adesea de o mórte 
neaşteptată — ha, ha.“

CAPITOLUL XXVI.

Conţii de Torrejas.

Spre sfîrşitul lunei lui August, Don Luca së afla 
in o disposiţiune fórte veselă.

Vasteri 
deschisese

nu mai pomenise de poliţa lui, ba îi 
un credit nou. Dolores nu mai era atât 

de silnică, ér Conchita devenise puţin mai amabilă. — 
Intr’o sérâ, fluerând o melodie, së duse in cafe

neaua cea elegantă, in care Y am mai vë<}ut odată cu

h?:,- '
C:
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Don Diego, când legară acea alianţă, care, ce-i drept, 
nu produse până acum nici un rod.

Luca nici nu-şl mai aducea aminte de asta, ri
valul sëu cel redutat era delăturat, ér cât despre 
Diego, caracterul acestuia era pré slab şi pré neho- 
tărît, de cât să fi întreprins ceva in contra lui Don 
Jüan Redando, de care sô temea grozav.

In acea cafenea sô afla o sală secretă de jocuri 
de hazard.

Luca, care era aicî óspe obicinuit, avu firesce 
intrare liberă şi fu salutat de cei adunaţi.

Erau ca vr’o cincl-spre-<Jece domni acolo, crema 
societăţei celei fine, mai toţi in etate juvenilă. Luca 
îi cunoscea pe toţi, afară de doui tineri elegant îm
brăcaţi, cari vorbiau cu amicul sëu Diego.

„Permite-ml, dragă Luca,“ <^se aces*a> nca SM* 
procur cunoscinţă a doui cavaleri nobili şi amabili, 
doui fraţi, cărora am avut onóre a le face eri un mic 
serviciu: Amicul meu Don Luca Montez. — Domnii 
conţi de Torrejas.“

Cei presentaţl sô înclinară unii cătră alţii.
„Férte plăcut.“
„Férte fericit de a-ţl face cunoscinţă D-tale.“
„Sunt încântat 1“
„Eşti pré modest, Domnule marchis a 

mic serviciu ceea ce numim o jertfă de amic,“ începu 
cel mai mic dintre cei doui fraţi cu amabilitate şar
mantă.

numi un

„Ah, faci pré mare cas de o mică complesenţâ,“ 
obieçtâ Don Diego, dar i sô vedea pe faţă cât do

t -
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mult îl flata lauda mêndrului cavaler strein, 
merită să mai vorbim de asta!“

„Ba nu, povestesce numai,“ exclamă contele cel 
mai in etate.

„Să ve<Jí, erî sosim noi doui la Sevilla,“ continuă 
„De şi nu visităm pentru prima 

<5ră acest cel mai frumos loc din lume, totuşi n’avem 
nicî un cunoscut p’aici. O intemplare norocdsă ne 
aduse in acéstá cafenea, unde făcurăm cunoscinţa 
unora din aceşti domni amabili. Arangiarăm un mic 
joc şi ca de obiceiü perdurăm atât eu cât şi frate-meu. 
Din nefericire amendoui nu luaserăm asupră-ne, de 
cât numai bursele nóstre şi am fi fost in o posiţiune 
fórte próstá de óre-ce acele burse nu conţineau de 
cât ca la vr’o doué miï de piaştrii, déca Domnul 
marchÎ8 nu ar fi avut extrema bunătate, de a-mi 
avansa o sumă, până când frate-meu aduse din liotei 
portofoliurile nóstre. Óre n’a fost asta o purtare de 
cavaler, senor Don Luca?“

„Étá caracterul amicului meu, dar faţă cu doui 
cavaleri atât de distinşi nici că putea să facă altmin
trelea,“ replicâ Luca îndatoritor.

„He, Luca, Diego! jocul începe!“ strigară unii 
dintre cei lalţi domni, cari arangiaseră intru aceea 
mesele de joc.

„Poftiţi a face o partidă, Domnilor conţi?“ în
trebă Diego. „Am să vé dau revanşă.“

„Cu plăcere,“ fu respunsul.
Cei patru cavaleri sô aşezară la una din mesele 

cele mici şi pe când së oferă vin şi ţigări şi së făcură 
cărţile, Luca examinâ pe cei doui conţi.

„Nu

/

fratele cel mai mic.

<

*

j
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Nu-şl semâneau de loc. 
Cel mai mare avea o statură înaltă şi chipeşă, 

cu o faţa marcată, smeadă, sub nisce sprîncene grőse, 
stufóse luciau o păreclie de ochi ageri. O mustaţă 
gr<5să, négrâ, îi acoperia gura, cea cu zimbetul sarcastic.

Şi cel mai mic avea për negru şi mustăţi fine 
ca de môtase. Trăsurile feţei sale erau mai dulci şi 
mai regulate, ca şi suflate cu melancolie. Ochii sëi 
cei mari, intunecoşl, aveau o căutătură blăjină, adese
ori tristă. Mânile-i erau delicate şi bine îngrijite,
peliţa-i era albă.

Jocul së începu.
Toţi trei păreau a fi nisce jucôtorï de o potrivă 

pasionaţi şi buni. Norocul şovăi mult timp de la unul 
la altul. Misele deveniră din ce tot mai mari, tem
peramentele tot mai agitate, mânile rëscoleau tremu- 
rânde grămezile cele mari de aur şi de bancnote.

Erau peste douë^ecï de mii de piaştrii pe masă.
Numai contele Torrejas cel mai in vârstă îşi 

conservase deplina sa linişte cea rece, pe care o avuseie 
de la început. Ii părea cu totul indiferent dâcă pierdea 
séu câştiga miile.

Cel mai agitat dintre toţi era Luca, capul îi 
ardea, ochii îi eşiseră din cap, cu mâna tremurândă 
îşi turna un pahar de vin după altul pe gât in jos, 
fără a sô ameţi.

Era deja nóptea târziu, când fortuna-şl alese 
definitiv pe favoriţii sëi. Aceştia erau contele cel mai 
bëtrân şi Diego.

Toţi banii le curgeau lor, se părea ca şi când îl

ii

ar atrage cu un magnet,

s ■
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Contele cel mai tênër lua de la frate-sëu o 6re
care sumă împrumut, care merse aprópe in părţi 
egale in mânile imprumutătorului şi in ale lui Diego.

După puţine minute <Jise Luca cu vocea răgu
şită: „Sunt gata!“ -- Nu mai avea nici măcar un 
piastru şi së împrumutase deja cu o sumă mare de 
la Diego.

Contele cel mai bëtrân împinse, spre el, fără a 
<Jice un cuvênt măcar, o grămă^i^ră de bani nenu
măraţi.

Luca-1 privi intrebător.
„Jócál“ numai atât 4î8e contele.
Luca jucâ şi perdu.
Contele Torrejas îi dete un pachet gros de banc

note— şi ear, una după alta só intórse la fostul ei 
proprietar.

Diego, care nu voia să pună in pericol câştigul 
sëu cel mare şi contele mai tênër, sfârşiră in fine jo
cul. Cel din urmă perduse ca la vr’o dou&cţecl de 
mii, Luca treizeci de mii de piaştrii şi — fiind-că 
n’avusese asupra sa de cât numai 4ece nai! de piaş
trii, së împrumutase de la marchis cu cinci mii, de 
la conte cu cincï-spre«4ece mii de piaştrii ; nimen nu-şl 
perduse timpul cu numôrôtôre exactă.

Luca îşi turnâ o butileă intrégá de vin tare de 
Xeres pe gât in jos.

Faţa-i era palidă, buzele şi mânile-i tremurau ca 
de friguri. O sudóre rece-i acoperia fruntea.

„Vreai revanşă, senor Don Luca?“ intrebâ con
tele cel mai bëtrân cu politeţă.

Vi/
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rIn decursul cailei îmï voi da önére, a vé face 
visita mea,“ replicâ jucătorul nenorocos.

Cu astea-şî luâ pălăria şi dispăru.
„Aşa este jocul !“ <jise contele cel mai tênôr ri

dicând din umeri şi-şi intérse buzunarele sale cele gólé.
Frate-sôu şi Diego numai cu greu putură să-şî 

grijéscá câştigul lor.
Marchisul era pré fericit, dabia-şî putea potoli 

O sumă aşa de mare nu po
sedase el de mult şi sô hotărî a plecâ indată, pentru 
a sô asigura de posesiunea ei, căci cunoscea pré bine 
capriciul schimbăcios al <J.eiţei norocului.

O fâşie roşie înspre resărit anunţa deja înălţarea 
astrului (Jileij când domnii së despărţiră unii de alţi 
cu multe complimente la uşa hotelului, până unde în
soţise Diego pe cei doui fraţi.

„Aceşti conţi Torrejas trebue să fiâ férte bogaţi,“ 
îşi <jise el apucând drumul spre locuinţa sa. „Cel 
mai tênôr a perdut fórte mult şi părea că nici nu-i 
pasă de asta. Dar jócá férte rôu şi pré sô emoţionâză. 
De Luca, sôracul de el, îmï pare rôu, dar ... la ce 
are pe unchiu-sôu cel bogat? Contele mai bëtrân este 
alt om, are sânge ca şi când ar fi apă cu ghiaţă !“ —

In contra aşteptărei sale Luca primise banii, de 
care avea trebuinţă de la Yasteri, fără ca acesta să 
fi făcut vr'o greutate, ba păria chiar vesel de asta.

Luca n'avu timp a medita mai îndelung asupra 
acestei stranie purtări a bătrânului cămătar.

Alergâ la hotelul unde şedeau conţii Torrejas şi 
plăti celui mai in vârstă dintre ei datoria sa.

bucuria sa neinfrênatâ.

27*

■' .'•ip-'s
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Cei doui domni desvoltară un mare talent de 
petrecere, mai eu séma cel mai tênër era de o ama
bilitate rapitére.

Luca îi inviiâ să dejuneze la dénsul, ér ei pri
miră invitaţiunea cu mulţămire.

Tênërul îi presentâ unchiului sëu, care primi cu 
multă prevenienţă pe distinşii strein!, purtând cu multă 
demnitate numele unei vechi familiî spaniole.

Vechiului ambasador impuseră férte mult manie
rele reservate şi toluşî fine ale contelui mai bëtrân.

„Ar fi trebuit să te fac! diplomat, Domnule 
conte,“ (jise el. „Patria nóstrá duce lipsă de amba
sador! bun! şi D-ta ai fi devenit de sigur unul dintre 
cei mai dibaci.“

Contele së inclinâ îndatoritor.
„Am fost deja óre-care timp ataşat pe lângă 

ambasada nóstrá la Paris şi de bună sémá më voi 
inturna peste puţin acolo séu la Petersburg in aceeaşi 
calitate,“ rëspunse el.

„Nu m’am înşelat dară lu exclamâ Don Barto- 
lomeo. „Da, da, manierele fine nu së négà. Diplo
maţia este unica carieră, pe care ar trebui să-şl alégá 
orî-ce cavaler de spirit şi dibaciű. Nepotu-meu din 
nefericire n’a avut destulă — sciinţă era aprópe să 
41 că, dar iute-ş! lua séma şi <jise, — plăcere la 
acésta. . Sunt convins că numele D-tale peste puţin 
va fi dintre cei mai cunoscuţi, după cum este deja 
dintre cei mai nobili.“

„Modestia më opreşte de a exprima aceeaşi spe
ranţă,“ replicâ contele cu un zimbet fin, înţeles numai 
de frate-sëu.
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Acesta-i arunca o privire drácósa, apoi së adresâ 
drăşî cătră Don Luca Montez cu cuvintele : „Mai îmi 
vine să vô invidiez pentru palatele Dv. cele înalte şi 
spaţi<5se, cu aceste grădini miraculÓ3e.u 

„Mai tóté së trag îucă de la Mauri.“
„Da, da, së recunósce după stilul cel excelent. 

Să vedeţi din contra castelurile nóstre din Galícia, — 
care după cum sciţi este in nordvestul Spaniei, — 
cât sunt de posomorite, seriöse şi ca nisce închisori. 
ţ)0u, voi dărîma unul din aceste vechi forturi şi voi 
clădi in locul lui un castel in stil mauric.“

„Aveţi plăcere a veni cu mine in patio.“
„Sunt la ordinile Dv. Şi asta este una din in- 

stituţiunele Dv. plăcute, de care trebue să ne lipsim 
in nordul nostru cel aspru . .. Vô spun drept, acăstă 
călătorie am intreprins-o numai pentru ca să cumpărăm, 
décà së va putea, vr’o douô moşii mai mari in Anda- 
lusia. Pe aceste timpuri neliniştite lucrul cel mai bun 
este a-ţî plasa averea in moşii.“

„De bună sâmă,“ răspunse Luca, căruia impunea 
fórte tare acest tênër, care vorbia de castelurile sale
şi de a cumpăra moşii mari.

Coborî cu 0speţil sëi cei doui in patio.
Contele cel mai in vărstă alergâ îndată spre 

avus, Luca së apucâ a explica figurile alegorice ale 
basenului, ér contele cel mai tênër să puse a con

ducea in patio şitempla uşa cea mare a casei, care
cap de operă al vechei lăcătuşeril.

Apoi cercetară cu amănuntul grădina şi in fine 
cei doui fraţi îşi luară <}iua bună, refusând amical

care era un
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dar hotărîţî însoţirea lui Luca, pe care li-o oferise

acesta. . . _
„Gata?“ intrebâ contele cel mai m verstă, după

ce eşiseră.
„Da!“ fu respunsul.
Merseră in liotei, sô închiseră in iatacul lor, scó- 

seră o casetă elegantă, bătută cu argint din un gea-
lucra cu uneltele din ea. — —mantan şi începură a

Pe la şese ore séra liazardiştil sô întâlniră ârăşl 
in cafeneaua cea elegantă.

In locul lui Diego, care scusase lipsa sa scriind 
că mumă-sa s’ar fi bolnăvit la o moşie, sô puse un 
tênôr oficer, care era un jucător fórte liniştit, ca şi 
contele Torrejas cel m.ai bôtiân. Amêndoui câştigară 
deci necurmat, mai cu sémà după ce adversarii lor, 
contele cel mai tênôr şi Luca, începuseră a sô ’n- 
ferbênta.

Luca perduse aprópe toţi banii sói, când, după 
me<}ul nopţii, începu a câştiga din nou. Şi tovară- 
şu-s0u câştigâ, locotenentul perdu puţin, cu atât mai 
mult insă contele cel mai bôtrên, care dedea banii cu 
aceeaşi linişte nepăs0t6re, cu care-il luase.

Din nefericire acostă stare a lucrurilor nu durâ
mult.

Luca începu a perde din nou şi totuşi urmâ a 
juca înainte cu acea incăpăţinare şi pasiune, pe 
no stinse nici oboséla nici beţia 
să-l cuprindă in urma vinului celui mult şi tare pe 
care-1 bôuse.

care 
fi trebuitcare ar

Astfel sô crepâ de ^iuă; toţi ceilalţi plecaseră,
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deja, numai cei patru jucau înainte, fâră a să interesa 
de alt ceva de cât de cărţile lor şi de grămăcjile de 
aur şi de bancnote, ce zăceau înaintea lor.

După amé^I la douô ore Luca incetâ in fine de 
a mai juca, perduse <Jece mii de piaştrii bani gata, 
pe cari îi câştigase locotenentul, ér contelui mai bë- 
trân îi rămăsese dator cu o sumă indoit de mare. — 

Jucaseră aprópe douô-^ecï de ore în cărţi.

CAPITOLUL XXVII.

O visită fatală.

„Acum insă draga mea copilă am să-ţi mai adre
sez o întrebare seriósá!“ <Jise Don Bartolomeo şi mân- 
găiâ mâna Conchitei, pe care o ţinea in a sa.

O umbră posomorită së lăţi peste faţa cea fru- 
m<5să a copilei, dar ea nu respunse nimic.

„Este vorba de măritişul tëu.u
„Cu Romano?“ intrebâ dênsa.
„Cu Luca,“ respunse bătrânul apăsat.
„Acâstă afacere só póte lesne termina.“
„Ţi-au venit in fine minţile la loc? îmi pare 

bine de asta. Fixâză dar <}iua de cununie.“
„Vorbescl din însărcinarea lui Don Montez?“.
„Don Montez? Cât de formal sună asta! Până 

acum i-ai <jis tot Luca, acum insă când are së devină 
Boţul teu —“

„N’are Bă devină, voieacl să <}iol,u îl întrerupse ea.
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Don Bartolomeo o privi uimit ca şi când nu s'ar 
fi încrezut urechilor sale.

„Dar ce va să (}icâ asta?“ exclamâ el. „Nu 
spusei mai adinéorï, că acâstă afacere só póte lesne 
termina ?“

„Da, ceea ce sô şi adeveresce, căci âtă-ţî declar 
cu t<5tă hotărîrea, că nu mô voi mărita nici odată şi 
sub nicî o condiţiune după nepotul D-tale Luca!“ 

„Serios ?“
„Nu póte fi nimic mai serios decât asta.“
Don Bartolomeo incepu să férbâ, dar era pré 

bine crescut, decât să fi dat frêu furiei sale; sô mul- 
ţămi a 4ice numai: „Nu mô tulbura Conchito. Hotă
rîrea mea este nerevocabilă.“

„Nu mai puţin nicî a mea.“
„Eu am dreptul de tată faţă de tine.“
„Dar n’ai dreptul să ordoni inimei mele, fără de 

care nu-ml voi da mâna.“
„Haidade, capriţil femeescl — prostii de pen

sionat!“
„Femme le veut, Dieu le veut,“ adică: ceea ce 

voiesce femeea, voiesce şi Dumnezeu, aşa am inv0ţat 
la pensionat şi după învăţătura asta mô şi conduc.“ 

„V.oi sei eu
nefericire am fost pré îngăduitor faţă de tine. 
acum are să sô schimbe lucrul.“

„După mine poţi să mô ţii închisă, poţi să-ml 
iai avutul şi libertatea ; învoirea -mea la acel măritiş 
nu o vei dobêndi, chiar de a-i pune pe servitorii 
.Dotale,- siLmô-tîr^sc^ la altar,? v..' -jv.

să-ţl infrâng îndărătnicia ta; din
Dar

**v.i. —-i S/ -W
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„Luca este —“
„Un mişel aşa de mare încât nici nu înţeleg 

cum de nu vedl viţiurile lui.“
„Ce cunoscëtôre de lume şi de ómen! mai eştî 

şi tu? Te pricepi mai bine intru judecarea caracte
relor decât un vechiű şi păţit diplomat. Nu mô fă 
să rîd de tine.“

„Rîcjî, rî^ï . . . Cine scie cât de curând îţi vei 
aduce plângând aminte de cuvintele mele. Luca este 
un şârpe veninos, pe care Tai nutrit in órba ta în
credere la senul tëu. Il urăsc mai mult ca ori-ce in 
acéstá lume !*

Concliita era in cea mai mare agitaţiune, ochii 
îi scânteiau, sânul îi svâcnia, ca şi când ar fi fost să 
sfâşie acum, acum invôlitôrea sa de muselină — era 
minunat de frumósá in furia ei.

Don Bartolomeo recunoscu că prin violenţă nu-şl 
va ajunge ţinta. D’aceea-şl sckimbâ tactica şi $ae 
cu voce domdlă :

„Draga mea Conckita !“
Ea sÔ uitâ mirată la el şi puse sfiită mânuţa ei 

in a lui cu cuvintele : „unchiule dragă !“
„Fost-am eu vr’odată un tutor nedrept? Nu 

avut tot de-a-una in vedere binele tëu şi nu ţi-am 
voit tot de-a-una fericirea ta?“

„Recunosc că-i aşa şi-ţl datorez cu recunoscinţă

„Aşa dară dovedesce-ml acea recunoscinţă, impli- 

nindu-ml dorinţa mea.“
„Nu pot.“

am

eternă.“

■ V.;
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„Crecjl őre că vr’un scop egoÎBtic mè indémnà a 
te zori aBtiel la acésta alianţă.u 

„Nu, dară —“
„O fac numai spre binele tôu. Eu sunt un moş

neag obosit, a cărui carieră sô va sfârşi peste puţin, 
póte peste câteva $\le chiar. Nu voiesc să te las fără 
un sprijin tare. Cu averea ta cea mare ai deveni 
obiectul celei mai vile speculaţiunl. Tu copilă, la 
care am ţinut cu atâta dragoste, implinesce-ml dorinţa 
cea de pe urmă pentru ca capul meu cel cărunţit să 
sô p6tă pune fără grije la ultima odihnă.“

Conchita incolăci cu dragoste braţul ei cel mo
latic pe după gâtul moşneagului şi exclamă cu tristeţă : 
„Cu ce dragă inimă te-aşl linişti, iubite unchiule, dar
nu pot. Ar trebui să-ml rup inima din mine..........
Chiar décà bunii mei părinţi, care de mult odihnesc 
împreună in pământul cel rece, s’ar scula şi ar veni 
din mormântul lor. la mine şi m’ar ruga cu mânile 
împreunate să mă mărit după Luca — n’aşl putea. 
Mai bine mor pentru ei, séu pentru D-ta de cât să 
mô duc după el.“

Bartolomeo clătină serios din cap.
„Blasfemezl copilă,“ tţise el. „Şi adică de ce eşti 

at&t de neînduplecată?
„Fiind-că detestez pe Luca, şi iubesc pe Romano.“ 
„Şi una ca şi alta fără nici un motiv resonabil.“ 
„Luca este un scelerat, Romano un tânăr brav

fi nobil.“
„Un craidon este el! ~
Unchiule!“ strigă copila supărată. _ i 2;:»

:•
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„Gare de luni întregi nu s’a mai interesat de
tine.44

„Nu Tai oprit, ca să nu mai vină in casa D-tale?44 
Don Bartolomeo incepu a sè socoti cum să în

vingă acăstă logică destul de potrivită; dar nu avu 
timp a termina, căci cineva bătu la uşe.

„Intră î44
Pe pragul uşei, care sö deschise, se arötfi Ro

mano.
Conchita alergă la el şi-l imbrăţoşâ cu bucurie. 

Âpoi-1 luâ de mână, îl conduse înaintea bătrânului 
şi să rugâ:

„Binecuvêntézà-ne I44
„Da, binecuvéntézá-ne, unchiule, pe noi copil 

tăi,44 exclamâ şi Romano.
Părechia cea frumósá ingenunchiâ şi-şi ridicâ 

mânile' spre Don Bartolomeo, care clătinâ cu faţa po
somorită din cap.

„Unchiule!44 să rugâ copila cea frumósá încă o 
dată cu voce mişcătdre şi cu ochii lăcrimaţi.

„Eşi Oonchită,44 iţise el supărat. „Voiesc să vor
besc serios cu acest seducător de fete.44

„Dar numai pe el îl iubesc, nu pot trăi fără de 
Vai, trebue să mor décá mi-1 răpesc!.44

„Părăsesce-ne!44
„Da, mergi Cohchită!44 iţise acum şi Romano, 

care să sculase de jos şi ridicâ acum şi pe iubita sa. 
îl sărută gura şi fruntea şi o duse cu dulce şi fra
gedă violenţă la uşe, prin care o scóse afară, incuiân- 
du-o in urma ei. • >

el

jj ia

- ■
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Apoi së reintórse la Don Bartolomeo, care-1 in- 
trebâ cu brutalitate:

„Cine ţi-a dat voie,
la care te-am oprit eu, séu ai uitat deja de asta?“ 

„Nu uit nici de binefaceri nici de ofense,“ 
punse Romanu tot atât de puţin politicos. „Pe câtă 
vreme mirésâ-mea va fi la D-ta, voi veni la ea, de 
câte ori îmi va părea de lipsă.“

„Şi după părerea ta asta-i de lipsă tocmai

ca să vii in casa mea de

res-

acum ?“
„Dai“
„Şi adică cine îţi este mirésà?“ intrebâ bătrânul 

cu sarcasm.
„Conchita,“ replicâ Romano, ai cărui obraji pa

liul începură a sô roşi de mânia născendă.
„Fiva-mi permis a întreba, cu ce drept?“
„Cu dreptul amorului nostru reciproc!“
„Prostii copilăresc!! ... Ce vreai aici?“
„Mai întâiû së vëd pe Conchita, apoi —“ 
„Apoi?
„Să o peţesc după cuviinţă de la D-ta.“ 
„Obraznicule !“ strigâ Don Bartolomeo sărind in 
„Eşti beat séu nebun?“

„Vorbesc mai cu minte şi cu mai multă linişte 
de cât D-ta.“

„Voiesci să më insultezi in propria mea casă 
prăpăditule ?“ strigâ bôtrânul furios.

Alergâ la uşe, o deschise dintr’o singură smu
ci tură şi ebierâ cât putu :

Tot odată trase de clopoţel c» atâta yiolenţă,
încât rôsuna prin t6tă casa.

<

sus.

r
m. ^

„He, Daniilă, Pedro, Juan 1^

À
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Vr’o doui servitori, intre ei şi valetul şi confi
dentul bëtrân Daniilă, veniră in fuga mare.

„Aruncaţi pe acel obraznic pe scară ’n jos ltf 
răcni bătrânul diplomat, care din om fin së făcuse 
o fiérà sălbatică.

f

i
Lacheii sô priviră uimiţi unii pe alţi. „Hei bine, 

n’aţi au<Jit?w ţifni Don Bartolomeo turbat.
Romano zimbi cu dispreţ.
„Vină-ţi in fire boierule,“ şopti Daniil.
„Ce-mi staţi şi*mi sgaiţi ochii unii la alţi!“ strigâ 

bătrânul. „Sunteţi sunji ? Vă dau dracului pe toţi. 
De ce vă hrănesc leneşilor, décà nu mă puteţi scăpa 
de asemenea vagabonzi.“

„încă o vorbă, Don Bartolomeo,“ <jije Romano, 
profitându*se de un moment in care celait de ostenit 
ce era, amuţise puţin. „Voiesci să dai pe Conchita 
după văru-meu Luca.“

„Da, şi nu tu vei fi acela, care mă va opri de
la acésta.“

„Dăcă Luca ar fi demn de Conchita şi dăcă 
densa Par iubi a-şl renunţa bucuros, de şi cu inima 
sângerândă. Dar el este un nemernic ticălos.“

„Ba tu eşti ticălos !“
„Este un cartofor, care adese-ori in o singură 

nópte perde cu miile in cărţi.“
„Minţi !“
„LJn craidon, ' care a sedus multe fete sêrmane.“ 
„Minţi.“
„Un asasin, care a plătit pe un bandit ca să 

mă omóre. “

■
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„Minţi,“ strigâ Don Bartolomeo a treia 6r& eu 

atâta violenţă, încât îi së ţifni vocea şi-şl perdu re- 
suflarea.

Apoi începu să tuşâscă şi să-şî tocméscà vocea 
scoţând nisce sonurî nearticulate ér Romano 4>8e cu 
sânge rece aprópe glacial : „D-ta şi servitorii D-tale 
aţi au<jit inculpările mele aduse in contra lui Luca, 
sunt gata a dovedi prin martori demni de credinţă 
tóté ce am <ţis • . • Dar să lăsăm acum pe acel mise- 
rabil. Te rog încă odată să-mi dai pe Conchita de 
soţie.“

/

„Mai bine o dau după călău decât după tine! 
Du-te la dracu !u

• • •

,,Mô duc, dar nu acolo unde më trimiţi. Ia séma 
insă, voi reveni când nu te vei aştepta nici decum 
la revederea mea şi-mi voi ajunge ţinta cu tótá opo- 
siţiunea D-tale. Décá nu voiescî pacea, fiă dar rësboiû 
intre noi. Eu unul sunt pregătit/4

Cu aceste cuvinte Romano eşi mêndru pe uşe 
afară. Tocmai când o închise, rivalul şi vërul sôu 
venia pe coridor in sus. El nu-1 observâ, dar Luca 
când îl vë^u së speriâ aşa de tare încât şovăi înapoi 
şi era să cadă jos. —

Vêtfuse pe un mort înviat, căci după părerea lui 
de până acum, Romano era mort.

CAPITOLUL XXVIII.
Omorul.

Cei doui conţi de Torrejas părăsiră ca de obiceiü 
sóra hotelul lor ; dar in loc de a merge la cartoforie,
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o luară spre alamedă şi goliră in una din cafenelele 
de p’acolo o butilcă de vin de Montila.

Spre me(Jiul nopţii plecară d’acolo şi merseră de-a 
dreptul la casa lui Don Bartolomeo, care era invëlitâ 
in vëlul intunecimei, ca un gigante adormit.

Cei doui bărbaţi së opriră in strada de lângă 
grădină şi së puseră să observe.

„Cred că totul este sigur," <Jise cel mai mare.
„Şi eu cred," replică celait.
„înainte deci!"
Cu dibăcie petrecură cei doui fraţi gardul, înain

tară cu precauţiune in grădină, ér la intrarea patioului 
së opriră ârăşl trăgend cu urechia.

Nimic nu së mişca afară de frunzele pomilor şi
a tufelor.

Nici un alt sgomot nu së au<Jia de cât ploscăitul
avusului.

„Manuel,“ strigâ unul.
„Ce-i?" replică celait.
„Este linişte cumplită!"
„Mai aştâptă un moment, Iorgule!“
„Prostie. Perdem timpul de geaba." 
„Precauţiunea nici odată nu este de prisos." 
„Descuiă uşa.**
Manuel trecu prin patio, vîri o cheiă mare in 

brósca uşei de fer, o invêrti şi intrâ.
Iorgu-1 urmâ.
Aprinseră lumina in felinarul lor, së urcară pe 

trepte şi trecură prin coridor.
La uşa cabinetului lui Don BartolomeQ sé opriră.

■ ■ ;•=
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Manuel îşî lipi cu precauţiune îatâiü ochiul apoi 
urechia de gaura cheii.

„Tóte-s in linişte,“ (Jise el după o mică pausă. 
Apoi îşî puse mâna pe cldnţa uşei ; era în

cuiată.
Manuel şeful de bandiţi scia ce să facă. Scóse o 

cheeă preparată şi descuiâ.
Intrară.
Iorgu luminâ cu felinarul tóté mobilele cabine

tului.
„Suntem bine,“ 4^se el arătând spre biroul cel 

mare de lemn de rose.
Manuel făcu semn cu capul, ingenunchiâ înaintea 

biroului, scóse din buzunarul sëu un săculeţ cu chei, 
cârlige, dalte şi alte asemenea instrumente şi incepu 
a încerca o cheeă după alta.

Una së nimeri in fine, biroul era descuiat.
„Ia séma!“ şopti Iorgu, căci la deschiderea bi

roului copacul trosnise puţin. „Bëtrânul dórme alături.“
O mulţime de hârtii, registre, scrisori şi d’al d’as- 

tea erau aşezate in despărţământul principal, dar nu 
së vedea nici o urmă de bani.

„Deschide sertarul din mijloc!“ (Jise Iorgu.
Manuel deschise şi avu de résultat un bun succes : 

douë pachete mari cu bilete de bancă trecură din 
sertar in buzunarul Iui Iorgu. Lângă pachete era o 
cuvertă mare cu inscripţiunea : „Copia testamentului 
meu. A së deschide îndată după mórtea mea.“

„Óre să nu o luăm cu noi?“ intrebâ Manuel.
‘ „La ce, Wo colea 1 Da, décá ar fi originalul 
testamentului.“
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„S’o lăsăm dară!“
„Deschide celait sertar !“
„Mai intâiii să inchid aste douë.“
„Bine.“
Manuel incliise cele doue sertare aşa de bine 

încât nici ochiul cel mai exersat al unui poliţist, n’ar 
fi putut vedea, că au fost forsate. Continuarea ope- 
raţiunelor sale ulterióre fu insă întreruptă, căcî fără 
de veste trozni la uşe şi cei doui bandiţi v0<Jură spe
riaţi, că clânţa uşei fu apăsată in jos.

Din fericire o reincuiaseră in urma lor.
„La dracu!“ borborosi Manuel, „cine va fi

acolo.“
„De bună sémá, un concurent,“ zimbi lorgu cu

batjocură.
„Să fugim óre !“
„Feritu-ne-a Dumnezeu! Aştâptă puţin, apoi vom 

lucra înainte.“
De odată o mână pipăi la 6 altă uşe pe care 

bandiţii nici nu o observaseră până atunci.
„La dracu, sô ingrdşe tréba !“ injurâ lorgu. „De- 

pârtézâ lumina !M
Manuel acoperi lumina felinarului. lorgu strinse 

uneltele, apoi së furişară in dosul unor perdele lungi 
de stofă de dinaintea ferestrei.

Perdeaua sô mişca încă in urma celor doui ban
diţi, când turburătorul neaşteptat intrâ in cabinet.

Era Luca.
Seim cât de nefericit jucase din nou. Ii trebuiau 

cel puţin douô-(j.ecl de mii de piaştrii, cu care datoria
Theochar Alexe, „Unul scapi, altul piere." 28
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lui Iorgu, ori după, cum scia el, contelui celui mai 
bătrân dintre cei doui fraţi Torrejas.

Datorii de joc sunt datorii de onóre; trebuesc 
plătite in decurs de douô-<Jecï şi patru de ore.

Luca sperase in ajutorul lui Vasteri, dar spre 
gróza sa nu-1 găsise acasă, ér un vecin al ovreiului 
îi spuse că plecase pentru trei séu patru

Trei séu patru cjile în acest cas erau ca şi atâtea 
săptămâni.

Luca trebuia să aibă bani ; 
de cât să să fi decis

era pré ingâmfat, 
ruga pe conte ca să-l mai 

aştepte, ş’apoi nici nu scia décá o va face.
Diego, care ar fi putut să-l ajute, era dus şi el. 
Luca să decise deci a să scóte din necaz ârăşl 

prin un atentat, ca şi atunci la 7 Maiü, când îl zorise 
Vasteri atât de mult.

Scia că unchiu-său avea in biroul său ca la vr’o
patru-4ecï de mii de piaştrii.

Spre mecful nopţii era deja gata, dar tot mai 
trăgăni. O frică grozavă-1 cuprinse fără de voie. O 
presimţire posomorită, care zăcea ca plumb pe sufletul 
său, îi spunea că avea să păţăscă ceva grozav.

Dar ce mai putea face?
Era silit, pentru a-şl păstra vatja unui cavaler, 

să-şl ţină parola de onóre, pe care o dase contelui 
Torrejas.

Până a doua la două ore cele două-cjecl de 
mii de piaştrii cu cart-îl datora, trebuiau să fiă
plătiţi.

Ş’apoi voi să mai şi jóce.
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Demonul hazardului, acest viţiu cel mai grozav 
dintre tóté viţiurile, îl subjugase cu totul.

Pentru a-şî face curagiű, golise mai multe butilcî 
de vin tare : era ca şi beat, când pe la ora unu după 
met}ul nopţii së furişâ prin coridor la cabinetul un
chiului sëu.

S

Uşa coridorului, care conducea de-a-dreptul in 
cabinet era încuiată, ca de obiceiű, mai ales de când 
cu primul furt. Fu deci silit a face un ocol prin 
mai multe alte odăi, pentru a putea intra in cabinet.

Mai intáiű aprinse o luminare şi sô convinse, că 
uşa care respundea în iatacul unchiului sëu, era în
chisă şi că perdelele de la feréstre erau slobozite.

Apoi sô apucâ de lucru.
Luca purcese cu mai puţină precauţiune de cât 

Iorgu şi Manuel. Sertarele le deschise cu o daltă, şi 
făcu un sgomot destul de mare.

„Să-l fi luat dracul“ şopti Iorgu lui Manuel la
urechie.

„Va deştepta tótá casa,“ respunse acesta.
„îl recunosc!?“
„Firesce, este Luca Montez.“
„De bună sémá vrea să-şî procure bani, pentru 

a-ţî plăti datoria sa de joc.“
„Da, vrea, — insă scit bine, că nu va găsi ceia 

ce căuta .... Caracho 1 Nebunitu-a flăcăul ?“
Luca scotoci cu mânile tremurânde prin tóté ser

tarele, acum insă unul din sertare îl scăpâ din mâni.
„Légá scara 1“ şopti Manuel. „Trebue s’o şter

gem d’aicï, bôtrânul së mişoă.“

• '■•■rSâ
■
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In adevër sô născu iu odaia alăturată un mic 
sgomot, ca şi când s’ar scula cineva din pat.

Luca era atât de tărbăcit, încât nu aucji nimic.
Manuel deschise feréstra cu precauţiune, Iorgu 

scóse o scară de ibrişin din buzunar şi o prinse de 
crucea ferestrei.

Scara atîrna în grădină. Manuel voi să sô po- 
góre pe ea, dar Iorgu-1 reţinu.

„Mai stai să vedem cum SÔ desvoltă drama.“
Nu avură să aştepte mult timp.
După câteva minute apăru in uşa din faţa feres

trei lor bătrânul Serena, in halat, ţenend in mâna 
stângă o luminare, ér in cea dréptà un pistol cu co
coşul tras.

Nepotu-sôu nici nu-1 observâ până ce nu exclamâ 
cu glas sfâşietor: „Luca, mè furi?“

Luca sè ridicâ tresărind; ca o fiérà sălbatică sô 
inholba cătră binefăcătorul sôu, apoi sé năpusti asu
pra lui. —

Luminările sô stinse.
Sô incinse o luptă scurtă prin întunecime.
O detunătură sô au^i.
Un corp omenesc că<Ju jos.
Paşi grăbiţi sô auriră, — uşa sô deschise, apoi 

sô reinchise ârăşl.
„Cine a că<Jut?“ striga Iorgu eşind afară. Manuel 

desvôli felinarul sôu.
„Bôtrânul!“ <Jise el.
„Este mort,w adause Iorgu, care ridicase capul 

cel cărunt. Tâmpla îi era inegrită de foc şi de ér bă 
de puşcă şi sângele roura din ea.
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Cei doui bandiţi rostiră un tătăl nostru.
Un sgomot confus së porni prin casă. Clopoţele 

sunară, uşi sô trîntiră.
„Haidem,“ zori Manuel ridicând de jos pe Iorgu, 

care ingenunchiase lângă mort şi-l privia întristat.
„Da, la dracu,“ strigâ Iorgu şi-şi trecu cu mâna 

peste frunte, ca şi când ar fi voit să ştârgă un vis 
greu. „Nu sciu cum de nu-mi pot stăpeni acéstà 
sentimentalitate afurisită. ţ)eu, că mi se înmuiase 
inima, vëcjênd acel frumos cap de bătrân cu rana 
sângerândă !... Haidem 1

„Au<Ji că vin pe scară in sus|“
„Allons enfants de la patrie!“ intonâ Iorgu

batjocură.
Manuel së avêntâ pe féréstră şi së slobozi in 

grădină, Iorgu îl urma şi prin o smucitură dibăcie 
desprinse scara, pe care o ascunse iute.

In acelaşi moment, servitorimea speriată a lui 
Don Bartolomeo sô năpusti in iatac şi găsîndu-1 gol, 
in cabinetul stàpênului lor, care din om teafăr şi să
nătos, devenise acum un corp sângerat, mort.

CAPITOLUL XXIX.

Arestat fără vină.

Asasinarea lui Don Bartolomeo făcu firesce mare
asasinatulsvon. Lumea era indignată. Cum să nu,
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fusese unul din cei mai bogaţi, stimaţi şi onorabili 
cetăţeni ai oraşului.

Luca era instituit in testamentul bătrânului de 
erede universal. Din tóta averea colosală n’avea să 
dea altuia nimic, de cât vr’o două legate servitorilor 
şi vr’o două fundaţiunl la unele institute de binefa
cere; giuvaerele erau lăsate Concliitei.

Sărmana fată era adênc mişcată prin mórtea 
violentă şi cea fără de veste a iubitului ei tutor, cu 
care nici nu să putuse impăca.

Scia bine că prin alianţa ei cu Luca nu urmă
rise de cât numai binele ei şi regreta numai amorul 
lui cel orb, care-1 impedecase de a recunósce viţiurile 
nepotului său.

Nici mângâierile lui Romano nu erau in stare 
a o consola, de óre-ce şi el era adênc impresionat de 
mór tea lui Don Bartol om eo.

Cât despre Luca era cât să póte de prefăcut, 
căci isbuti a-şi stórce lacrimi din ocliï şi a lăuda cu 
emfasă pe acela, pe care-1 asasinase chiar el in mod 
atât de mişelesc.

Să ocupâ cu zel de afaceri. Regula tóté regis
trele unchiului său şi vă<}u cu plăcere cât era de 
bogat — nici nu crezuse una ca asta.

Datoria sa cătră contele Torrejas o plătise firesce 
indată, fiind-că deja a doua (ji după mórtea unchiului 
său intrase in posesiunea succesiunei, după cum dis
punea testamentul.

Cei doui fraţi îşi exprimară condolenţa lor ere- 
delui care plângea cu ochii şi rîdea cu inima. Lucan ' .

w
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le mulţămi de bunătate şi îi intrebâ, ddcă 
sta cât-va timp la Sevilla.

Cei doui afirmară.
„Sper dară că voi mai avea onóre de a vë sa

luta in casa mea, care din nefericire nu este veselă 
acuma,u (Jise el luându-şî 4*ua bună.

In casa mea — ce frumos şi rnêndru suna asta { 
só gândi in sine intorcêndu-sÔ acasă.

înmormântarea lui Don Bartolomeo Serena së 
săvârşi cu cea mai mare pompă.

Nici Romano nu lipsi de la conduct, dar nu 
intrase in casă, ci aşteptase pe mort la uşe.

Veniseră şi conţii Torrejas, séu mai bine <Jis 
Manuel şi Iorgu, apoi amicul nostru Jüan şi fiitorul 
séu socru colonelul Lee.

Jüan nu recunoscu pe cei doui bandiţi, care-şl 
schimbaseră nu numai numele şi portul dară şi figura.

Cercetările intru descoperirea asasinului fură fă
cute cu cel mai mare zel.

Luca publica un premiu pentru descoperirea asa
sinului, asemenea şi Romano.

Conchita aë afla in casa colonelului Lee. De la 
acea cursă de tauri, care ar fi putut să fiă atât de 
perniţidsă eroului nostru, 8Ô desvoltase intre Jüan şi 
Romano, salvatorul sëu, o mare amiciţie, tot asemenea

vor mai

$

şi intre Ellen şi Conchita.
Sârmana fată nu mai putea să şâ(Jă in casa lui

lui Luca.Don Bartolomeo, care era acum
Cercetările parchetului in causa acestui omor 

urmară inainte, dar erau împreunate cu multe greu
tăţi, căci lipsia orl-ce material de urmărire.
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Nu sô dase de alte urme de cât de biuroul spart, 
de feréstra deschisă, de pistolul descărcat şi de dalta, 
fără nici un semn caracteristic.

Vr’o doué urme de picior de om din grădină sô 
perdură tot acolo.

Coregidorul era disperat ér Luca së bucura. Is- 
butise a ajunge in odaia sa până ce nu veniseră ser
vitorii in urma împuşcă turei şi, până acum îşi jucase 
rolul aşa de bine încât nu-1 ajunsese nici măcar urma 
unei bănuell.

Numai perirea celor patruzeci de mii de piaştrii 
nu şi-o putea explica.

Toţi credeau in un asasinat tîlhăresc. Së presu
punea că bandiţii au fost surprinşi de Don Bartolo- 
meo, că ei îl smuciseră pistolul, care fu recunoscut 
de al lui, din mână şi că-1 impuşcaseră cu acel pistol.

De odată afacerea ajunse in o lumină mai lă
murită, după cum sô credea, şi anume prin deposi- 
ţiunea unui servitor, care pomeni de cérta ce Don 
Romano avusese cu unchiu-sôu cu puţine ore înaintea 
asasinărei acestuia.

Precautul ,coregidor cercetâ in ascuns decursul 
desbinărei intre unchiü şi nepot şi ajunse in fine la 
părerea că Romano póte va fi asasinat pe unchiu-sëu 
din resbunare şi că ar fi spart biuroul numai pentru 
a declina bănueala de la sine, căci cine ar fi pre
supus pe un asasin-bandit in persóna unui bogat 
moşier.

Mai invinovăţit<5re pentru Romano erau cuvintele 
când së duse de la unchiu-sëu. le rostisepe care,
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faţă de servitori: „la séma. Voi reveni, când te vei 
aştepta mai puţin Ia una ca asta şi-ml voi ajunge 
ţintă cu tdtă opunerea D-tale 
pace, fiă dar resboiü intre noi. Eu unul sunt pregătit.“

Trei bărbaţi nepătaţi, intre cari şi bătrânul Da- 
niil, auriseră aceste cuvinte ameninţătdre.

Corregidorele nu-1 socoti pe Romano capabil de 
un asasin, dar era silit să ia in considerare deposiţiu- 
nea servitorilor şi ca un poliţist expert şi dibaciü cu- 
noscea din destul de bine firea omenéscâ pentru a 
sei cât de tare póte aţiţa amorul tóté pasiunele as
cunse ale individului.

Romano fu deci arestat, fiind acusat de asasinarea 
unchiului-sëu.

Décá nu voiescl

CAPITOLUL XXX.

Planul cămătarului.

La vr’o săptămână după asasinarea lui Don Bar- 
tolomeo, Vasteri veni pentru prima 0ră la proprietatea 
marelui său datornic.

Luca-1 primi cu stăpenirea de sine şi cu descon- 
sideraţiunea ce-1 caractérisa, ér ovreiul manifesta un 
straniu amestec de batjocură aiogantă şi de triumf 
sarcastic.

Cu politeţă de umilinţă afectată să plecâ inaintea 
omului devenit bogat care zăcea pe un divan fără 
d*a să mişca, intrebându-1 :

29*
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„Ce vreai?“
„Ah, Maria-ta, dă-mi voie să-ţi presint aceste 

hârtii,“ respunse Yasteri.
Cuvintele erau curteneţe dar maniera in care 

fură, pronunţate fu atât de sarcastică, încât Luca së 
uitâ cu mirare la el, dar faţa cămătarului arăta nu
mai acea genă stângace, pe care o au ómenii necul- 
tivaţî in comereiül lor cu superiori.

„Adă aici,“ $se Luca. „Cât face suma?“
„Trei-cjeci şi trei de mii de piaştrii.“
„Cu interese cu tot?“
„Da.“
Ovreiul deschise un portofoliù unsuros şi scóse 

din el douë hârtii, pe care le dete aristocratului. 
Prima hârtie era scrisul făcut la 7 August de trei
sprezece mii piaştrii, ér’ cealaltă hârtie era pentru 
douë-ejecï de mii de piaştrii, cu care së împrumutase 
Luca pentru a-şi putea plăti prima datorie de joc.

Luca merse la biuroul sëu, scrise vr’o douë cu
vinte pe o hârtie lungărâţă şi ingustă, pe care o dete 
apoi cămătarului. Era un cec asupra bancherului sëu.

„Ai greşit suma, Don Luca,“ (fise Vasteri şi 
mâna sa prinse iute cele douë scrisuri, care steteau 
înaintea lui Luca.

„Ba nu,“ replicâ acesta cu asprime.
„Aici stau treizeci şi douë de mii de piaştrii.“ 
„Bine înţeles !“
„Creanţa 

de piaştrii.“
este insă de trei-(Jeci şi trei de mii 

„Trei-ijecî şi douë de mii, <Jic eu.“

mea
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„Aid însă stă negru pe alb, că —“
„Mie-ml este egal.“
„Spune-mi dar cel puţin causa, care te indâmnă 

a-mï face acest scatjëmênt.“
„Ceea pentru ce am voit să dau o miiă de piaştrii 

nu s’a săverşit.“
„Ce vreai să ?w
Luca privi cu luare aminte in jurul sëu şi (jise 

apoi incet: „Don Romano trăiesce.“
„Don Romano trăiesce?“ repetă ovreiul mai tare 

de cum ar fi fost de lipsă şi 
rare, de şi acéstá veste nu era nouă pentru dênsul. 
„Permite-ml Don Luca, să më îndoiesc de cuvintele 
D-tale.“

cu cea mai mare mi-

„Informâză-te şi vei afla.“
„Dar omul meu —“
„Este un flecar care nu merită nici o miiă de 

reali de cum o miiă de piaştrii.“
„Ori ia-i arătat din greşală pe alt cine-va, care 

a căcjut in locul lui Don Romano.“
„La dracu ! şi asta së póte. Óre să më fi înşelat 

Concliita?“ sô întrebă Don Luca, apoi së adresă cătră 
ovreiü : „A fost o nenorocire, că n’a că<Jut Don Ro
mano, căci el este acela, care a asasinat pe un
chiul meu.“

„Nu së póte!“ exclamă Vasteri zăpăcit de mirare. 
„Spune-ml cum s’a putut una ca asta. Nici nu pot 
s’o cred.“

Fiă că agitaţiunea cămătarului să fi apărut puţin 
pré afectată, fiă că Luca nu-şî putea închipui, că

-
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ovreiul sä nu fi au(Jit nimic despre acéstâ întâmplare, 
de care vorbia tot oraşul, fia oii cum ar fi fost, te* 
nërul 4ise cu asprime: 
cu puţine ore 
violentă intre Don Bartolomeo şi Don Romano şi că 
acesta s’a folosit de ameninţări lămurite.w

„Şi pe baza acestei constatări vërul D-tale este 
prevenit de crima asasinatului?“

„Da — ce, te miri óre ?“
„Firesce că mô mir.“
„Şi de ce ?“
„Fiind-că omul adesea când este înfuriat ame

ninţă pe cine-va, fără ca mai târcjiu să-şi aducă aminte 
măcar de ameninţarea sa, decum s’o realiseze. Deci 
nisce cuvinte pronunţate de un tênër inimos in cârtă 
cu altul nu pot fi un motiv suficient, pentru a fi 
acusat de omor.“

„De ce na te faci advocat, Domnule Vasteri?“ 
„Apărarea vërului D-tale, mi-ar fi destul de 

uşură,“ replicâ cămătarul cu un ton, care-1 făcu pe 
Luca să tresară fără de voie.

„Cercetarea a constatat, că 
înaintea asasinarei avuse loc o cârtă

„Aceste ameninţări Romano le-a rostit faţă cu 
mai mulţi servitori,“ observâ tênôrul cu tărie.

„Haidade! Cuvinte nu sunt nici odată fapte!“ 
exclama Vasteri, care părea a-şi fi propus a aţiţa pe 
Luca prin oposiţiunea sa.

„Parchetul mai are şi alte motive.“
„Nisce motive secrete dar. Ori le cunosci şi

D-ta ?“
„In parte.“
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„Aha! Fi va-ml permis a întreba cum së năs
cuse cérta intre Don Bartolomeo şi Don Romano ?«

„Véru-meu 6răşî a cerut pe Donna Conchita de 
la unchiu-meu.“

„Şi i-a fost refusatá?“
„Da!«
„Ş’apoi Don Romano só depărtâ cu sciutele ame

ninţări ?“
„Da! şi cu puţine ore mai in urmă a asasinat 

pe binefâcôtorul sëu.a
„Nu mi së pare nici de cum probabil. Don Ro

mano trebuia să scie că va fi indată bănuit. Este
pré precaut şi pré nobil de cât să fi putut comite un 
asemenea omor. El, după mine, ar fi răpit pe Con
chita, dar nici odată n’ar fi comis o crimă de dra
gul ei.“

„Pari a fi férte sigur in acéatâ privinţă,“ <Jise 
Luca cu batjocură, de şi nu 8Ô simţia nici de cum 
bine faţă de aceste explicări lungi şi exacte.

„Da,“ afirmâ ovreiul cu sarcasm.
Luca rëmase mut, luâ cecul pe care-1 făcuse şi 

scrise încă câteva cuvinte pe el, apoi îl dete^răşl 
ovreiului 4'cêndu-i: „Étá miia de piaştrii pe care n’ai 
să îi per^ï, décà il ai numërat deja.“

Tonul acestor cuvinte şi o mişcare făcută a lene 
cu mâna aveau să dea a înţelege visitatorului ino
portun, că este congédiât. Vasteri observâ astea pré 
bine, dar cu acea aroganţă neruşinată, ce caracterisâză 
pe émenil de tépa lui, examinâ cecul cu luare aminte, 
îl puse in portofoliul sëu cel unsuros, apoi reluâ con- 
versaţiunea cea întreruptă prin Luca.

-

v*v



344

„Don Romano de bună sémâ n’a fost menţionat 
in testamentul unchiului D-tale?«

„Nu!«
„Şi a sciut despre asta?«
„Da!“
Acest „nu« şi acest „da« fură rostite cu atâta 

rëcélà, încât orî cine ar fi fost disgustat de la con
tinuarea convorbirei. — Dar Vasteri urmâ cu gura 
zimbitóre: „Romano dară n’a avut nici un interes la 
mórtea lui Don Bartolomeo.«

„Ci. lasà-mè odată in pace!« irupse Luca furios 
şi lovi cu pumnul in masă. „Parchetul îmi dă des
tul de lucru, încât trebue să fiu bun bucuros că nu 
sunt silit să aud vr’o douë ore pe (Ji de acostă isto
rie. Trebue óre ca fie-care nebun bëtrân să-şl vîre 
nasul in acéstâ trébá?«

„Mai acum vr’o câteva <}ile nu eram un nebun 
bëtrân, ci un drag amic, nobilul şi milosul salvator 
din pericol, un ânger de şi in forma unui om neară- 
tătos!« observâ ovreiul cU sarcasm.

Luca ’şî muşcâ buzele.
„N’am timp de vorbă lungă ş’apoi trista istorie 

nicï nu sô po.trivesce pentru conversaţiune,« <^se 
„Fi bun şi scuză* më senor Vasteri, că m’am înfuriat 
aşa de mult şi că cu părere de rëu trebue să te con
gédiez acum, de óre-ce aştept vr’o câţl-va magistraţi.«

„Servitorii D-tale îi vor anunţa când vor veni, 
ér eu voi peri, fără ca să mô v4<Jă. N’ai nicî o gri je, 
Don Luca, in acéstá privinţă. Nimeni nu va afla că 
ai fost atât timp in legătură continuă cu bătrânul 
Vasteri din Triana.«_ '1-.•vj. i
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îngâmfatul tênër era furios. Mâna sa së smuci
mai de multe ori înspre clopoţel, vrând să chieme 
servitorii sëi, ca să dea pe uşe afară pe acel obraznic, 
dar o frică neexplicată-1 reţinu şi nu frica de a vedea 
trădate din partea lui Vasteri afacerile ce a avut cu

pe

dânsul, ci o frică de ceva ce nu-şî putea lămuri nicî 
el însuşi.

„Tmî vei permite să şed jos,“ reîncepu Vasteri 
şi së aşe4â cu intimitate obraznică pe un fotoliu, apoi 
îşî vîrî manile in buzunarele pantalonilor sói tociţi.

Luca dete din cap muşcând cu furie vârful unui 
creion, ce ţinea in mână.

Ovreiul aţinti asupra lui o privire plină de un 
triumf dobândit cu multe osteneli şi repetâ încă odată: 
„Don Romano nu a avut in adevër nici un interes 
la mórtea unchiului D-tale.“

„Şi óre de ce nu?“
„Fiind-că ar fi putut iă răpâscă pe Conchita, 

dâcă a iubit-o. La noi in Spania n’avem lipsă de 
multă bătaiă de cap ca să îndemnăm pe un preot la 
o cununie secretă. O mână de piaştrii este de ajuna 
pentru asta, ér’ vëru D-tale are de unde să-i dea. 
Este bogat, nu-i aşa Don Luca?“

Acesta afirmâ, dând din cap, apoi adause:
„Da ; are o haciendă cu un venit destul de mare 

pentru ca să pótá trăi modest.“
„De ce dară să fi devenit el un asasin?“
Don Luca ridica din umeri.
Vasteri scotoci cu amândouă mânile tóté buzu

narele sale şi (Jîse după câteva minute, cu ton incre-

I
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meu Don Luca, aşî dori să fumez, 
dar mi-am uitat tabacherea.“

„Poftesc* o ţigară?“ intrebâ tênërul hidalgo in- 
furiându-sô din ce tot mai mult de obrăznicia lui 
Vasteri.

4ut: „Ah, dragul

„Sunt bune ţigările D-tale?“
„Da, la dracul“
Luca présenta cămătarului taşca sa cu ţigări. 

Acesta luâ din ea o ţigară, o aprinse, scôse vr’o doué 
rotogóle de fum apoi fonfâni :

„Hîm ! bunicică ... Dar ca să nu-mi uit vorba, 
eu cunosc pe asasinul unchiului D-tale.“

„Lucru pré firesc, căci până şi copil din Sevilla 
sciu de numele lui Don Romano Serena.“

„Asta-i numele unui nevinovat.“
„Vorbă să fiă.“
„Nu vorbă ci adevăr curat.“
„Eşti nebun, Vasteri I“
„Ba nu Don Luca, este, după cum am <j.is, cu

ratul adevër, ér D-ta trebue s’o scil mai bine ca ori
cine. —“

„Eu?“
„Da, D-ta Don Luca Montez . . . Asta-i numele 

asasinului lui Don Bartolomeo Serena,“ <Jiae ovreîul 
cu jumătate voce, dar desluşit şi hotârît.

Don Luca sări in sus ca un mistreţ nimerit de 
glonţ şi-şî aţinti ochii speriaţi pe faţa ovreiului.

„Ce flecărescl?“ gîfăi el in fine.
„Că eşti asasinul lui Don Bartolomeo . . . Mai 

négà décâ poţi. Caută-mi in Jochî şi spune-mî că
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minţesc,“ exclamâ ovreiul, „dar vöd că nu îndrăznesc!, 
nu poţi s’o faci.“

„Ba da!“ striga Luca cu vocea tremurândă, dar 
era silit a-şî pleca ochiî dinaintea căutăturei celei in- 
ţepătdre a lui Vasteri. „Sunt perdut,“ borborosi el 
şi că<Ju, palid ca mórtea, pe un scaun.

Cămătarul îl privi, bună óra cum un şârpe pri- 
vesce victima sa, care s’a incurcat aşa in incolăciturile 
sale încât nu mai póte scăpa. îşi incrucişâ braţele 
peste pept şi scóse mereu la rotogóle de fum din ţi
gara sa.

In fine Luca-şi ridica din nou capul şi şopti cu 
ton răguşit : „Mé vei denunţa pentru a scăpa pe 
Romano.“

„Ce-mi pasă mie de Romano?“ replicâ Vasteri. 
„Aşa dară o vei face din resbunare ?“
„Şi de ce m’aşî resbuna eu asupra D-tale?u 
„Te-am tratat adese-ori cu un fel de dispreţ, 

senor Vasteri, de şi mi-ai adus multe serviciuri. Tre- 
bue să-ţi facă plăcere că poţi vedea pe îngâmfatul 
Don Luca Montez la piciórele D-tale, cerându-ţi 
graţie.“

Şi in adevăr miserabilul ingenunchiâ la piciórele 
cămătarului şi-i cuprinse genunchii.

„Fiă-ţi milă de mine!“ gemu el. 
nu më vei omorî, denunţându-mă ?“

„Ce cre<}ï, cu cât mi-ar plăti Don Romano şi 
Donna Conchita denunţarea mea?“

„Ar da până şi tot avutul lor.“
„Ear D-ta ce vei face, décâ mô voi obliga ca să tac ?‘(

„Nu-i aşa, că
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„Aş! fi al D-tale cu trup, cu suflet, cu avutul 
şi cu sângele meu; aş! fi servitorul, ba scavul D-tale.a 

Vasteri făcu un semn de satisfacţiune.
„Voi tăcea,“ <Jise el cu liotărîre.
Luca sări in sus cu un strigăt de bucurie şi sé 

aruncâ la peptul aceluia, pe care de altă dată îl dia- 
preţuise atât de mult.

Acesta-1 respinse şi <jise cu ton serios.
„Dar am şi condiţiun!.“
„Bine înţeles,u exclamă Luca, care de la dispe

rare ajunsese la extas de curagiü.
„Condiţiunile mele sunt aspre.“
„Vorbesce, D-tale îţî conced or! ce-mî vei cere.“ 
„Mai întâiü de tóté îmî vei plăti tăcerea mea cu 

un cec de <}ece mi! de piaştri!.“
„învoit!“
„Sunt modest, după cum ve<}ï. Donna Conclu ta 

ar fi jertfit mai mult pentru Romano.“
„Sciu, îţî voi da douë-<Jecï de mi!.“
„După câtva timp, adică după ce va fi trecut 

timpul de doliu pentru Don Bartolomeo, mô voi muta 
in casa D-tale şi, D-ta, mô vei introduce in lume.“ 

„Fórte bine — de óre-ce ’ml scap! viâţa, îmî 
eşt! ca şi un tată.“

Vasteri făcu un semn de mulţămire.
„Apoi îm! vei da mână de ajutor, ca să-mî exe

cut acele planuri, pe care voiesc să le promovez prin 
şederea mea in casa D-tale.“

„Nu-mî vei spune şi mie, care sunt acele pla
nuri.“
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„Mai târziu ; de o cam dată îţî fac numâi pro
punerea să fi asociatul meu. Vom împărţi intre noi 
atât munca cât şi profitul, care va fi destul de în
semnat. Cunoscï pré bine principiile mele in afaceri.“ 

Luca credea a fi gîcit părerile cămătarului şi 
4ise deci : „Sunt învoit. Să lucrăm dară împreună.“ 

„Bine! Şi in fiue vei scrie după cum îţî voi 
dicta şi după cum voi scrie şi eu, contractul asupra 
căruia ne-am învoit acum noi amêndoui, dându-mî 
D-ta exemplarul scris de D-ta, şi lăsându-ţî eu pe 
acela scris de mine, spre mai mare siguranţă pentru 
amêndoui.“

Luca fără a face nicï o obiecţiune la acéstà pro
punere sô puse la masă, după ce provóíjuse pe ovreiü 
cu cele nesesare la scris, şi amêndoui făcură contrac
tul, in care sö cuprindeau condiţiunele convenite între 
cei doui.

După ce sô convinse Vasteri că actul scris de 
Luca era făcut in tótá regula, că exprimase in el 
apriat cumcă dênsul adică Luca asasinase pe Don 
Bartolomeo, îl puse bine, şi îi dete in schimb exem
plarul sëu, apoi cji3e*

„Acum te rog a-mî da cecul.“
Luca îl scrise şi-l dete.
Vasteri examinâ şi acest act cu cea mai mare 

luare aminte, apoi îl griji in portofoliul séu cel un
suros, după care îşi luâ <Jiua hună.

Luca îi oferi trăsura sa, dar ovreiul nu o primi. 
Trufaşul hidalgo conduse pe bătrânul ovreiu până la 
uşa casei, punênd prin asta in mare mirare pe toţi 
servitorii sëi.
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Vasteri triumfa.
Planul sôu cel mare la care lucrase de un şir de 

ani deja, îi succese şi avea să-i aducă rôde de aur.
Cu o isteţime in adevër satanică sprijinise pa

siunea de risipă a lui Luca şi-l nomolise tot mai tare 
in abisul peirei morale şi financiare.

Luca trebuia să comită o crimă şi ovreiul sciind 
despre ea, avea să devină stăpânul lui, intocmai după 
cum să şi intêmplase.

Deja atunci la 7 Maiű voia să-i arunce in faţă 
învinovăţirea de furt; dar îşi lua séma, căci îi veni 
o ideeă şi mai diabolică, Luca trebuia să asasineze 

unchiu-sëu.
D’aceea îi prelungi datoria până ’n 7 August, 

ba îi dete un nou credit. Seim cu ce efect şi seim, 
că aceia care së folosiră de acest credit nu fură alţii 
de cât Manuel şi Iorgu, cari aveau să mai intrevină 
in mod decisiv in afacerile lui cu Luca.

Vasteri nu fusese la Sevilla, in $ua in care së 
asasinase Don Bartolomeo, dar së aflase destul de 
aprópe pentru ca să fie indată informat despre acea 
întâmplare cu tóté amënuntele ei.

Când plecase din Sevilla sperase cliiar că absenţa 
sa va aduce pe Luca in aşa mare perplexitate încât va 
fi silit să comită omorul.

Am vëcjut cum së pricepuse a uimi şi a zăpăci 
pe Luca încât îl aduse la aman. Acum îl avea in 
mâni şi putea nu numai să-şl insuşâscă t0tă averea 
lui, dar încă şi a multor alţi tineri din societatea 
Sevillei, unde avea să fiă introdus de Luca, instru
mentul său.

pe



CAPITOLUL XXXI.

O nefericită.

Conţiî de Torrejas încă tot mai petreceau la 
Sevilla, unde erau primiţi in cele mai bune societăţi 
şi deveniseră prin bogăţia şi amabilitatea lor amicii 
tinerilor cavaleri şi obiectul dorinţei a multor inimi 
feminine, tinere şi bătrâne.

Seim pré bine că cei doui bandiţi nu jucau nu
mai de plăcere pe conţi ; in adevër ei nu-şl negligeau 
nici decum afacerile după cnm am vă<}ut din exemplul 
pe care l’am povestit deja.

Intr’una din seri cei doui amici să preumblau 
pe malul bordát cu portocali înfloriţi al frumosului 
Guadalquivir.

„N’ai mai aucjit nimic nou despre faimosul omor, 
la care am fost martori?“ intrebâ Iorgu şi-şl aprinse 
o ţigară préspëtâ.

„Nu pré mult,“ replicâ Manuel. „Tréba stă insă 
férte rău pentru Don Romano Serena,“

„Ce, nu este in stare a dovedi, că in acea népte 
s’a aflat in altă parte?“

„Nu; susţine că ar fl stat la pândă in pădurea 
liaciendei sale.“

„Şi firesce n’are martori pentru acéstâ aserţiune.“
„Nimeni nu Ta vă<Jut.“
„Asta-i rău, compătimesc pe acest têùër.“
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„Nu l plânge, cu ajutorul advocatului sëu së va 
descurca el de bună sâmă.“

„Nu cred una ca asta, căci Don Luca va face 
tóté din partea sa pentru ca vëru-sëu, pe care-1 urăsce 
grozav, să fiă dovedit de asasin, căci îndată ce va fi 
pedepsit cine-va pentru acea crimă, cercetarea va în
ceta şi Luca nu mai are să ducă nicî o frică.“

„Fiă, ce avem noi cu astea tóté?“
„Ho, dar ce cre^l că voi suferi să condamne pe 

un nevinovat, mai cu sâmă dâcă este tot odată amicul 
amicului meu Don Juan?“

„ Adică vreai să mergi la parchet şi să ne oferî 
de martori?“ <Ji8e Manuel in batjocură. „Ş’apoi ce 
vei respunde, dâcă te vor întreba de unde până unde 
am răsărit nóptea in cabinetul lui Don Bartolomeo?“ 

„Voi scrie coregidorelui, când vom fi ârăşl in 
Siéra,“ <}ise Iorgu hotărît.

„Dâcă Don Romano nu va fi până atunci de 
mult condamnat şi executat.“

„Prostie 1 Ce cretjî că voi rămânea încă mult 
timp aici? Nici decum, căci acéstâ societate de ómen! 
blân4l ca miţele este cât së póte de greţ6să.“

„Şi cu ce nume vei subscrie scrisórea ta?“
„Ca numele meu, séu mai bine <Jis cu acela, pe 

care-1 port şi, care este destul de cunoscut in Spania. 
Şi vei subscrie şi tu.“

„Nu sunt nebun!“
„Manuel!“ exclamâ Iorgu şi sprêncenile îi së 

încruntară.
„Dar gândesce-te mai întâiù bine la ceea ce

:

..
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yoiescï să faci/* îl povăţui Manuel. ,,Scrisérea ta ar 
fi pentru Don Romano vătămătdre, ér nu folosi tére.u

„Cum aşa?u
„Nu înţelegi, că parchetul va considera pe un 

prevenit de sigur culpabil dâcă vor garanta pentru 
nevinovăţia lui doui dintre cei mai temuţi bandiţi. 
Ar trece nu numai de autorul asasinatului ci chiar
de membru al ligei nóstre.

„Hîm!u tjise Iorgu, pus pe gânduri, „Èràçï am 
fost pripit, ai dreptate, dar de ajutat totuşi trebue să-i 
ajutăm.“

„Da . . . insă cum?“
„Férte simplu. îl liberăm din inchisóre, fiă cu 

forţa, fiă pe altă cale.“
„Sunt invoit cu asta. Cred că vom face mai bine 

décá vom mi tui pe temniţer. Seracii de ei de obiceiű 
n’au nici ce să mănânce şi sunt deci férte simţitori 
pentru lucirea galbënà a monetelor de aur. Am câş
tigat destul de la familia Serena, deci, putem să-i 
jertfim o parte din folosul nostru. Mâine chiar —“

„Ha ! Ce-i asta ? Ean privesce colea !“ întrerupse 
Iorgu vorba amicului.sőu şi arëtâ cu mâna spre un 
punct ce era înaintea lor.

„Este o femeeă, care së aruncâ în rîu!“ strigâ 
Manuel şi alergâ înainte.

„Trebue s’o scăpăm!“ - ;
Cei doui bărbaţi alergară spre locul de unde ne

fericită sărise in apă; ea perise deja şi numai o slabă 
vultére a apei dovedia încă fapta ei de disperare.

Manuel îşî lăpădâ jacheta şi ghetele, dar până să
30Theoclior Alexe. „Unul scapi, altul piere.” - • -sæaËv-4

■
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fi terminat pe jumëtate cu asta, Iorgu fără a fi pre
getat, fără a-şî fi lăpădat din vestminte, së şi aruncase 
cu capul înainte in iîu.

Trecu câtva timp până ce së arëtâ ârăşl la su
prafaţa apei. Sé depărtase cu vr’o douô-decï de paşi 
dar in braţul sëu ţinea pe femeea nefericită şi inota 
cu lovituri puternice spre mal.

Manuel merse iute de i luâ sarcina, Iorgu insă 
prinse o ramură a unui arbore ce atârna d’asupra 
apei şi cu ajutorul ei eşi din rîu.

Cei doui soţi sÔ aplecară spre femeea leşinată şi 
së încercară a o readuce la viâţă, frecându-i bine pep- 
tul şi piciórele. Silinţele lor nu fură zadarnice, càcï 
peste puţin femeea-şl deschise ochii şi bîlbăi : „Ce, nu 
sunt m<5rtă?“

„Nn, senora!a replică Manuel cu vocea sa cea 
dulce, care era atât de periculdsă femeelor.

„Eşti salvată!“
„Salvată,“ şopti ea. „Ah, şi am sperat că-ml va 

fi permis ca să mor. De ce nu m’aţî lăsat să-ml 
sfîrşesc filele.“

Zăcea o plánsóre atât de mişcătdre, o disperare 
atât de grozavă in tonul acelor cuvinte, încât cei doui 
bărbaţi fură adênc înduioşaţi.

„Unde te putem duce senorita?“ reîncepu Manuel 
şi mângâia cu mâna përul cel negru, lung şi despletit 
al femeei. „Unde şe<Jî?a

Făcu un semn negativ din cap şi nu <Jise nimic. 
Ochii îi së închiseră şi corpul ei fu luat de fiori.

„Ce să facem?“ intrebâ şeful pe locotenentul sëu.



— 366

„Sciu aicî in apropiere o cârcimă, s’o ducem 
acolo,“ replica Iorgu şi, după obiceiul său de a face 
indată ceea ce a 4îS> luâ pe femeea, care părea din 
nou leşinată, in braţele sale cele viguróse.

„Aştăptă!“ dise Manuel, îşi scóse jacheta sa de 
catifea şi acoperi cu ea corpul de jumătate gol al 
femeei.

Iorgu-i aruncă o privire de recunoscinţă şi sô 
puse in mişcare.

După vr’o cjece minute sosiră la cârcima, in care 
o mulţime de samaragiî făceau o gălăgie destul de

Atât samaragiî cât şi cârcimarésa erau fórte mi
raţi când vădură pe doui bărbaţi distinşi după apa- 
rinţă, dintre care unul era in cămaşă ér* celait plin 
de apă şi cu o femeeă asemenea plină de apă pe braţe.

„Étâ şi neptun,“ <^se rî^ênd unul dintre 
răgii, care era din Cadix şi învăţase de la marinari 
câte-va expresiuni d’ale lor, pe care le aplica la tótá 
ocasiunea binevenită.

Iorgu trimise batjocoritorului una din privirile 
sale atât de ameninţătdre, care-i infundâ indată gura, 
apoi să adresa cătră cărcimărăsă care era frumuşică 
şi cochetă şi i dise cu politeţă: „Senora, nu vei avea 
bunătatea să dai ajutorul D-tale unei sărmane femei, 
pe care tocmai acum am scăpat-o din valurile Grua- 
dalquivirului.“

Manuel sprijini pe amicul său punând 
cârcimăresei vr’o două piese de aur, cu care ocasiune 
îi şi strinse mâna cu frăgezime.

Cărcimărdsa nu resistâ nicî banilor nici privirei

mare.

sama-

in mâna
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galeşe a tênôrului distins ; së pleca înaintea lor şi : 
„Yoi face tot ce-mi va fi cu putinţă pentru a vô ajuta, 
Domnii mei. Bine-voiţî a veni cu mine.“

Ii conduse in iatacul ei şi Iorgu depuse sarcina 
neînsufleţită pe pat, ér Manuel şopti frumósei cârci- 

mărese vr’o douô cuvinte de şagă la ureche, aşa încât 
acésta sô înroşi. Dar nu-şl pleca ochii ei cei drăcoşl 
şi nici nu sô feri pré tare, când îndrăzneţul bandit 
îşi incolăci braţul sëu pe după gâtul ei cel durduliu 
şi îi sărutâ buzele cele rumene.

Iorgu îi aruncâ o privire mânidsă şi bolborosi: 
„Cu puţine sëptômânï mai ’nainte voia să mórá din 
causa Englezei şi astădl nici că sô mai gândeşte la ea.“ 

„Trimite după un medic,“ dise el apoi cu vocea 
tare şi destul de aspră, „séu du-te chiar tu in oraş. 
Ear D-ta Senora vei avea bunătatea a-mi aduce pu
ţin vin séu rachiu şi a-ml trimite o servitóre, décâ 
nu ai singură timp pentru a desbrăca pe femeeă.“ 

„Vin indată,“ 4iae cârcimârésa care din causa cu
răţelului cavaler uitase cu totul de bolnava şi alergâ 
pentru a aduce vinul cerut.

Manuel së luâ după ea, merse la samaragiî şi 
ridicâ o piesă de aur in sus, întrebând : „Cine vrea 
să câştige asta?“

„Eu, eu!“ strigară cu toţii şi o mulţime de mâni 
grosolane sô întinseră spre moneta sclipitóre.

Manuel o dete unuia, care luându-o së plecâ, 
după datina politic6să a Spaniolilor, fie ei chiar nu
mai nisce plebeian! şi c^se: „Sunt la ordinile D-tale, 
Senor..“

4
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„Cunosc! pe vr’un medic in Sevilla? _
„Pe toţi Senor.“
„Bine, merg! dară cât së póte de grabă, călare 

firesce, la acela care ş6de mai in apropiere, dă-i acâstă 
cartă şi spune-i să alerge cât va putea mai de 
grabă aici.“

Manuel dete samaragiului o carte cu numele de 
conte Torrejas şi de óre-ce omul scia să citéscâ puţin, 
së uitâ la elegantul bilet, descifră numele litografiat 
şi dise fórte supus: „Voi face după porunca D-tale, 
Domnule conte.“

Cei lalţî de prin prejur auriseră numirea de 
conte şi së uitară acum la Manuel cu cel mai profund res
pect, cu atât mai vêrtos fiindcă ordonase să li să dea 
un burduf mare cu vin pe socotéla sa.

După vr’o trei sferturi de oră sosi medicul, un 
bărbat tênër încă, dar serios; samaragiul îl informase 
deja despre cele întâmplate.

Manuel care avea o repulsiune instinctivă in con
tra bólelor şi a miserii, îl duse numai până la uşa ia
tacului.

Medicul intrâ.
După puţine minute eşi Iorgu şi 4ise : »Este scă

pată. Doctorul 4ice că peste puţine ore, de care are 
lipsă spre a-şl mai veni in fire, va putea să se rein- 
turneze în oraş.“

„Ce va fi adus*o la acest pas de disperaţiune?“ 
intrebâ Manuel.

Iorgu ridicâ din umeri.
- „Lipsa, aşa cred eu,u replică el. „Sărmana femee
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este grozav de slabă şi-i îmbrăcată numai cu sdrenţe, 
de-ţl este mai mare milă de ea.<l

Acum eşi şi medicul şi le spuse că femeea póte 
fi dusă la oraş, dar va trebui să stea in pat, avênd 
lipsă de o cură îndelungată până sô va restabili pe 
deplin, fiind cu totul prăpădită mai ales prin lipsa 
de hrană.

4-

„Ţi-a spus ea unde şade?i( întreba Iorgu.
„Da, Domnule conte,“ replica medicul.
„Te rog dară s’o visitez! şi după asta şi s’o tra

tez! cu tóta îngrijirea posibilă. Cât pentru spese le 
voi achita eu. Mâine, poimâine îm! voi permite a te 
visita, pentru a më înţelege mai departe cu D ta.u

„Trimite-m! numai vorbă, Domnule conte, când 
vei avea timp şi-mî voi da onôre, de a mô présenta 
la Dv.,“ replică medicul curteneţ, sô inclinâ şi plecâ.

Peste vr’o câte-va minute cârcimârésa reapăru in 
odaia de dspeţî. Iorgu o intrebâ undată, décá bolnava 
va putea şi va voi să vorbéacá cu densul. Ea îi răs
punse că streina ar fi întrebat deja de salvatorul ei, 
dorind a-1 vedea.

Iorgu merse la bolnava care şedea cu mânile 
împreunate pe patul ei.

Când intrâ intórse privirea ei asupra feţei sale 
şi <Jise : „ Domnule conte îţî sunt etern recunoscótóre, 
că ţi-ai riscat nobila-ţ! viéfâ pentru a scăpa pe a mea 
cea miserabilă. Dar totuşi nu-s in stare a-ţî mulţămi 
din tótá inima, căci vai, nu voiam să mai trăiesc, 
voiam să mor.4*

„Şi de ce?“ întrebă Iorgu cu o faţă seriósá.

<
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„Sunt aşa de prăpădită, aşa de nefericită, încât 
nu sciam altă scăpare de cât mórtea. Ah, de ce nu 
m’ai lăsat să mor?“

„Cretjî că nu voi da ajutor aprópelui meu, vë- 
<}endu-l că sufere ?“

„Ah, Domnule conte, te rog a-mi ierta ingrati
tudinea mea, nu sunt démnâ de ceea ce ai făcut
pentru mine . . . Ah, ce së mô fac pe acest pamênt?“ 

„Să trăiesc!, să fi fericită ! Nu ai rudenii ?“
„M’au repudiat din causa amantului meu.“
„Şi amantul?“
„A murit şi m’a lăsat împreună cu copil mei in cea mai 

mare miserie . . . Dar d’aceea totuşi nu-1 urăsc, căci 
n’a fost vina lui. Nu, nu, eu tot îl mai iubesc, pe 
unicul bărbat, cu care am fost atât de fericit, de şi 
un timp pré scurt, vai. îl iubesc pe scumpul tată al 
copiilor mei, pe pré bunul părinte, care a murit de 
o mérte atât de amară, de óre-ce pe patul sëu de 
mórte vëtjut miseria napustindu-sô asupra aman
tei sale.“

Femeea, cea palidă pe à cărei faţă frumdsă mîh- 
nirea şi fómea trăseseră cu mâni puternice nisce brazde 
grozave, ai căror ochi atât de frumoşi erau turburaţi 
de mii de lacrimi amare, a cărei trup mendru fusese 
supt de miserie, îşi ridicâ mânile împreunate şi rosti 
o rugăciune pentru reposatul ei soţ.

Iorgu-şî plecâ capul şi o lacrimă ferbinte, prima 
de un timp îndelungat, picâ din ochiul sëu cel mân
dru şi-i urneai obrazul lui cel pîrlit de sóre. Sânţenia 
momentului era impunátóre.
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Iu fine îşî stăpeni dui°?*a şi <Ş.ise, cu vocea încă, 
tremurândă : „Dar copi)( D'tale, ce ar fi devenit, déca 
ai fi murit?“

Femeea îl privi cu o căutătură in care së reflecta 
o spaimă mortală.

„O Dumnezeule, értâ'^ë, értâ-më!“ ţipâ ea cu 
voce pàtrun<Jètôre. „Ali} atn părăsit pe copilaşii mei, 
pe dulcii, dragii mei copilaş!. Am voit să fug de 
miaerie şi am uitat de ei. Sunt condamnabilă, nu 
mai sunt démna, ca să-mî suriră, ca să më sărute 
cu frageZ’ime.“

„Liniştesce-te,“ Iorgu mângăinduo. „Vei re
deveni sănătdsă şi fericită cu copii D-tale.u

„Nici odată,“ şopti ea. „Sunt bolnavă şi nu mai 
sunt in stare a lucra şi mititeii mei vor plânge 0răşi 
şi-mi vor cere pâine ... of, asta-i mai rêu decât mórtea.“

„Vei avea pâine împreună cu copii D-tale,“ fae 
Iorgu. „Eu vë voiu da ajutor, căci sunt bogat.“

„Şi părinţii mei sunt bogaţi şi totuşi më lasă ca 
să flămânzesc,“ <Ş.iae bolnava şi privi pe Iorgu cu ne
încredere, dând din cap ca şi când ar fi voit să-l 
desmintă.

Iorgu-şi puse mâna in buzunar, scóse o mână 
de piese de aur şi le aruncâ pe plapomă dicênd : „Étá, 
asta-i tot pentru D-ta.“

Femeea cea palidă prinse cu mânile tremurânde 
monetele sclipitóre şi së jucâ cu ele ca şi un copil.

„Astea-s tóté ale mele?“ şopti ea. „Voi putea 
' dară să cumpër ârăşî pâine pentru dulcii mei copilaşi 

şi pentru mine . . . Of, de n’ar fi numai un vis, urmat
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de o deşteptare grozavă, dar nu 
täte, căci simţesc aurul in mână.“

Fără de veste luâ mâna lui Iorgu şi o aduse 
la buzele ei.

„Ertâ-më, că am fost in stare

. . pare a fFreali-1 •

më îndoi pentru 
un moment de bunătatea D-tale,“ cjise ea. „Mi-a fost 
cu neputinţă a crede, că sô va indura in fine cine-va
de miseria mea, că sô găsesce o inimă nobilă, 
nu mô condamnă, fiind*că am iubit pe un bărbat de 
un rang mai pe jos de cât al meu, dar cu o inimă 
mare şi nobilă ca şi a unui rege.“

Iorgu strînse mâna femeei, fără a <Jice nimic.
Cu o resuflare adâncă întreba densa: „Voiescî 

să asculţi la istoria vieţei mele?“
„Povestesce !“
„Eu sunt fiica unuia dintre cei mai văcjuţî şi 

mai bogaţi nobili din Spania. Mô numesc Octavia, 
celait nume nu ne imp<5rtă ; D-ta îl cunosc! insă, 
Domnule conte. Părinţii mei erau nisce ómeni semeţi, 
îngâmfaţi, duri, care nu luau in séma pe nimeni, 
décâ nu era purtător de titluri şi de ranguri. Eu 
eram unicul lor copil, dar avusesem doui fraţi, de 
cari-mi amintesc ca prin vis. Unul - murise şi celait 
perise, pe când eram încă férte mică. Se întâmplase 
o istorie tristă, misteriésâ, despre care să păstra cea 
mai adâncă tăcere ; eu una n’am putut s’o aflu nici 
odată, de şi, in curiositatea mea de fată, mi-am dat 
destulă silinţă ca să sciu şi eu ce a fost.“

In faţa lui Iorgu nu sô zări nici o mişcare la 
acésta naraţiune, dar ochii îi sclipeau şi mâna sa cea

care

31*
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vigurósá, pe care o pusese pe păretele patului dinspre 
căpătâiul bolnavei, tremura puţin.

,,De őre* ce eram unica moştenitdre a unei averî 
marî, devenii ca fată mare, obiectul unor omagii ze- 
lóse din partea tuturor cavalerilor dimprejur şi părinţii 
mei më fidanţară cu unul dintre ei. Imî era cu totul 
indiferent, dar îl primii cu plăcere, căci era un tênër 
frumos, vesel şi galant. De <}iua numelui sôu îi pre
gătii un portret d’al meu. Pictorul, care-mi făcea 
portretul së numia Ramon Osorio, un bărbat de o 
frumuseţă răpi tőre ; dar mai frumos decât corpul era 
sufletul lui. Ne iubirăm peste puţin cu cea mai vio
lentă şi mai artjótóre pasiune, dar numai când por
tretul fu gaia şi când Ramon avea să^şi ia adio, sim- 
ţimentul nostru rupse stavilele convenienţei : Ne măr
turisirăm amorul nostru, dar nu numai nouë, ci şi 
părinţilor noştri. Ah, cu ce cuvinte grozave furăm 
respinşi I Ramon trebui să părăsâscă indată castelul, 
ér eu fui dusă in o cliiliă solitară din turnul caste
lului, unde mô ţinură arestată mai multe sôptômânï, 
dându mî numai pâine şi apă. In fine îmî succese 
cu ajutorul dădacei mele —11

„Cum o cliiema?“ o intrerupse Iorgu, care as
cultase cu încordare vedită.

Ea-1 privi cu mirare şi respunse: „Dădacă së nu
mia Iuana.“

Iorgu făcu un semn afirmativ din cap.
„Te rog a continua.“
„îmî succese dară cu ajutorul Iuanei a më pune 

in legătură cu Ramon şi cu fidanţatul meu. Acestui
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din urmă i sÔ spusese, că aşi fi bolnavă. Cum aflâ 
insă adevărul prin scrisórea mea, declară părinţilor 
mei, că nu së va căsători nici odată cu o fată, care 
numai silită ar merge cu el la altar, deci, de şi cu 
inima sângerândă, era silit a renunţa de a mô lua in 
căsătorie. Sufletul nobil më iubise in adevôr, ceea ce 
a dovedit nu numai prin frăgezimea ce arătase cătră 
mine şi prin deslegarea mea de cuvântul dat, ci şi 
prin incercarea de a câştiga pe părinţii mei in favorul 
lui Ramon. Dar acâstă încercare fu in zadar. Tată-meu, 
furios de ultragiul suferit, căci astfel numia el gene- 
rositatea fostului meu mire, îl opri de a mai veni in 
casa lui ; eu insă fui (Jdnic maltratată, ca să më umi
lesc. Mô decisei a lua fuga. Ramon mitui pe ren- 
daşul tatălui meu. Iuana ne era devotată. Ea deschise 
inchisórea mea, amantul meu mô aştepta. Ne straves- 
tirăm in port ţărănesc şi rendaşul ne duse sera din 
castel, dându-ne de fratele şi sora lui, care-1 cerceta- 
sörä. In o cârcimă din apropiere ne aşteptau caii, 
pe care incălicarăm mergând tótá nóptea pe ei, ér a 
doua diminéfá furăm cununaţi in o comună mică de 
un preot, care era un amic din tinereţe a lui Ramon. 
Căsătoria nóstrá fu fericită, de şi eram sôracï, dar ne 
iubiam şi amorul ne făcea să uităm de tóté cele laite. 
Mai acum doui ani părăsirăm comuna in care trăise- 
răm până atunci ascunşi, şi venirăm la Sevilla. Puţin 
după asta, născui al doilea meu copil, ceea ce m’aduse 
la marginea mormântului, de unde më scăpâ numai 
îngrijirea plină de abnegaţiune a lui Ramon. Acéstá 
facere ne costase tot restul economiilor vóstre. Cu tóté
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astea nu disperarăm. Ramon era sirguitor şi câştiga 
cât ne trebuia, dar nimic mai mult, căcî n’avea pro
tectori, şi-i era silă de a face pe linguşitorul ómenilor 
cu dare de mână. Dar din nefericire şi el së bolnăvi 
peste puţin şi ne văzurăm siliţi a ne împrumuta de 
la un cămătar cu o sumă mai mare, pe care o şi 
plătirăm după insănătoşarea lui Ramon, impunêndu-ne 
cele mai dure privaţiuni. Sórtea care ne urmărise 
aşa de mult părea a ne suride din nou, căcî bărba- 
tu-meu era ârăşl sănătos şi câştiga ârăşl atât cât ne 
trebuia péntru un traiű ticnit. Ca un fulger din cbiar 
senin ne veni deci o admonestare din partea cămăta
rului, căruia îi plătisem nu numai capetele, dară şi 
nisce interese enorme. In nepriceperea ndstră nepă
ţită nu luasem delà dânsul o chitanţă formală şi mi- 
serabilul sô profitâ de acéstá împrejurare. Ne ameninţâ 
că ne va da in judecată, décâ nu vom plăti şi nu
mai după multe rugărî sô învoi a ne prelungi pre
tinsa datorie .... Mai nainte am fost o femeeă fru- 
m6să, Domnule conte, ceea ce o pot spune acum fără 
vanitate. Cu tóté că trăiam fórte retraşi, totuşi veniau 
mulţi inşi, mai cu sâmă cavaleri mai tineri in atelie
rul lui Ramon, nu atât pentru a admira cadrele lui, 
ci mai mult pentru a face curte frumósei Octavia, 
căcî aşa më numiau pe atunci. Eu eram rece faţă de 
toţî şi mergeam cât së póte de rar in atelier; dar 
fiind-că aveam numai o servitóre, eram silită a o face 
adese-ori ... întruna din c[ile, aflându-mô singură acolo, 
veni un cavaler tênër distins şi bogat care mô urmă
rise şi mai ’nainte cu propunerile sale; ar fi trebuit



- M7

să spui soţului meu despre asta, dar nu o făcusem, 
căcî coconaşul era nepotul unui nobil cu mare trecere, 
care însărcinase pe Ramon cu o lucrare avantagiósá. 
Ca de obiceiû tênôrul berbant îmi <Jise vr’o câte-va 
linguşiri scârbôse, eu îi răspunsei cu batjocură, el 
insă më imbrăţoşâ făr’ de veste şi voi să më sărute. 
Eu-1 îmbrâncii şi strigai ajutor. Ramon alergâ in 
atelier şi lovi pe miserabil in faţă, care părăsi casa 
înjurând şi ameninţând. A doua Ramon părăsi 
casa tiptil des de diminâţă şi só reintórse in trăsură; 
sô duelase cu acel coconaş şi primise o lovitură de 
spadă in umërul cel drept, care-i produse o rană nu 
tocmai periculösä, dar îl puse in necapacitate de a 
lucra ... Cu puţine <Jile mai in urmă cămătarul ne 
declarâ, că nu mai putea să ne prelungâscă datoria, 
şi că trebuiam s’o plătim in termin de douăzeci şi 
patru de ore. Ah cât de mult m’am umilit in acea 
<Ji. M’am dus pe la toţi amicii noştri cei bogaţi, dar 
pretutindeni am dat de uşi încuiate şi de mâni gólé, 
rar de cuvinte curteneţe, mai des de batjocură şi de 
insulte. Më dusei până şi la acela, care ne causase 
acâstă miserie, el însă arătâ rî^ênd cu mâna spre uşa 
iatacului sëu şi <Jise cu priviri pofticióse, că scăparea 
mea ar fi acolo închisă şi că aşi putea s’o scot d’acolo, 
eu dar numai eu in persóná. Il scuipai in faţă pe 
acel miserabil şi fugii d’acolo la alţi, dar el ne răpise 
pe toţi aceia, pe care-i credeam de amicii noştri . . • 
Cu vr’o douô ^ile mai urma a& vândură la mezat 
mobilele nóstre şi cadrele lui Ramon pe care-şî pusese 
t6tă speranţa sa, ér noi, aprópe goi furăm aruncaţi

î-

=

• :•-=

■ i

ir ! I



368: —

stradă. In o colibă miserabilă găsirăm adăpost in 
fine. Mâhnirea copleşi pe Ramon şi-i ingreunâ bóla,

Eu nu eram in stare a-1 căuta,

pe

rana sa sô sparse, 
după cum ar fi trebuit şi — lucru grozav — scumpul 
meu soţ muri in braţele mele/1

Femeea îşî acoperi faţa cea palidă cu amêndouë 
mânile şi plânse cu hohot.

Iorgu stetea lângă ea fără a së mişca, cu ochii 
aţintiţi asupra Octavii şi — plângea.

După o luDgă pausă Octavia reîncepu :
„Miseria mea era acum desăvârşită, ultima mea 

fericire, ultima mea speranţă sô cufundase cu Ramon 
in recele _ mormânt. îmi mai rëmaserà, ce-i drept, 
doui copilaşi, dar cu ce aveam să-i ţîn, eu care eram 
atât de bolnavă şi atât de neputinciósá ?... Mô pusei 
pe muncă, dar nu eram in stare să câştig atât cât 
ne trebuia pentru miserabilul nostru traiü. Vêndui 
bucată de bucată tot avutul meu, pentru a ne alina 
fómea. Dar devenind din ce tot mai neputincidsă nu 
mi să mai dete de lucru. Deja de eri nu mai aveam 
nimic, copii mei ţipau după pâine, — më dusei să 
cerşesc. Şi astăzi voiam să fac asemenea, eu, fiica 
unui conte bogat, voiam să merg să cerşesc o cója 
de pâine pentru copii mei, dar deja in prima casă 
fui prinsă de un alguazil şi dusă la poliţie. Pe drum 
mô smucii cu puterea disperărei din mânile alguazi- 
lului şi fugii — fugii şi in aiurirea disperărei mô 
aruncai in rîu . . . D-ta m'ai redat vieţei, ai redat 
sêrmanilor mei copii pe mama lor.w

„Eu insă le voi fi tată!“ Iorgu serbătoresce.
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Femeea-1 privi uimită.
„Te rog a nu më înţelege rôu,“ adause Iorgu 

cu tristeţă. „Nu m’au îndemnat nisce motive egoistice 
de a-ţî face acâstă propunere. Naraţiunea D-tale a 
deşteptat un ecou trist in peptul meu. Hai dară să 
ne aliăm. Eu te-am scăpat şi d’aceea 
asupra D-tale, pe care nimen n’are să mi-1 ştirbâscă: 
Privesce-mô ca pe un frate al D-tale. De şi voi putea 
fi numai rar lângă D-ta, totuşi nu te voi părăsi nicî 
odată şi voi veni tot de-a-una, când vei avea trebuinţă 
de mine.“

un dreptam

„Frate 1“ <jise Octavia din inimă şi puse mâna 
ei cea delicată şi slabă in drépta cea vigurósá a lui 
Iorgu; el o duse la buzele sale.

„Fraţii mei sunt morţi,“ continuâ ea meditând. 
„N’am avut parte nici odată de amorul lor. Unul din 
ei muri a casă ér celait s’a prăpădit in streinătate. 
Un blăstem zace pe vechiul nostru neaml“

„Un greu blăstem!“ repetâ Iorgu posomorit. 
Apoi së sculâ şi <jise: „Voi trimite pe cârcimă- 

résa să-ţi ajute la îmbrăcat. Ori nu te simţi destul 
de tare, pentru ca să te duci in trăsură la oraş?“ 

„Ba sunt destul de tare. Când o mamă n’ar fi 
destul de puternică pentru a-şl revedea copil fericiţi, 
pe acei copil, pe care îl a părăsit in miseriel“ exclamâ 
Octavia.

Iorgu së aplecâ spre ea şi o sărutâ pe frunte; 
ea primi acâstă sărutare cu o stranie simţire. Aşa nu 
o sărutase incă nimen.

Când acest^bărbat cu faţa seriósá reintră in odaia
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de 6speţl, găsi pe Manuel cu faţa aprinsă pe un scaun 
mare, legănând pe cârcimarésa pe genunchii sèi. Cu 
o mână o ţinea de mijloc, ér cu cea laltă ridicase un 
pahar, pe care-1 închina acelei femei.

„He, nenişorule unde ai fost !u exclama el, ér 
cârcimàrésa începu a sô opune in presenţa celuilalt 
(Jicênd: „Ah, lasä-mö Domnule conte aşa te rog. 
Sunt o văduvă cinstită.“

„Ba eşti o amantă frumósá,“ rîse contele Torrejas 
cel mai tênèr şi sô adresă cătră contele Torrejas cel 
mai in vârstă : „Ei bine ce ai mărturisit colea in lăun- 
tru. Fost-a crudelă femeea cea palidă? Pare că ai 
sărit de géba in rîu, căcî nu i-ai putut cuceri inimi- 
6ra. D’aceea faci o faţă aşa de cruntă, nu-i aşa?“ 

„Te rog a ajuta pe donna ca să sô ’mbrace,“ 
^ise Iorgu serios cätrÖ cârcimàrésà, care mai că sô 
temea de privirea cea posomorită a bărbatului celui 
mare şi sărind din braţele lui Manuel, plecâ d’acolo. 

„Ce ai?“ întreba veselul căpitan de bandiţi. 
„Hai bea una.“
Iorgu, care încă nu-şî schimbase vestmintele cele 

ude, goli sgriburind de frig paharul cu vin ce-i dase 
amicul sôu, apoi respunse, umplându-l din nou : „Lasă. 
P6te că-ţî voi povesti mâine ceva, ce m’a mişcat până 
’n adâncul inimei.“

„Pare că ai plâns chiar?“ exclamâ Manuel de 
odată. „Nu vreai să-mî spui mîhnirea ta, amice!“ 

„Mâine,“ fu respunsul, „a<jl nu pot.“ 
îşî strânseră mânile. — —
Pe drum mergând Iorgu intrebâ pe Octavia :
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„Spune-mi soră dragă, cum l’a chiemat pe usurierul, 
care v’a înşelat?“

„Vasteri!“ fu respunsul.
„Dar pe acel berbant miserabil?“
„Don Luca Montez !“

CAPITOLUL XXXII.

Octavia este resbunată.

A doua di séra cine-va bătu la oblonul ferestrei 
lui Vasteri.

Usurierul deschise şi privi ca de obiceiű cu pre- 
cauţiune pe feréstrá. Vè4u doui tineri îmbrăcaţi cu 
eleganţă, cad insă-şî invëliserà feţele cu mantalele lor 
cele supţirele, după cum erau obicinuiţi a o face vi- 
sitătoril lui Vasteri. Acéstá împrejurare nu-1 aduse 
deci la nici o bănuâlă.

„Grăbeşte-te, nenişorule,“ bombăni cel mai mare 
din aceşti domni când intrâ in interiorul casei.

Vasteri reincuiâ uşa cu precauţiune. D’abia ter
minase cu acésta când simţi de odată o mână grea împre
jurul gâtului sëu, ér douô alte mâni tot atât de tari 
îi legară pe ale sale cu o funie bună.

„De vei scóte un singur son, te injunghiü,“ $se 
o voce ameninţătdre, care era a celui mai mare şi 
cu gr<5ză simţi ovreiul vârful ascuţit al unui pumnal 
petrecându-i haina şi sgăriându-i pielea la piept.

Voia să strige indurare, dar jnu scóse decât un
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sunet nearticulat, căci îndată mâna care-i ţinea gâtul 
cuprins, i-1 strinse aşa de tare, încât părea că só inécá 
şi vârful pumnalului intra vr’o doui milimetrii in 
peptul sëu.

Usurierul së svêrcoli de grôzâ şi de durere, dar 
omul îl ţinea bine.

„Să nu-1 câluşăm ?“ intrebâ vocea cea lină a 
cavalerului mai mititel.

„Nu, nu,“ rëspunse vocea cea gróaa a celui mai 
mare. „II string de gât încât nid prin cap nu-i trece 
de a scóte un son măcar.“

„Së va ineca póte!“
„Cu atât mai bine!“
„Nebunie ! Scil bine cu câtă isteţie ascund aceşti 

mişei bogăţiile lor. Avem deci lipsă de el. Să aprind 
o luminare?“

„Mai intáiű să ne punem măscile . . . Ţine puţin 
pe acest câine, ca să mi-o pot pune şi eu p’a mea.“

Vasteri simţi cum së depărtară mâna cea vigu- 
r08ă de la gâtul sëu şi pumnalul de la peptul sëu 
şi-şî trase resuflarea, dar numai pentru un moment, 
căcî in cel următor îl prinse o mână fină şi môle cu 
aceeaşi energie de beregată.

„Ai felinarul?“
„Da H
„Aprinde-I dară.“
In următorul moment isbucni o zare şi luminâ 

scena, care së petrecuse până acum cu totul in în
tunecime. Vasteri së uitâ la chinuitorii sëi şi vô<).u, 
că in adevër in ftpariţiunea lor externă erau cavaleri.

!
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îmbrăcămintea lor era fină, purteau ace cu diamente 
in piept şi inele asemenea cu petre scumpe, dar faţa 
amêndoura, era acoperită cu nisce măscî negre de 
catifea.

> Cel mai mare ţinea în mâna dréptá un felinar 
mic de argint ér in cea stângă pumnalul, al cărui 
vêrf era colorat cu sângele cămătarului.

Acesta era mai mult mort de cât viu; despre 
scopul acestui atac nu putea fi nici o indoiélá şi acest 
scop era grozav pentru el, căci îşi iubia banii sëi mai 
mult de cât orî-ce de pe lume.

„Eşti singur,“ întreba vocea gr<5să a celui mare.
Vasteri făcu semn că da; nu putea să vorbâscă.
„Bine, ascultă dară: Mai întâii! ne vei duce in 

odaia ta! Feresce-te insă de vr’o apucătură trădătdre, 
căci ai muri de sigur!“

Cel mascat îl ameninţâ cu pumnalul ér ochii lui 
cei intunecoşî scênteiau fioros prin găurile măscei.

„P’aicî drept înainte trebue să mergem, nu-i aşa?“
Usurierul respunse ârăşî prin un semn afirmativ.
Merseră d’a lungul coridorului; cel cu felinarul 

înainte, după el Vasteri şi pe urmă de tot acela care-1 
ţinea cu manile sale svelte moi, in care cu tóté astea 
zăcea o putere atât de grozavă. Când intrară in odaiă, 
<Jise cel mare: „Dă-i drumul; sper că va fi destul de 
cuminte şi nu va face nici o prostie.“

Vasteri ar fi voit bucuros să facă ceea ce hoţul 
numia prostie, adică ar fi luat-o la fugă, décâ nu Tar 
fi reţinut frica de pumnalul cel lung, dar mai cu sémá 
oboséla sa.

•’{
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Cătju in genunchi şi resuflâ cu greu, ér chinuitorii 
sói steteau înaintea lui şi vorbi au incet împreună. Apoi 
(Jise cel mai mare cu vocea grósá : „Tu eşti cămătarul 
Vasteri, ovreiul Iw

Cetitorii vor fi gîcit deja, că acest om mare nu 
era altul de cât Iorgu şi soţul sëu mai mic Manuel 
Frania, deci li vom da d’aicl incolo numele lor.

„Eu sunt ovreiul Vasteri,“ răspunse acesta gîfăind, 
„dar cămătar nu sunt.“

„Ce eşti dară ?“
„Un sèrman agent, care din însărcinarea unor 

ómen! bogaţi împrumută banii acestora, luând de la 
dânşii o mică comisiune.“

„Este de rîs ceea ce spui, cine ţi-ar încrede ţie 
banii sëi? Sunt banii tëi pe cari îi împrumuţi, nisce 
bani afurisiţi, pe cari îi înmulţesc! cu dobândi ne
legiuite.“

„Ómenil-ml dau dobân(Jile de bună voie.“
„Da, fiind-că altmintrelea nu ar căpăta bani. 

Omul sérac in lipsa sa desperată dă să princjâ cu 
mâna şi un fir de paie.“

„Ş’apoi in cele mai multe caşuri îmi dau banii 
fără nici o siguranţă şi am păgubi mari,“ së apërâ 
Vasteri, care începu a spera, că in adevër totul nu 
va fi decât o glumă grdsă a vr'unui cavaler, pe care-1 
jumulise puţin pré tare. „Aceste păgubi trebuesc puse 
la loc.“

„Să lăsăm aceste vorbe!“ <jise Iorgu cu un gest 
dispreţuitor. „Cunoscut-ai pe un pictor cu numele 
Kamon Osorio?“

h-
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„Da, a murit insă !“
„II împrumutaseşi cu o sumă de bani?“
„Da, şi m’a costat destulă ostenélá până ce i-am 

primit înapoi,“ răspunse Vasteri, care incepu a së 
îngriji ârăşî mai mult, aucjind numele unui bărbat, 
pe care-1 înşelase aşa de amar.

„Mişelule !“ irupse Iorgu, care numai cu greu-şl 
mai stăpenia mânia. „Ai luat de la nefericitul de 
douë ori banii, pentru cari trebuise să-ţl dea nisce 
interese enorme şi astfel Tai dat pradă miseril, Tai 
asasinat, ér pe nevinovata lui soţie şi pe copil lor 
i-ai făcut muritori de férne .. . Blâstem ţie, cămătar 
miserabil !“

„Pot să jur că numai odată am primit înapoi 
banii — opt sute séu o miiă de piaştrii. Dómna 
Osorio n’are decât numai o singură chitanţă de la 
mine; tóté celelalte sunt nisce minciuni infame,“ în
drăzni a (Jice cămătarul cu tonul celei mai mari in
dignaţi uni, ceea ce fu férte rôu din partea lui căci 
in următorul moment o grozavă lovitură de pumn 
dat de bandit îl lungi jos.

„Oho !“ rîse Manuel. „Aşa de furios nu te-am 
vë(jut de mult, iubitule.“

„Tu nu scil încă in ce privinţă acest miserabil 
a devenit perniţios unei perséne scumpe mie şi cu ce 
mişelie i-a nimicit tótá fericirea vieţei şi a amorului ei.“ 

„Aşa dară şi fericirea amorului tôu?“
„Ba nu, de şi mi-a fost dureros a afla de asta.“ 
„Dar intru cât îţi este scumpă acéstá damă — 

căci acéstá persénà după <jisele tale trebuie să fiă o
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damă — décá fericirea amorului ei nu este tot odată
şi a ta?“

„Las că ţi-oi spune-o d’altă dată, căcî acum nu 
timp de vorbit, ci trebue să făptuim. Hei,avem

scólá ovreiű bëtrân,“ i striga acestuia scuturându-1.
„Mi së pare că numai së preface, nu este leşinat,“ 

<Jise Manuel. „Ean ajută-l puţin.“
Iorgu ridică pe ovreiul bëtrân ca şi când ar fi 

fost un copil şi-l puse in piciőre, dar isteţul recăzu 
4răşî pe podâlă.

„Stai, îi voi da o doctorie refortificátóre, o mică 
dosă de fer!“ exclamâ Manuel şi implântâ ovreiului 
pumnalul sëu in carnea mólé din dos.

Vasteri sări oblu in picióre, ér Manuel îşî rîse
de el.

„Ean să vorbim un cuvânt serios,“ <Jise Iorgu, 
punêndu-së înaintea lui Vasteri şi privindu-1 ţintă cu 
oehiï sói cei scênteitorï. „Eştî un mişel care ai me
ritat mórtea, dar nu voiesc să-mî murdăresc mânile
cu sângele tôu cel spurcat. Te dispreţuesc aşa de 
mult, încât nid nu te pot omorî şi de şi sunt un 
bandit, nu sunt un asasin, nu voiesc să vërs sângele 
unui inofensiv.“

„La obiect, locotenente, la obiect,“ exclamâ Ma- 
„Lasă morala, trebuiai să te facî un călugăr. 

Şi călugăriţa ta —“
Iorgu aruncâ lui Manuel

nuel.

o privire fór te seri0să, 
care-1 făcu să tacă, apoi continuâ a vorbi lui Vasteri, 
care tremura din tot trupul.

„Voi cruţa ded viéja ta cea miserabilă,“ <Jise

■
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el, „dar tu care ai impins aţâţi ómen! in miserie, ai 
să-ţî percjí izvorul bucuriei tale. Unde-ţl sunt ascunşi 
banii?4

. - -

Vasteri së aruncâ in genunchi şi strigâ cu voce 
imploratóre :

„Milostivule domn, ţi-am spus că nu sunt de cât 
numai agentul unor ómen! bogaţi in al căror serviciű 
îmi câştig o pâine amară.“

„Făţarnicule, numesce-ml pe aceşti ómen! bogaţi, 
care-ţî dă bani de cămătărie.4

„Nu ml-este ertat să-i numesc; m’ar lipsi de ca
pitalurile lor şi ar trebui să mor de fóme.4

„Ajungă-ţî, făţarnicule! Pe mine nu më înşeli tu. 
Scóte banii!“

„Nu am nimic, t<5tă averea mea stă din cinci 
piaştrii. Vëd că eşti un cavaler. Décá ai stat vr’o 
dată in relaţiunl cu mine şi ai avut vr'o pagubă 
sunt gata a ţi-o pune la loc, poţi să mô cre^l pe 
cuvênt.4

„Oho, parolă de onóre! Lucru preţios ^eu!4 rîse
. •Manuel.

■„Scóte banii!4 repetâ Iorgu.
„Fiă-ţl milă de mine!4 exclama cămătarul lamen

tabil. „Te conjur in numele atotmilostivului Dum- 
ne4eu, in care cre<Jî, la ochii lucitori ai frumósei 
D-tale amante pe care o adori —4

„De minune !4 <jise Manuel cu un hohot de rîs. 
„Caracho, ticălosul devine în adevër poetic. Spune-i 
să së róge in formă de sonetă, ş’apoi îl vei lăsa ju* 
mëtate din aurul sôu.4

&mm

Thcochar Alexe. „Unul scapă, altoi piere.“

«
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„Scóte baniï,w <Jise Iorgu încă odată cu acea ne
simţire rigidă, care-1 caractérisa. Vasteri nu respunse 
nimic şi nu făcu nici o mişcare. Atunci Iorgu-şi scóse 
pumnalul şi tjise: „Spune unde ţi-ai ascuns banii séu 
de unde nu te injunghiű, cu tóté că mi-e scârbă de 
sângele tëu.“

Şi Manuel së apropia cu pumnalul sëu ridicat şi 
mânjit cu sânge şi intrebâ; „Mai poftesc! o porţiune 
de fer, bëtrânule?“

Vasteri iubia forte mult banii sëi, îi iubia mai 
presus de tóté, căci : a face bani era scopul vieţei sale, 
fericirea sa, unica sa bucurie, dar pe sine însuşi së 
iubia mai pre sus de cât bogăţiile sale. La ce-i fo
loseau banii, décá nu mai trăia? Dar ce preţuia viâţa 
fără bani?

Pe când cămătarul îşi batea încă capul ce să 
facă şi ce să lase, simţi de odată doué vârfuri reci 
şi ascuţite, atingêndu-sô de corpul sëu. — Bandiţii 
nu aveau o răbdare pré lungă.

„Haide, spune, séu de unde nu te injungbiü,“ 
exclamâ Iorgu ameninţător.

„De nu vei vorbi dau drum pumnalului in tine,u 
adause Manuel şi începu a împunge pe ovreiű.

Cămătarul răcni de durere şi făcu un salt pentru 
a scăpa de cele douô arme, dar şeful bandiţilor îl 
ţinea ţeapăn.

„Stai pe loc ovreiulel Mărturisi-vei acum?“
„Da, Mária-vóstrá. Luaţi-mi tot ce am şi infi- 

ge-ml tot odată un pumnal in inimă. La ce să mai 
trăiesc, décâ-mï veţi răpi unica*mî fericire, ce mi-am
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agonisit cu atât amar? Va trebui să cerşesc, ba 
să sar in apă, căci cum voi pune la loc capitalurile, 
care mi-au fost încredinţate?“

nu,

„Injunghiă-te mai bine,“ îl sfătui Manuel, 
voi lăsa aie! pumnalul meu, ca să-ţî adud aminte de 
visita nóstrá atât de onorifică, décá mai târziu vei 
uita de saţiul tëu de viâţă.“

„O, nu voi uita visita D?., cât voi trăi!“ suspinâ

Jţî

ovreiul.
„Haide! spune unde-ţî sunt bani!?“ îl zori Iorgu. 
„Mê duc să v’i! aduc, senor!. “
„Ba nu, spune-ne locul unde-s ascunş!.“
Vasteri gemu, speranţa sa de a scăpa cel puţin 

o parte din bogăţiile sale, së nimicise.
„Duce-ţi-v0 colea in acel colţ întunecos,“ <Jise el 

cu vocea stinsă. „In părete veţi găsi un inel de fer, 
deşiurupa-ţi-1 şi apăsa-ţ! de pana acoperită de acel inel.“ 

Iorgu merse şi făcu după cum îi spusese cămă
tarul. Când apasâ pe roseta cea mică, care fusese 
acoperită de inel, së deschise păretele fără sgomot şi 
un parsechiu deveni visibil.

Banditul v0rîndu-şî mâna inlăuntru scdse doué 
obiecte din acea ascunijëtôre, o cutie de lemn şi o 
geantă de piele fórte grea.

Amêndouô obiectele fură aduse in rada luminei. 
Vasteri scóse un suspin greu, vôtjênd bogăţia sa 

dată pe mân! streine.
„Lasă-mî cel puţin cutia,“ së rugâ èl. „Nu con

ţine de cât numai nisce hârtii, fără nici o valóre 
pentru Dv., dar de cea mai mare însemnătate pen
tru mine,“
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î „Vom vedea,“ rëspunse Iorgu şi deschise cutia, 
care era in adevër umplută tot cu hârtii, dar aceste 
hârtii erau scrisuri de datorie, representând o sumă 
considerabilă.

„Ce, voiţi să më prăpădiţi cu totul? Ah, indu- 
raţi-vă de mine,“ sô ruga usurarul. „Dv. şi aşa nu 
puteţi réalisa aceste poliţe.“

„Nici nu voiesc să le réalisez,“ replica banditul 
reinchi<Jênd cutia şi dându-o lui Manuel. „Dar totuşi 
o vom lua cu noi, pentru ca să examinăm poliţele. 
Pe acele pe care nisce sărmani nefericiţi au fost siliţi 
a le subscrie de nevoie, le vom nimici, pe celelalte 
le vei reprimi in decursul (Jilei de mâine.“

Yasteri scóse un urlet de furie şi de durere; nu 
credea in acésta promisiune, dar amuţi indată, căci 
Manuel îi puse mâna sa pe gură.

Acum Iorgu së apucâ së examineze geanta. Acésta 
conţinea un numór óre-care de săculeţe ; deschise doué 
din ele. Unul era umplut cu monete de aur, celait 
cu petre scumpe, parte slobode, parte prinse.

„Bine,“ (}ise el aşezat, lega săculeţele la loc şi 
le puse’ârăşi in geantă.

Apoi luâ pe usurar, Manuel puse asemenea mâna 
pe el şi până să simţă surprinsul ce şi cum, era că- 
luşat şi legat de un inel, înţepenit in podélá.

Manuel luâ acum cutia şi felinarul, Iorgu geanta 
cea grea şi cei doui bandiţi plecară cu tes aurul usu- 
rarului, care privia furios şi mâhnit, cum îi periau 
bogăţiile câştigate cu atâta mârşăvie.

Când norocoşii infractori eşiră cu prada lor pe

, •.
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stradă, era deja intunerec ; in Andalusia sè face curând 
nópte. Trecură repede prin uliciórele cele înguste, 
până ce sosiră la un colţ de stradă, unde un om veni 
spre ei şi-i saluta milităresce.

„Pedro?“ întreba Manuel cu jumătate
„Eu-s, căpitane!“ fu răspunsul.
,,Bine, ia acâstă cutie, precum şi geanta de la 

Iorgu şi du pe amândouă, cât să póte de tiptil in 
odaia mea la liotei.“

„Al dracului de grea!“ <jise Pedro, cântărind 
geanta in mâni. „Caracho, aceşti doui sciă să găsăscă 
cele mai bune lucmele.“

„Haide, haide,“ zori Iorgu.
„Unde mergem d’aici ?“ intrebâ Manuel, după ce 

să depărtase Pedro, care funcţiona ca servitor al con- 
ţilor Torrejas.

„Mergem la cafeneaua nóstrá cea obicinuită,“ 
respunse Iorgu.

„In acâstă îmbrăcăminte?“
„Fireşce, numai măscile sunt de prisos.“
Scóse o şuerătură îndelungată.
După puţine minute Pedro să afla ârăşi lângă 

ei şi luâ măscile in primire. Cei doui bandiţi rema- 
seră in cel mai elegant port de majd.

Trecând pe lângă o fântână îşi spălară mânile 
şi merseră la cafeneaua lor, unde fură primiţi cu acla- 
maţiuni de bucurie din partea cavalerilor presenţi. 
Luca nu era încă acolo, de la un timp luase obiceiul 
a veni fórte târziu.

Firesce că să arangiâ îndată un mic joc, 
insă nu participară cei doui pretinşi conţi.

voce.

la care
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„De ce sä nu jucăm ?“ intrebâ Manuel incet pe 
amicul sëu, care-1 dusese in un colţ întunecat, de 
unde puteau vedea tóta societatea.

„Fiind-că voiesc să aştept pe Don Luca Montez,“ 
replica Iorgu cu seriositate.

„Ce vreai cu el?“
„Să-l omor.a
„Ah,“ exclamă Manuel mirat. „Nu fă prostii, 

aşa te rog. Déeà voiescî să-l injunghi, să eşirn afară 
pe stradă, căci aicî in sală suntem ca intr’un capcan 
... la dracu, ne vor aresta.“

„N’ai grije,“ respunse Iorgu posomorit. „Tóté 
sê vor petrece in mod cavaleresc, voi ofensa pe 
acel ticălos şi më voi duela mâine cu el.“

„Şi-l vei omorî?“
”Da!“
„Dar décá vei fi tu rănit séu omorît chiar?“ 
„Pah, nu ţiu la viâţă.“
„Dar ţiu eu şi un numër de ômenï bravî mult 

la vi4ţa ta. Seil bine cât de mult te iubim şi că 
lipsa ta nu s’ar putea înlocui nicî odată.“

„Dar ce, ai să te aştepţi tocmai la caşul cel mai 
rëu? Mô pricep in mânuirea spadei şi a pistolului ér 
Don Luca este un laş, ca toţi mişeii.“

„Şi care este causa năpraznicei tale urî in contra 
acestui Don Luca Montez?“

„Aceeaşi causă, care m’a îndemnat, ca să lipsesc 
pe Vasteri de banii sëi, care a fost numai un instru
ment in mânile sceleratului Montez.“

„Ah, aşa dară ârăşî este in joc, acea donnă ca- 
re-p este scumpă şi totuşi nu-ţî este amantă?“

:
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Iorgu nu respunse nimic.
Ca după vr’o cjece minute veni şi Luca şi merse 

de-a dreptul la cei doui amid ai sëi, adică la conţiî 
Torre j as.

Iorgu îl intempinâ intrebându-1 cu vocea tare şi 
aspră, aşa încât toţ! cei de faţă ridicară capetele cu 
mirare :

„Cunoscut-ai pe pictorul ßamon Osorio, senor 
Don Luca Montez?“

„Da, adică .... am cercetat câte odată atelierul 
său. îmî pare că a murit.“

„Da, a murit şi D-ta eşti acela care Tai omorît.“ 
Un strigăt de indignare sô ridicâ in sală, toţi 

se îmbulziră împrejurul celor doui adversari. Luca 
exclamâ cu indignaţiune aparentă, dar tremurând şi 
galben ca cérá :

„Domnule cum îţî permiţî o asemenea insultă? 
Am rănit pe pictorul Osorio in duel, dar nu sunt 
asasin.“

„Nu eştî póte in acest cas,“ dise Iorgu cu voce 
aspră. „Nu, Don Luca, n’ai asasinat pe senor Osorio 
cu propriul său pistol. Dar cu ajutorul unui misera- 
bil usurar ai împins in abisul miseriei pe acela pe 
care l’ai rânit in duel, împreună cu soţiă-sa cea castă, 
care a résistât poftelor D-tale. N’a murit in urma 
ranei sale, ci de mîbnire şi de fóme, prin vina D-tale. 
Femeea cea frumăsă, care a respins propunerile D-tale 
cele infame, a căutat éri mórtea in valurile Guadaqui- 
virului — nu mai avea in cotro, căd D-ta i-ai furat 
cu ajutorul lui Vasteri in mod mişelesc tot avutul ei.

•-
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Eu am scăpat pe sërmana femeeă, ér pe D-ta te voi 
pedepsi, aşa de adevărat precum sunt eu un nobil 
şi D-ta un mişel miserabil.“

„Minciună, nimic de cât minciună,“ strigâ Luca 
eşit din fire de furie şi de îuşine. „Iml vei da satis- 
facţiune Domnule conte. Acésta calomnie o vei plăti 
cu sângele D-tale.“

„Sper a vedea mâine colórea sângelui D-tale şi 
voi aştepta pe secundantul D-tale peste o oră la liotei. 
Cât despre secundantul meu —“ Iorgu sô uita cău
tând împrejur.

Locotenentul pe care Fam mai vë<}ut odată in 
Bocietatea lui, së apropiâ de el şi (jise, inchinându-sô:

„Fi-va-ml permis a mÔ pune la disposiţiunea 
D-tale, Domnule conte?“

„Primesc cu plăcere amabila-ţi ofertă,“ replicâ 
falsul conte. ,,Më scoţi din o mare perplexitate, având 
pré puţini cunoscuţi p’aicî. Regret că trebue să te 
incurc in o afacere atât de delicată.“

„Ab, te rog, Domnule conte !“ exclamâ curteneţul 
locotenent. „Intre cavaleri un asemenea serviciu de
amic, nu-i de nici o importanţă.“

„Eşti pré amabil. Avea-vei bună-voinţa a ne 
însoţi până la hotelul nostru?“

„Cu plăcere . . . Dar nici n’ai un adversar pe
riculos.“

„M’aşl bucura décá s'ar pricepe tot atât de bine, 
ca şi mine in mânuirea armelor.“

„Ce vei alege, sabia, spadă séu pistóle ?“
„Imi este egal. La cincizeci de paşi găuresc
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asul de caro şi më bat tot atât de bine cu sabia ca 
şi cu spada. Te vei înţelege dar cât së póte de lesne 
cu secundantul cortrariului. îţi încredinţez pe deplin 
întregul arangiament.“

„Dar décâ secundantul lui Don Luca va pune 
condiţiunl pré dure?“

„Haidade ! lasă numai. Acceptez schimb de gl<5nţe 
şi la distanţa batistei, décâ va fi de lipsă. Dar vină, 
să nu-i facem ca să ne aştepte,“

Cei trei cavaleri së depărtară.
Luca plecase înaintea lor cu doui dintre cunos

cuţii sói mai intimi.

CAPITOLUL XXXIII.

Luca ia fuga.

După ce Luca së înţelesese cu secundanţii sëi pe 
scurt asupra tuturor condiţiunelor, alergâ, de şi era 
deja târziu, la Vasteri pentru a-i cere sfatul lui.

Afacerea îi era de tot fatală, dabia-şl mai aducea 
aminte de Octavia cea frumósá şi étâ că contele Tor- 
rejas din causa ei îl făcea de ruşine in ochii lumei. 
înţelegea pré bine că acusa acestuia îl făcuse mare 
detriment in opiniunea publică, căci un conte din una 
din cele mai nobile şi bogate case ale Spaniei totuşi 
avea mai multă trecere de cât simplul gentilom Don 
Luca Montez.

Dar cine să-i fi trădat lui 6re legătura sa cu

?
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Vasteri? .Cămătarul el însuşi nu o făcuse de bună 
séma, ér Octavia Osorio nu scia nimic despre asta, 
mult décá putea s’o presupună. Era insă posibil óre, 
ca contele Torrejas, cu care stetuse până acum in re- 
laţiuni atât de amicale, să-l fi ofensat pe basa unei 
simple presupuneri. Asemenea lucru nu era de pre
supus din partea unui cavaler atât de desăverşit. — 
Pe scurt afacerea-i era cu totul enigmatică.

Şi duelul îl neliniştea. Nu era tocmai curagios, 
ér acum, când norocul îi aruncase in pôle o bogăţie 
atât de mare, era mai puţin ca ori când dispus a-şî 
risca viâţa in asemenea mod.

Etă pentru ce însărcinase pe secundanţii sèi, ca 
să céra spada drept armă, in a cărei mânuire së pri
cepea mai bine şi care oferia şanse însemnate figurei 
sale celei agile şi supţirele faţă de contele mai gros 
şi mai greu. Ş’apoi nu avea să së facă de cât numai 
trei ture, décà nici după a treia tură- nu va fi rănit 
nici unul din adversari, atunci, după părerea sa ofensa 
era spălată şi onôrea sa rehabilitată.

Luca së mirâ fórte mult, vô4ênd că Vasteri nu 
SÔ arătâ in urma băteilor sale in oblóne, dar mirarea-i 
fu şi mai mare când încerca la pórtá şi o găsi ne- 
incuiată.

Luca era, după cum am spus, cam laş. Frica 
nu-i permise a intra îndată. In fine totuşi së decise 
a aprinde o mică vărtelniţă ce purta asupra sa şi a 
merge in casă. Pa3 de pas inaintâ in coridor, dar 
.nu observă nimic, până ce nu ajunse in odaia, unde 
găsi pe usurierul legat.

t
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Luca së speria aşa de mult încât era să scape
din mâni vârtelniţa. Vëtjênd insă că afară de ei doui 
nimenî altul nu era de faţă, prinse la curagiű, scóse 
briceagul sôu şi tăiâ cu el frânghiile, cu care-1 lega
seră pe Vas teri. 
minute fără mişcare, apoi îşi scóse căluşul din gură, 
së scula cu mult chin şi së inholbâ la salvatorul sëu, 
pe care d’abia acum păru a-1 recunósce.

„Perdut, tot este perdut,“ borborosi el şi-şî apucâ 
fruntea cu amêndouë mânile.

Acesta mai remase încă câte-va

„Ce s’a intemplat, la dracu ?“ strigâ Luca tare 
pentru a së imbărbăta el însuşi. „Ai fost furat?“

„Tot, tot mi s’a luat, tótá averea mea, lungile 
economii ale vieţei mele celei chinuite, — o, am să 
nebunesc.“

„Ci vorbesce odată, ce şi cum s’a intemplat 1“ 
cjise Luca şi scuturâ pe usurier, care tresări acum, 
ca şi când s’ar fi trezit din un somn greu şi privi 
turbat împrejur.

„Unde sunt bărbaţii cei mascaţi?“ sbierâ el şi 
ridieâ pumnii, „tîlharil, cari mi*au furat scumpul şi 
frumosul meu aur, lucitórele mele diamante! Ah . . . 
de aşi fi mai bine mort! Ce să më fac pe acest pă
mânt fără aur, fără giuvaere, fără bucurie?“

ceea ce ai perdut,“ îl 
mângăiâ Luca, înţelegând acum tot. „Póte că tîlharil 
së vor prinde ş’apoi chiar de nu va fi aşa, mai ai 
încă destule creanţe.“

„Pe care nu mi le va plăti nimeni, căci poliţii© 
Ah frumoşii, dragii mei bani, giu-

„Vei câştiga din nou

mi s’au furat.

&
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vaerele mele, hârtiile mele, ah, reveniţi la mine, care 
vô iubesce mai presus de cât orl-ce din lume.“

„Vină-ţl in fire, omule! Te voi împrumuta cu 
un capital in de ajuns, ca să-ţl poţi reîncepe afacerile. 
Cu iscusinţa D-tale vei pune cât mai curând la loc, 
ceea ce ţi s’a răpit.“

„Ba <jöu, vei face una ca asta?“ intrebâ Vasteri 
plin de speranţă, dar tot odată cu neîncredere fiind-că 
nu putea inţelege cum s’ar indura să împrumute cine-va 
pe un om ruinat.

„D’apoi firesce. Nu m’ai ajutat destule ori, 
când eram in cea mai mare lipsă, deci pot s’o fac 
şi eu odată pentru D-ta. Vecjl, că nu sunt nerecu* 
noscëtor — imbărbătâză-te dară.“

Luca nu spunea adevărul vorbind despre grati
tudine. Nu acâstă virtute ci frica-1 indemnâ a face 
acea ofertă, la care era dator chiar pe baza contrac
tului
cerea lui.

ce încheiase cu ovreiü, pentru a-şl asigura tă-

Vasteri amuţise; începuse deja a croi la planuri 
in ce mod să pună la loc ceea ce perduse. Fiind 
sigur de un nou capital pentru întreprinderile sale, 
speranţa ső reintórse in inima să. De odată-şl lovi 
fruntea şi strigâ :

„Ah, ce nefericire!“
„Ce să fiă ?“
„Trebue să iai îndată fuga !“
„De ce?“
„Hoţii au luat şi actul D-tale !“

*- _ „Ce fel de act, scrisorile mele le-am rescumpörat-J*-—
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tóté, şi chiar décá ar fi rômas vr’o poliţă d’ale mele 
la D-ta, nu face nimic. Hoţii nu vor indrăzni a o 
validita faţă de mine, deci de ce să fug ?a

„Nu-i vorbă de poliţă, ci de acel act. . .“
„Ci spune ce?u
„De contractul pe care l’ai subscris in afacerea 

cu — cu unchiul D-tale.w
Luca së ingälbini şi genunchii îi sô inmuiară.
„Te inşelî Vasteri,“ bîlbăi el. „Aşi fi perdut, 

décá acel nefericit contract nu ar mai fi la D-ta.u
„Nu më înşel,a afirmă cămătarul. „Din neferi

cire am pus şi acéstá hârtie, lângă celelalte, pe care 
le-am avut.

„Vai, ah, totul s’a sfârşit dară,“ gemu Luca şi 
că<Ju ca şi nimicit pe un scaun. „Cine scie décá sbiriï 
nu më aştâptă deja înaintea uşei? Deschide feréstra, 
ca să pot eşi, de grabă, trebue să plec d’aicl.“

Făcu o încercare de a së scula, dar pioiérele nu-1

;

ţânură.
„Acum trebue să fiu eu acela, care să-ţl vor- 

béscâ de reson,“ ^ise Vasteri, care-şl redobîndise cum
pătul. „Grândeşte-te puţin, Don Luca! Nu sunt de 
cât doué ore de când m’au călcat hoţii, cari d’abia 
acum vor fi pus bine prada lor. De bună sémá ei 
n’au avut încă timp ca să examineze hârtiile cele multe. 
In acest moment nu eşti încă in nici un pericol, dar 
cred că nici după asta nu vei avea să te temi de 
nimic din acéstá parte, căci, după tóté, hoţii nu-şl fac 
de lucru cu parchetul. In loc de a duce contractul 
la procuror, ţi-1 vor vinde D*tale pe un preţ bun.tt

• - V
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„Aşi da şi jumëtate din averea mea,a exclamâ
Luca.

„Dar cu tóté astea te-aşi sfătui,“ continua cămă
tarul, „să pàrësescï Sevilla mâine diminâţă. Precau- 
ţiunea nici odată nu este de prisos, şi eu mè voi 
depărta pentru câteva (Jüe.“

„Dar unde să më ascund?“
„In vr’o parte de loc unde nu te cunósce, in 

vr’un oraş mare deci. In mulţimea ómenilor unul 
singur este tot de-a-una mai puţin observat de cât in 
solitudine.“

„Voi pleca chiar in decursul acestei nopţi,“ de
clară Luca.

„Şi unde te vei duce?“
„La Madrid, spune la ce adresă voi putea să-ţi 

scriu şi informéza-mô apoi despre starea afacerei 
vóstre.“

„Ai banî?“
„Vreai să më împrumuţi?“
„Ba nu, din contră, n’am nici o para şi voiam 

să-ţl cer vr’o doui piaştrii, ca să pot trăi.“
„Din fericire am ridicat chiar a^l o sumă mai 

mare de la bancherul meu. Pot să-ţl dau banii de 
care vei avea lipsă . . . N’ai o picătură de vin ?“ 

Vasteri aduse o butilcă de vin şi Luca goli mai 
multe pahare din el, ceea ce-1 însufleţi din nou.

D’aici merseră la casa lui Luca unde avură o 
înţelegere mai lungă împreună.

Apoi ordonâ Luca să-i pregătâscă calul de că
lărit, mai dete bătrânului Gavriil ordinele necesare
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pentru absenţa sa de mai multe sëptômânl şi in zorï 
de <jile eşi pe pórta Sevillei, apucând spre Madrid.

Lui Iorgu-i adresase o serisőre, avisându-1, că 
prin nisce împrejurări particulare era silit a pleca şi a 
amena duelul pe timp de trei sèptëmânï.

CAPITOLUL XXXIV.

Şatulca cămătarului.

Causa lui Romano era fórte desperată pentru 
densul ; toţi sô temeau, că peste puţin va fi condam
nat. Conchita era cu totul prăpădită. Ea era pe de
plin convinsă de nevinovăţia aceluia, pe care-1 iubia 
din tótá inima ei şi totuşi trebuia să-l vé<}á expirând
pe eşafod.

Tóté stăruinţele ei de a-1 scăpa, së zădărniciră. 
Parchetul nu dase de nici o altă urmă de cât

numai de aceea care inculpa pe Romano, ér acesta 
nu era in stare a dovedi, că in acea nópte nu fusese 

El susţinea că ar fi părăsit Sevilla indatăm oraş.
după ultima sa visita, ce făcuse lui Don Baitolomeo 
şi că, sosind pe teritoriul moşiei sale, s’ar fi dus la 
vênàtôre de porci sèlbaticï, petrecênd tótá nóptea in 
pădure.

Mai mulţi martori dovediseră că in acea sérá îşi 
luase calul din hanul sôu cel obicinuit din Triana şi 
că plecase cu el, dar acâstă dovadă nu-1 putea des-
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culpa, de óre-ce nu putea dovedi, că nu s’a reîntors 
apoi 4răşl la Sevilla.

Seim că Conchita de la mór tea lui Don Barto- 
Jomeo şedea la amica sa Ellen.

„Conchita sufere chinuri grozave,“ $ae Ellen 
intr’o sérà cătră mirele sèu cu care së preumbla pe 
alameda. „Şi de câte ori vëd mâhnirea ei, trebue 
să-ml aduc aminte de sórtea cea grozavă pe care am 
avut-o noi amêndoui.“

„Să sperăm că şi destinul ei së va schimba,“ 
replică Jüan. „Nu disperaserăm şi noi de orî-ce 
scăpare şi totuşi ne-a venit? Să dorim ca Romano 
şi Conchita să devină tot atât de fericiţi ca şi noi.“

„Ca şi noi?“
„Eu li-o doresc din tótá inima.“
„Şi eu, dar o fericire după cum ne este menită 

nouô, nu vor avea nici odată,“ răspunse Ellen cu 
frăgezime şi strînse braţul iubitului ei de peptul sëu 
cel svêcnitor. „Ah, cretei tu, că douô suflete së mai 
pot iubi aşa de mult precum ne iubim noi, că vr’un 
alt amor ar putea Bă fiă atât de tare, de intim şi ne
sfârşit de fericit, precum este al nostru?“

„Nu, scumpa mea Ellen, “ afirmă Jüan cu foc. 
„Te iubesc mai ferbinte şi mai adevôrat de cum va 
fi iubit vr’odată vr'un bărbat. Tu eşti lumina mea, 
eşti sőrele vieţei mele ; fără de tine lumea este pustiiâ 
şi rece şi intunecdsă pentru mine, şi sciu că tu më 
iubesc! tot asemenea şi asta ne desăvârşesce fericirea 
nösträ.“4

. Ar fi luat-o in braţele sale, décâ s’ar fi aflat in

r"' ■ • ; -:i•
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vr’un loc ferit de ochii lumei; dar fiind pe alameda 
atât de cercetată spre sérâ sô mulţămi a depune pe 
furiş o sărutare ferbinte pe braţul ei.

„Cu t6tă fericirea mea totuşi aşi plânge adesea 
cu hohot,“ reluâ Ellen cuvântul, „când véd pe Con- 
chita cum urmăresce tóté mişcările nóstre, jocul ochi
lor noştri, cu nisce priviri mâhnite, încât ar fi in 
stare să-ţl stăşie inima. Trebue să fie pré, pré amar 
pentru dânsa, a fi silită de a privi la fericirea ndstră, 
pe când a ei sô nimicesce intr’un mod atât de grozav.“ 

„Şi pe mine mè mişcă acéstà expresiune a celei 
mai sfinte dureri, şi i-aşl ajuta cu dragă inimă, dar 
este cu neputinţă.“

„Adică vina lui Romano după tine este dovedită?“ 
„Ba nu şi nici că sô va dovedi vr’o dată, căci 

el de bună séma n’a comis omorul.“
„Atunci dară cum îl pot condamna?“
„Aparinţa este in contra lui şi fiind-că un bărbat 

de gravitatea lui Don Bartolomeo nu póte fi asasinat, 
fără ca să sô dovedâscă şi să sô pedepséscâ făptuitorul, 
deci trebue să sufere Romano, de óre-ce nimeni altul 
de cât el nu este bănuit.“

„Grozav!“ exclamâ Ellen tresărind. „O Dumne
zeule, sunt desperată. De ce nu-i putem ajuta! Şi 
tata a incercat a intreveni in favorul lui Don Romano 
— in zadar insă.“

„Da, da, n’am lăsat nimic neincercat eu insă 
cred că am dat acum de un mijloc bun.“

„De care dragă Juan?“
. „Este un mijloc cam aventurios, dar sigur după

T; .
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Ar trebui să întreprind o mică călătorie şi să 
më rog de sfatul şi de ajutorul unui séu mai bine 
4is a doui amici.“

„Fă-o, scumpul meu.

mme.

Ori cât de greu îmi va 
cădea despărţirea de la tine, totuşi te las să pleci. 
Unde vei merge şi cine sunt amicii tëi influenţi? Ii
cunosc şi eu ?“

„Da.“
„Nu sciu de cine vorbesc!.“
„Ba <Jëu?“
„Nu Pici <5re de contele de Valeequez séu 

de ducele de Osuma séu de cămăraşul Don Trisando 
in Madrid ?“

„Nu, copilă dragă. Amicii la cari m’axn gândit, 
nu au nimic d’a face cu aceşti domni mari. Eu nici 
nu merg la Madrid ci in Siéra Morena.“

„La Iorgu şi Manuel !?“
„Da, când ne-am despărţit de ei, m’au asigurat, 

că-mi vor da tot de-a-una ajutor. Nu crecjî şi tu că 
aceşti bandiţi curagioşl ar îndrăzni a libera pe Don 
Romano din inchisórea sa?“

„Ba da, ei o fac de bună séma, décà ne vom 
ruga de ei. Ve<}ï Juan, că tot rôul îşi are binele sëu. 
Décá nu m’ar fi răpit, n’am fi putut alerga la acest 
ajutor.“

„îmi permiţi dară ca să mô duc la ei?“
„Da, cum nu; trebue să pleci mâine des de di- 

minâţă, Tom póte să mérgâ cu tine; este mai sigur 
şi mai discret de cât servitorii spanioli. Valea ban
diţilor o vei găsi şi ei nu-ţi vor face nici un rëu.“
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„Tocmai din contră sunt ferm convins, că mô 
vor primi cu bunăvoinţă şi cu bucurie.“

„Dar rugarea ta?“
„Sô va implini, de va ii cea mai mică posibili

tate, asta mi-o garantéza amiciţia lui Iorgu, ş’apoi 
cred că nu vor refusa vr’o câteva mii de piaştrii, 
mai cu sâmă fiind vorba, a juca o festă judecători
lor. Décâ . . .“

Sé opri căci far de veste simţi braţul Elleni tre
murând in al sëu.

„Ce ai dragă Ellen?“ intrebâ el plin de îngri
jorare şi sô aplecâ cu dragoste spre densa căutându-i 
in faţă. „Nu te simţi bine, dragă copilă?“

„Nu, n’am nimic. îţi mulţămesc, scumpul meu,“ 
<jiae ea, „m’am speriat puţin.“

„De ce lucru te-ai speriat?“
„Ah, este de rîs; pôte n’am vë(}ul bine, ochii 

tëi sunt mai ageri. Ean te uită la acei doui majo, 
care vin spre noi. îi cunosc!?“

„Iorgu, Manuell“ exclamâ Juan cu jumătate voce 
şi SÔ opri surprins.

„Aşa dară nu m’am înşelat,“ şopti Ellen.
„Haide Juan, ómenii ne privesc. Cred că te 

poţi lipsi de călătorie. Ah, âtă-ii!“
Da, erau ei ; curagiosul şef de bandiţi şi curagio- 

sul sëu locotenent.
Când sosiră înaintea lui Juan şi a Elleni îşi scó- 

seră pălăriile şi së plecară zimbind.
„Am onôre a mô présenta Dv. ca conte Torre- 

jas,“ luâ Iorgu cuvântul. „Acest domn este frate-
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më informa de sănăta-meu. Fi va-mï permis 
tea Dv.“

„Suntem fórte bine,“ replicâ Juan, „şi in acest 
moment cu atât mai bine, cu cât avem fericirea de 
a vë întâlni, va să <Jică a vô face cunoscinţa perso
nală, căci numele Dv. Tarn au§it fórte des pronun- 
ţându së in aceste <Jile.u

„Aid in Sevilla?“
„Da ; tot oraşul vorbesce de bogăţia şi de trenul 

nobil al conţilor de Torrejas.“
„Aşa! in felul acesta? .... Ţi-ai propus ceva, 

a cerceta o societate de exemplu séu alt ceva?“
„Nu, vroiţi să mô însoţiţi pe mine şi pe mi- 

ré'sa mea?“
„Dâcă nu-ţl displace,“ 4^8e I°rgu> n° facem cu 

plăcere. Doresc a conversa puţin cu tine.“
„Cu binevoitórea permisiune a donnei Ellen vom 

merge cu Dv,“ adause Manuel.
„Asta va fi o onóre pentru noi,“ respunse copila 

nepreocupată.
Manuel merse lângă ea, Iorgu lângă Jüan.
„Ce face Usto ?“ intrebâ Jüan vesel, „şi Pedro 

şi ceilalţi cunoscuţi?“
„Usto boncănesce ca de obiceiű şi este acum 

comandantul văii. Pedro este cu noi in Sevilla, unde 
face pe servitorul nostru; te-a vë(Jut mai de multe 
ori şi numai cu greu s’a putut reţine, ca să nu-ţl 
vorbéscâ,“ rîse Iorgu.

„Şi de ce nu ? Credeţi óre că m’aşl fi lăpădat 
de voi séu de el?“
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I; „Nu vorbi prost»! Ne-am ferit de o întâlnire cu 
tine, pentru ca să nu te compromitem, décà s’ar des
coperi incognitul nostru. Facem o călătorie de afa
ceri şi trebue să fim cu cea mai mare precauţiune 
atât spre binele tău cât şi spre al nostru. Ş'afară de 
asta vom pleca peste vr’o câte-va <Jile.u 

,,înapoi in Sierra?“
,,Da pentru a pune la adăpost prada împreună 

cu persóna nóstrá.“
„Sper că până să nu plecaţi mă vei visita odată 

acasă la mine.“
„Dăcă permiţl.“
„Dară te rog chiar. Este o întâmplare norocdsă, 

care ne-a făcut să ne întâlnim. Voiam să plec tocmai 
mâine in Sierra, pentru a vă face o visită.“ 

„Glumesc! ?“
„Ba nu, este fapt. Intrăbă pe mirăsă-mea.“ 
„Da, poţi s’o cre<}l, senor Iorgu,“ confirmâ şi 

acésta ş’apoi continuâ a vorbi cu Manuel despre 
poesie.

J -V*

Banditul frumos şi galant, al cărui caracter părea 
compus numai din contraziceri, era astă<Jl sentimental 
şi vorbia de poesie intr’un mod răpitor.

Iorgu continuând conversaţiunea sa cu Jüan îl 
intrebâ: „Şi ce voiai să faci in Sierra la noi?“

„Voiam să-ţî fac o propunere,“ răspunse Jüan. 
„Fă-o dară.“
„Aşi fi dus cu mine o miiă de piaştrii in aur.“ 
„La dracu, tréba deveni ciudată. Ean spune-mî 

cum s’ar putea câştiga acâstă miiă de piaştrii.“

■V'
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„Adică cum să pot câştiga, vreai să cjicî.“
„Doar nu erecţi că voi lua banî de la tine. Nicî 

pentru un million n’aşî putea face ceva pentru altul ; 
dar pentru tine, amice Jüan îmi pun in risic viâţa. 
Să nu mai vorbim dară de banî! .... Despre ce sô 
tratézâ ?“

„Despre liberarea unui arestat nevinovat, 
amic, care odinióra mi-a scăpat viâţa, când un taur 
infuriat mé luase in córne şi era sà mè sdrobéscâ.“ 

„Htm, la care inchisóre sô află? aici in Sevilla 
séu in Madrid?

a unui

„Este încă aicl.“
„Bine, cum îl chiamă?“ 
„Don Romano Serena.“
„Ah, cel care este prevenit de asasinarea uncliiu-

lui-sôu?“
„îţi jur, că este nevinovat.“
„Cine-ţî spune asta?“
„Inima mea.“
„Nu mi-o lua in nume de rôu, dragă Juan, dar 

inima nu este un martor de crezut şi nicî un jude
cător n’ar pune pond pe asemenea lucru. Eu sciu 
un martor séu mai bine <Jis doui martorî mai bunî.“ 

,,Sô póte, Dumnezeule, doui martorî pentru nevi
novăţia lui Romano. Dar unde sunt ac.eştî martorî, şi 
cum îi chiamă ?“

„In acest moment sô afla pe alameda din Sevilla 
şi încă in plăcută societate, ér numele lor este : Ma
nuel şi Iorgu.

„Ce? Voi puteţi —“
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„Mărturisi, cä Don Romano nu este asasinul un
chiului sëu.“

„Glumesc! cu mine ?“
„Nici de cum. Află că am fost martori oculari 

la asasinarea lui Bartolomeo Serena, — numai noi 
cunóscem pe asasin I“

Juan stete pe loc ca şi înlemnit şi şopti cu voce 
răguşită: „Nu vei vroi să (Jic! dóra că chiar voi —“ 

Iorgu îşi încreţi fruntea. „Nu, noi n’am fost 
aceia,“ replică el. „Este drept că aflasem, unde-şl 
păstra Don Bartolomeo bani! şi d’aceea i-am făcut o 
visita nopturnă, la care furăm surprinşi de Don Luca 
Montez, care, după cum së dovedi mai pe urmă, ve
nise cu aceeaşi intenţiune ca şi noi: înfuriat de fap
tul că nu mai găsi nimic, făcu pré mare sgomot, aşa 
încât au^indu-1 unchiu-sôu din iatacul alăturat, veni 
şi el acolo ér Luea-1 impuşcâ chiar cu pistolul pe 
care-1 adusese bëtrânul intru apărarea sa.“

„Ah, asta nu este cu putinţă. Nepotul să asa
sineze pe bëtrânul, care Pa iubit mai mult ca pe un 
fiu, care Pa preferat in tot chipul lui Romano şi acum 
tot ei să plâtéscjft fapta mişelului? Trebue să depui 
mărturie in partea amicului meu.“

„Da, ca să fiu spândurat pentru spargere cu furt.“ 
„Drace, ce-i dară de făcut?“
„Ascultă mai departe! Cunosc! pe un usurier 

anume Vasteri ?“
„Numai după nume.“
„Cu acesta a stat Don Luca in de-aprópe legă

tură, adică ovreiul făcuse un contract cu el, ca sub
Theochar Alexe, „Unul BcapR, altul piere.“ 8*

• ;V;>=
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nîsce condiţiunl fórte favorabile pentru densul, să nu 
spună nimenui că Luca omorîse pe unchiu-sëu. Pentru 
o altă afacere am voit să pedepsim pe Vasteri şi cu 
acâstă ocasiune am pus mâna pe hârtiile sale, intre 

së afla şi disul contract.“
„Sper că-1 vei inainta tribunalului.“
„Nu-1 voi inainta eu, dar îl vom găsi ş’apoi 

firesce, îl vom duce la ccregidor.“
„Găsi? ce vreai să <hcî cu asta?“
„Aştâptă puţin, vei vedea indată. Nici n’am venit 

pentru alt-ceva aici pe alameda, decât ca să ne în
tâlnim cu nisce cunoscuţi, care să ne fie martori că 
am găsit contractul. Ah, colea vine cine-va, trebue 
să mérgâ cu noi, déca o permiţî.“

„Firesce.“
Era tênôrul ofiţer pe care-1 întâlniră şi căruia îi 

strigâ Iorgu când trecu salutând pe dinaintea lui : 
„Unde grăbesc!, amice ?“

„Nicăiurea,“ rëspunse militarul venind mai aprópe. 
„Poţi dar să vil puţin cu noi, dâcă-ţi place şi 

dâcă nu aştepţi cum-va pe alt cine-va.“
„Iml va face o mare plăcere, presupunând că 

societatea Dv. . .
„Té salută de binevenit, senor locotenent,“ îl 

întrerupse Jüan şi-i strinse mâna.
Mica societate-şl continuâ preumblarea şi apucâ 

la cele din urmă de pe alamedă spre Quadalquivir, 
mergând d’a lungul malului o bucăţică de drum înainte.

De odată scóse Ellen un ţipet lin şi arătâ spre 
un tufiş de lângă drum.

care
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„Ce este draga mea?“ intrebâ Jüan.
„Nu sciu, dar mi së făcea ca şi când s’ar mişca 

ceva negru0 colea printre tufe,“ ^se eai Iorgu insă 
împinse pe Jüan incetinel de braţ in semn de înţelegere.

Locotenentul, care voia să arete curagiul sôu şi 
galanteria sa, desfăcu tufele şi îşi vîrî mâna prin ele.

„Este o şatulcă,“ dise el şi scóse obiectul cel
întunecos.

„Cheia este in brósca,“ adause Iorgu.
Ofiţerul deschise cutia; conţinea o mulţime de 

hârtii, din care percurse unele cu privirea, apoi le 
dete să le vétja şi ceilalţi şi 4*se rî^ênd : „Pare că 
un cămătar a ascuns aici comóra sa, dar fórte rëu. 
N’aşi fi crecjut că Vasteri să pótá comite o asemenea 
prostie... Më jur pe sfântul lago, că mulţi dintre camarazii 
mei ar fi scăpat de o mare grije, dâcă ar fi găsit 
acéstá şatulcă.“

„Sper că D-ta nu ai nici un interes la asta !“ 
exclama Iorgu rîijend.

„Nu, acum nu mai am,“ răspunse locotenentul 
cu voie bună. ,,Dócá n’ar fi fost Don Luca, care 
din nefericire a perit acum fără urmă şi numele meu 
ar sta pe aceste şarmante hârtii.“

„Ce vreai să faci cu cutia, senor locotenent,“ 
intrebâ Ellen, care aurise tóté ce Iorgu spusese lui 
Jüan şi înţelesese stratagema amicului lor, sciind că 
nu avea alt scop, de cât de a aduce in mod nebănuit 
hârtiile in mânile poliţiei.

„O pun la disposiţiunea D-tale Donna Ellen,“ 
replică tênërul ofiţer.

.
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„S’o predăm dară poliţiei,“ respunae Ellen, „ca 
să pună căpet cămătăriei acelui om.“

Mica societate apuca spre oraş. Locotenentul per
sistă a duce el însuşi la poliţie şatulca cămătarului, 
pe care o găsise. — — —

încă in aceeaşi sără şatulca fu dusă la poliţie şi fu 
deschisă acolo de coregidor, care deja de mult urmăria 
cu atenţiune pe usurar şi care acum së puse a exa
mina cu amănuntul cuprinsul şatulcei.

Cine ar putea descrie mirarea sa când dete peste 
acel contract, prin care Luca Montez recunoscea, că 
a asasinat el însuşi pe unchiul sëu.

„A dracului istorie,“ borborosi funcţionarul. „Don 
Romano totuşi este nevinovat dară.“

Sună clopoţelul.
Un funcţionar poliţienesc apăru.
„Rog pe Don Luca Montez — îl cunoscl?“
„Da, Senor coregidor.“
„Rog dară pe Don Luca Montez ca să më ono

reze îndată cu visita D-sale : trebue să viiă, inţelesu- 
m’ai? Apoi trimite doui aîguazili după ovreiul Vasteri 
in Triana. Tot odată trebue să s’adueă inaintea mea 
Don Romano Serena.“

„Am înţeles, Senor coregidor.“
Alguazilul plecă.
După puţine minute intră Don Romano, era pa

lid şi slăbit, së prăpădise cu totul in acest scurt spaţiu 
de timp.

„Te rog, şe<Ji Don Romano,“ începu coregidorul. 
Romano se puse cu mirare pe un scaun ; in tot

I V
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decursul detenţiunei sale n’avustse a aë plânge de 
coregidor, dar cu atâta politeţă totuşi nu fusese tractat 
încă nici odată.

Funcţionarul lua contractul şi puse mâna pe el, 
aşa încât nu sô putea vedea de cât sigilul, pe care-1 
arôtâ lui Romano, intrebându-1 : „cunosc! acâstă am- 
blemă ?“

„Da,“ replica tênërul, „este a vărului meu Don 
Luca Mont z.“

„Şi acâstă iscălitură?“ întreba coregidorul mai 
departe, trăgându-ş! degetele ceva mai înapoi.

„Este a lui Luca.“
„O cunosc! bine?“
„De tot bine, mai cu séma după acâstă parafa, 

pe care altul nu o póte imita.“
„Poţi să întăresc! prin un jurământ ceea ce ai 

susţânut acum?“
„Pot. Or! cine a vë(}ut s’gilul şi subscrierea lui 

Don Luca, póte să-ţî confirme deposiţiunea mea.“
„îţi mulţămesc, Don Romano,“ dise magistratul, 

luând hârtia, fără ca prevenitul să mai fi putut vedea 
alt-ceva decât sigilul şi iscălitura de pe ea. „De o 
cam dată îţ! pot numai comunica, cumcă causa D-tale 
promite a lua o turnură favorabilă pentru D-ta. încă 
nu mi-e permis insă de a-ţ! spune alt ceva; mâine 
vei afla mai mult. Curagiu dec! şi nópte bună.“ 

Romano de bucurie nu era in stare a pronunţa 
un cuvânt măcar, dar prinse amândouă mânile ale 
coregidorelui şi le strinse cu căldură. Ochi! îi erau 
plin! de lacrimî.
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Apoi voia să së depărteze dar magistratul îl 
mai reţinu.

„Don Luca Montez n’a avut o avere propriă a 
înaintea morţii unchiului sôu?“ întrebă el.

Fără de veste îi veni lui Romano un gând ciudat 
la acésta întrebare rostită cu un straniu accent.

„Nu,“ rëspunse el cu vocea înecată.
„Nu sciï, décà a stat in vr’o legătură cu ovreiul 

Vasteri in Triana ?“
„Vasteri Ta împrumutat cu bani! de care Luca 

avea trebuinţă pentru astêmpërarea poftelor sale lu- 
xóse, — asta o sciu chiar din gura ovreiului.“

„Şi de unde plătia Luca aceste datorii?“
Romano ridica din umeri.
„Destul,“ (Jise coregidorul cu satisfacţiune, mai 

salută odată şi tênërul eşi pentru a së reinturna in 
chilia sa.

sa

,,Lucrul devine din ce tot mai probabil,“ îşi (fise 
apoi magistratul. „Don Luca a fost tot de-a-una un 
risipitor ér Don Bartolomeo nu iubia nimic mai puţin 
decât risipa próstá. Vasteri va fi avansat presumpti- 
vului erede sume mari ş’apoi de bună sémá-l va fi 
zorit să plátéscá, aşa încât n’a mai sciut in cotro şi 
a asasinat pe unchiul şi binefâcôtorul sëu pentru a 
intra cu atât mai de grabă in stapenirea succesiunei 
celei grase ... Da, aşa este. Vasteri a sciut despre 

şi a încheiat cu Luca acest pact, ca să-l stbrcă. 
mişeiî-şî vor lua pedépsa meritată.“

. întrerupt in meditaţiunile sale prin intrarea 
unui alguazil şi anume tocmai a aceluiaşi, pe eare-1 
însărcinase cu aducerea lui Luca şi a lui Vasteri.

omor
Hîm.%



~ 407 -í
î

„Ei bine/4 intrebâ el curios.
„Don Luca Montez a plecat de vr’o câte-va 4ile/' 

raporta poliţistul. „Nimeni nu scie când së va rein-
absenţă mai in-turna: să (Jice că ar fi vorbit de o 

delungată.
„Ah,“ exclamă coregidorul zimbind. „Individul

confirmă prin fuga sa bánuiéla mea/' së gândi el in 
sine, apoi adause: „Cine ţi-a spus asta?“

„Bëtrânul Gavriil, fostul valet a lui Don Barto-
lomeo Serena.“

„Şi nu scie nimeni unde s’a dus ?u 
„Nu, a plecat singur de tot.“
„Bine. Revenitu-au deja alguazilii din Triana?“ 
„Nu, senor coregidor.“
„Să mi-i trimiteţi in dată cum vor sosi.“
„Am înţeles, senor.“
Alguazilul eşi.
După puţine minute deja së redeschise uşa şi 

pe pragul ei apărură doui alguazili.
„Cămătarul nu era acasă?“ îi intrebâ coregidorul. 
„Nu, senor,“ lespunse cel mai in verstă.
„A dispărut de alaltaerï ; nimen nu scie unde

s’a dus.“
„M’am aşteptat la una ca asta,“ 4^e coregidorele. 

„Nu cred insă ca să fi părăsit Sevilla, va fi stând 
ascuns in Triana. Are incăsări p’aici şi un om de 
tépa lui Vasteri nu le abandonéza tarn ni sam. Vë 
însărcinez prin acésta cu tot adinsul să-l căutaţi. Prin 
urmare vÔ desleg pe timp de o sëptëmâna de ori-ce 
ált serviciu. Voiesc să-mi raportaţi pe fie-care 4' de 
trei ori; diminâţa, la amé4& şi sérá.“
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„Am înţeles, senor coregidor,“ replica unul din 
alguazilï, ér celait observa:

„Vasteri s’a plâns cfttră un vecin, că i s’ar fi 
furat tot avutul sëu.“

,,0 sciu deja.“
Un semn congédia pe poliţişti.
Coregidorele së puse pe studiul actelor sale, când 

iu din nou întrerupt, adueêndu-i së o epistolă.
,,Regalului coregidor al urbei Sevilla,“ aşa suna 

adresa de pe cuvertă, ér in colţul stâng steteau cu
vintele: „bine-voiţi a desface îndată.“

„Ce va fi şi asta?“ së întreba magistratul şi des
făcu plicul. Éra o epistolă in el.

După obiceiul sëu căuta îndată la iscălitură. 
„Caracho 1“ injurâ el şi făcu un salt, când vëdu nu
mele subscris. :

Epistola era adică de la Iorgu şi Manuel, 
comunicau coregidorelui „in interesul justiţiei,“ după 
cum scrieau ei, că şi cum au fost martori la omorul 
săvârşit de Luca asupra unchiului sëu şi că au jăfuit 
pe cămătarul Vasteri, ascuncjend din obiectele răpite 
o şatulcă la malul Qaadalquivirului. „Pentru noi 
hârtiile din

Ei Vi
■

5

:
1acea cutie, consistând din poliţe şi ase

menea scrisuri nu au nici o valóre, dar pentru D-ta 
ele sunt de mare însemnătate, deci nu le-am nimicit 
ci le-am lăsat, ca să te folosesci D-ta de ele.“

Coregidorele ceti de doué ori aeéstâ epistolă ciu
dată, apoi merse la biuroul sëu, căuta in un sertar 
şi scóse d’acolo o epistolă, pe care o compara cu acea
pe care o primise acum.

, -
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: „Este aceeaşi scrisóre,“ îşi <Jise el, „şi cu acelaşi 

sigil . . . Sunt sigur că acésta epistolă conţine ade
vărul, tot odată explică şi enigmatica dispariţiune a 
celor patru- c}ecî de mii de piaştrii, de cari nu sciau 
nici Luca Montez nici Don Romano Serena nimic şi 
despre care era constatat, că au fost in sertar ... Ce 
scop ar şi putea avea aceşti bandiţi inşelându-mă ? 
Sunt pré cavaleri pentru una ca asta, căci nu më 
pot exprima altfel. Nici prin cap nu le trece a pune 
vina pe alt cine-va pentru o crimă de omor, căci nici 
odată nu négá nimic din ceea ce au făcut. Déca ar 
fi voit să scape pe Romano s'ar fi folosit de alte 
mi j léce.a

/ :-'v: 
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După acésta meditaţiune magistratul së aşe4â ârăşl 
înaintea biuroului sôu şi aruncă vr’o câteva rânduri 
pe o hărtie, pe care o duse in cancelaria sa şi o dete 
primului sôu secretar spre expediare.

Acest funcţionar, după ce aruncase ochii pe cu
prinsul hârtiei intrebâ mirat: ,,Să së expedieze in 
adevër acéstà hârtie, senor coregidor?*

Magistratul afirmă cu hotărîre.
Acea hârtie nu era nimic mai mult şi nimic mai 

puţin de cât ordinul pentru arestarea lui Don Luca 
Montez, prevenit de asasinat, comis asupra unchiului 
sôu Don Bartolomeo Serena şi pentru omul de afacere 
Vasteri prevenit de complice in acéstá causă.

Până a nu eşi coregidorele mai <Jise:
„Scrie tot odată un ordin pentru liberarea lui 

Don Romano Serena şi adă mi-1 spre subsemnare.“ 
Cu astea së retrase in cabinetul sôu.
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Romano sô reinturnase cu inima mişcată in chilia 
sa. Bânuiéla ce sô aruncase pe el îl amărise şi-l po
somorise. Cum putea lumea să cré<Ja, că ar fi asa
sinat pe unchiu-sôu, pe care-1 iubia încă mai mult 
de cât vôru-sëu Luca.

Dar Concbita? —
óre trecea el de vinovat şi in ochii ei?
O voce internă îi <}icea că nu.
Ea îl iubia şi prin urmare trebuia să scie că nu 

era capabil de o asemenea fără de lege.
Aprópe mai mult de cât de sórtea sa proprie era 

îngrijorat de sórtea ei. Uncliiu sëu spusese tot de-a- 
una că in testamentul sëu va denumi pe Luca de tu
torul ei, décà ar muri până să nu fi devenit densa 
vârstnică.

La acésta sè gândia el după ce se inlórse in 
chilia sa in urma convorbirei ce avuse cu coregidorele.

CAPITOLUL XXXV.

Convorbire intre fete.

In primul etagiu al unuia din palaturile mari, 
edificate in stil mauric, cu reliefuri fantastice, arcuri 
bizantiniee, faurăril artistice, şedeau douë dame in o 
cameră comfortabilă.

Acea încăpere sô vedea mai bine mobilată de 
cum era obiceiul prin Spania. Andalusianul îşi dă 
banii mai bine pe podóbá corporală, de cât pe mobile



;
!;

— m -

şi cu toi: dreptul, căci pré puţin îl găsesc! acasă, pe- 
trecênd aprópe tot timpul sëu, in biurou séu in cantor, 
séu la vênëtôre, in circ, pe promenadă sëu in patio. 
Odăile le folosesce numai pentru a durmi, séu a sô 
ocroti de plôie in ele, pentru care scop nu së cer 
nici mobile pompÓ3e nicî covóre de Smyrna.

Una din cele douë dame era lungită pe un divan 
şi-şl pusese frumosul ei braţ sub capul ei cel drăgălaş. 
Posiţiunea ei putea trece de seducëtére; senul ei cel 
plin, supleţa şarmantă a taliei sale së presentau astfel 
in deplina lor frumuseţă. Rochia cea albă së restrân
sese până la genunchi aşa încât së puteau vedea picio
ruşele ele cele elegante, acoperite cu nisce ciorapi de 
mătase şi cu pantofi de catifea.

Tênëra damă putea să aibă ca la vr’o optspre
zece ani.

Cea laltă, care şedea la un gherghef lângă fe- 
réstrâ era cu Zece an* mai mare. Şi ea fusese frumósá 
odinidră, dar suflarea juneţei SÔ stersese de pe obrajii 
ei şi in faţa ei erau deja săpate începuturile acelor 
linii, pe care le produc de obiceiű lipsa, subordina- 
ţiunca séu nemulţămirea.

„Flora !u striga copila cea frumdsă şi deschise 
incetinel ochii ei cei ardëtorï, dându-şl cu mâna përul 
cel lung şi negru ca pana corbului din obraz.

„Doresc! ceva Reino?“ intrebâ Flora fata cea 
mai mare, ridicându-şl capul de pe gherghef şi punând 
acul la o parte.

„Da!“
„Şi adică ce doresc!?
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„Nicï eu singură nu sciu ; mi-e urît. Aşa de ineet 
nu mi-a trecut nici o di încă, sórele nu mai vrea să 
apună şi ceasornicul pare a sta pe loc.“

„Sórele stă să apună, ér ceasornicul nu umblă 
adl mai încet ca şi altă dată.“

„Dar mi-e grozav de urît. Fă-ml vr’o petrecere
cu ceva.“

„Hai să cântăm împreună din chitară şi din 
gură, séu o voiű face eu singură. Vreai să-ţî citesc 
ce-va ?“

„Prostie!“ exclama frumósa fată cu violenţă şi 
lovi parchetul cu piciorul.

„Să mergem dar in patio séu să facem vr’o
visită.“

„Nu vroiü.“
„Séu să mergem pe alameda.“
„încă nu.“
Flora zimbi cum zimbesce cina-va de incăpăţi- 

narea copiilor.
„Sciu, ce-ţl lipsesce!“ dise ea.
„Ce? Nu-mi lipsesce de cât petrecere.“
„Ba nu, frumosul, tênërul cavaler, pe care de 

vr’o câte-va l’am vë^ut tot pe acelaşi timp d’aicl 
de la feréstra, a<Jl n’a trecut încă.“

Heina sări in sus, roşie ca racu in obraz şi 
exclamâ: „Ce prostii vorbesc! tu ârăşl !“

„Nu-s prostii, ci este adevër.“
„Ce më privesce pe mine acel cavaler, nici nu-1 

cunosc, d’abia Tarn vôcjut, nici nu-ml mai aduc a- 
minte/de el.“
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„Ba încă pré bine !“
„Ba nici decum!“ striga Reina cu violenţă şi 

bătu parchetul cu picioruşele cele mici, din care lă- 
pădase pantofii in furia ei.

„Tótá cjiua numai la el te gândesci,“ afirmă 
Flora cea încăpăţînată. „II iubesc!.“

Reina nu replică nimic, dar së făcu galbină şi
recătju pe divan.

Flora alerga la ea şi së incercâ a o stringe in 
braţele sale, dar fu respinsă cu energie.

„Reină, dragă Reină, spăriatu-te-am, nu te-ai gândit 
in adevër nici odată la acea, ce am pronunţat acum?“ 

Numai un suspin violent îi rëspunse.
„Credi tu 6re că poţi să ascuncj! amorul tôu?“ 

continua Flora cu voce lină şi linguşit<5re. „Când, 
mai acum vr’o câte-va <JÜe cei doui cavaleri frumoşi 
au trecut pentru prima óra călări şi când ne-au sa
lutat la feréstrà, am vô(Jut cum ai tresărit, făcendu-te 
când roşie, când galbônâ. Am vëcfut cum ţi-ai apăsat 
mânile pe inima ta, cum ochii tói s’au aţintit pe cel 
mai tênôr dintre cei doui cavaleri urmărindu-1, până 
ce nu mai era de vÔ<Jut şi acéstá privire mi-ar fi spus 
tot, décá nu aşi fi gâcit şi fără de asta . . . Óre Tai 
vôcjut tu pe acel cavaler şi mai ’nainte de asta?“ 

„Nu,“ rëspunse Reina pe scurt.
Flora îi prinse mâna, pe care nu i-o lăsâ bucurdsă. 
„Eşti o adevărată copilă, draga mea Reină,“ 
ea cu lin reproş.

desvoltându-te, cunosc fie-care încreţitură 
tale inimi şi totuşi voiesci să ascuncjl dinaintea

„Te-am vëdut crescând mare,
nobilei

mea
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amorul, care te preocupă pe deplin. Ce necuminţie ! 
Ce am făcut de nu mi te mai încreţi ? De ce më 
respingi, când voiesc să te sfătuesc şi să te ajut?“ 

„Ba (iëu, ai vroi asta?“
„Nu sunt crescëtôrea ta, amica, sora şi mamâ-ta,

tot, tot?“
„Ah, draga mea Flora!“ exclama Reina cu en- 

tusiasm şi aruncâ braţele sale pe după gâtul ei şi o 
sărută cu foc.

„Ce furtunósa!“ zimbi Flora.
„Ertă-mî purtarea mea de mai ’nainte, ah! më 

simţiam atât de părăsită, aşa de oprimată, aşa de 
tematóre, încât nu më recunosceam pe mine insumî. 
0 tristeţă grea zăcea pe mine, fiind-că, — fiind-că —“ 
ea së opii.

„Find-că iubescî pe frumosul cavaler,“ întregi 
Flora vorba ei.

. »Da, îl iubesc,“ sufla Reina şi-şî ascunse faţa 
cea aprinsă la sênul amicei. „Dar vai, iubesc fără 
speranţă.“

„Şi de ce copilă nemintösä? Nu eşti óre frumósá, 
tênërâ, bogată, aristocrată, nu este óre tot ce póte 
cere un cavaler de la soţiă-sa?“

„Soţia! cât de dulce sună acest cuvênt. Ah! cât 
de frumos trebue să fiă, a-i aparţine lui, a fi iubită 
de el, a putea zace pe braţele lui. Când Paru vô4«t 
pentru prima óra trecênd sub ferestrile nóstre, şi când 
m’a atins căutătura ochilor sëi atât de înfocaţi şi tot 
odată atât de blăjinl, atunci tresări! ca de un fulger. 
Nu mai eram eu insăşl, ci îi aparţineam lui din pri-
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mul moment .... Ah Flora, îl iubesc, 
fost iubit nici odată ; îi voi jerfi tot, dar simţ că —“ 

Tăcu d’o data şi-şî acoperi faţa cea frumósá cu 
amêndouô manile, prin ale căror degete sô strecură 
câte o lacrimă.

„Ei bine simţescî că 
încolăci braţul pe după gatul protegiatei sale.

„Că nu voi fi fericită.“
„Nu te chinui cu asemenea gânduri triste, tu iu

besc! pe bărbatul cel frumos, asta-i lucru firesc şi tot 
aşa te va iubi el pe tine.“

„Dar décá este însurat deja?“
„Nu-1 vec}í cât e de tênèr?“
„Séu dâcă iubesce pe alta?“
„Atunci ar trece el őre in fic-care di pe dinaintea 

ferestrei tale pentru a te vedea şi a-ţî putea da o 
salutare ?“

cum n a mai

?“ intrebâ Flora şi-şî

„Tată-meu —“
„Va încuviinţa cu bucurie alianţa ta cu acel fru

mos majo, care de sigur este un cavaler nobil.“
„Are un aer maiestuos ca un rege, tóté trăsurile 

lui sunt pline de nobleţă, mândrie şi curagiu şi totuşî, 
Flora dragă, nu pot să scap de ideia că acest bărbat 
va fi peirea mea.“

„Nebuno! Î1 dorescî, resimţi numai firésca neli
nişte a primului amor adevărat. Recunosc! cu frică 
stăpânirea ce acest bărbat exercitâză asupra ta. Sufletul 
tôu fecioresc së opune încă acelei simţiri, care <Jice 
cătră amant: ia-rnë, tu stăpân al meu! Sunt a ta! — 
Asta-i causa temerilor tale.“
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„Ba nu Flora, nu më înşel, acest amor mô va 
neferici. Am o presimţire pré tare in mine, nu pot 
s’o năbuşesc.“

„Ce nebunie,“ exclamâ Flora sărind in sus. 
„Étá-ne vorbind aicï de lucruri netóte pe care şi-le ima- 
ginéza numai fantasia ta şi, intru aceea frumosul tëu 
cavaler va fi trecut de vr’o câte-va orî deja, fără de 
a te fi vôtjut. Hai dem de grabă la feréstrá.“

„Lasà-më Flora, aşa te rog,“ së apërâ Reina. 
„Ci vino, copilă 1“
„Nu voiesc să-l mai vöd!“
„Ce nebunie!“
„ţ)i-i cum vei vroi, dar nu-mi mai vorbi de el.“ 
„Ab, eu sunt guvernanta ta şi trebue să sciu 

mai bine ceea ce-ţi priiesce,“ <jise Flora cu supërare 
comică. „Ve<jî aşa, şterge-ţl lacrimele şi fă o faţă 
veselă ş’apoi de grabă la feréstrá pentru ca frumosul 
cavaler să nu facă de géba săriturile cele periculóse 
cu calul sëu.“

Cu voie, fără de voie Reina së puse la feréstrá 
şi privi pe strada, care era una din cele mai frumóse 
din Sevilla, dând cu capëtul ei in alameda.

Flora vorbi când de una, când de alta, dar 
Reina rëspunse numai cu câte o vorbă doué şi in 
distracţiunea ei dedea nisce rëspunsurï pe dos, încât 
trebui să rî$ă guvernanta părăsindu-o meditaţiunelor ei.

Reina së juca cu florile carî împodobeau feréstrá, 
dar de odată privirea ei aţintită pe stradă deveni lu- 
eitóre şi faţa i së înroşi, ér’ mânile i së strinseră pe 

, peptul ei cel svêcnitor.
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Doui cavaleri trecură, amêndoui erau frumoşi in 
port elegant de majo cu cusături preţidse. Cel mai 
in vârstă, care părea şi mai inait de cât soţu-său şi 
care avea o faţă smédá de o particulară, sălbatică 
frumuseţă, era pe un cal negru, care mergea in pas 
încet cu capul şi cu códa ridicată.

Cavalerul mai tênër şi mai frumos făcea mereu 
la curbete cu calul său cel alb. Nobilul armăsar făcea 
nisce lansade violente, dar mâna cea vigurăsă a călă
reţului îl reţinea cu putere, aşa încât să ridicâ in două 
picidre şi făcea zóle Ia gură. Ca o figură de metal, 
ca un centaur şedea curagiosul şi dibaciul bărbat pe 
şea. Nici cea mai violentă săritură a calului său nu-1 
seóse din posiţiunea sa cea desăvârşit elegantă şi tot 
odată negligentă, numai mâna cea drépta, care ţinea 
frâul, se mişca.

Când zări insă pe Reina să ridicâ in şea şi sa* 
Iuta frumos şi o căutătură înfocată sburâ in sus, care 
făcu pe frumósa copilă să tresalte.

Cavalerul îşi puse mâna mănuşată la buze şi-i 
trimise o bizea ; in următorul moment implântâ pin
tenii săi in fólele calului său, încât acesta făcu o să
ritură mare înainte. După puţine salturi deja îl iu- 
tórse ârăşl cu mâna ţăpână, salutâ încă odată apoi 
dispăru in galop.

Soţul său îl urmâ, după ce salutase şi el curteneţ 
dar rece, tot in galop.

„Cât este de frumos!“ şopti Reina plecându-să 
cu jumătate corpul din feréstra. „Ce arătătos şăde pe 
cal şi cât de elegant şi de inimos scie să călărăscă.“
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„Vé^ut-ai copilă fără minte, ce bine am făcut 
de te-am adus la ferésfcrá cu sila chiar/4 zimbi Flora. 
„Nu eştî acum fericită, că l’ai putut vedea?4*

„Da, da, Flora mea, sunt fericită. Véd că-ml 
vreai binele, dar vai, nici acum nu pot alunga acea 
simţire fiorósa, de care sunt apucată la vederea lui 
cu tótá fericirea mea şi care-ml şoptesce, că amorul 
meu îmî va aduce nefericire.“

Eeina oftă şi-şî puse faţa sa cea lăcrimată la 
peptul amicei, care së încerca a o îmbărbăta cu vorbe 
incuragiatóre şi cu reproşuri blânde.

CAPITOLUL XXXVI.

Convorbiri intre bărbaţi.

Tênërul şi frumosul locotenent, de care am men
ţionat în mai multe rendűd, sô alipise tot mai tare 
de Manuel şi de Iorgu, care găsiau tot atât avantagiü 
ca şi plăcere in petrecerea lor cu ofiţerul cultivat şi 
de toţi bine primit. El îi introduse in cercurile băr
baţilor de traiü şi in familiile cele mai bune.

In séra acelei <Jile in care së petrecuseră eveni
mentele descrise mai sus, cei trei cavaleri erau 
in grădina hotelului. O masă la care şedeau şi care 
era acoperită cu tăvi, tăvi şi farfurii, arăta că tocmai 
consumaseră un dineu ales.

Tăvile erau pe jumëtate golite, paşteta lipsită de 
cuprinsul ei preţios, piramidele de fructe erau distruse

à.
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Ş> numai înfocatul vin de Xeres mai avea trecere, ba 
acum i sô dete rolul principal pentru ca in alianţă cu 
o ţigară bună să promoveze buna aflarea, ce de obi- 
ceiü urméza unei mese bune.

Manuel sô legăna binişor pe un scaun legănător, 
cu piciorul drept aruncat peste cel stâng, sufla fumul 
mirositor in rotogóie artistice în 
óre-care cugetare: „Te pricepi in heraldică, Don Ber- 
nardo ?“

%

şi intrebâ dupăaer

„Puţin, Don Manuel,“ replicâ ofiţerul, care sô 
nuinia Don Bernardo" Lessek

„Decă nu mô inşel leopardul de aur în câmp 
albastru cu grinzi de argint şi cu trei frunde venjï 
este al familiei Versata?“

„Da. Avem aici in Sevilla pe unul din cei mai 
v0(j.uţi membrii ai acestei familii, de şi nu pré vechiă 
dar fór te bogată, pe marcliisul Pedro de Versata. Pa
latul sôu este unul din cele mai frumóse şi mai bine 
conservate din timpul Maurilor şi pórtá marca familiei 
dasupra portalului.

„Da, da, îmi aduc aminte de a fi vô(}ut acel 
palat, care este in apropierea alamedei, nu-i aşa? 
Ocupă vr’o funcţiune publică marcliisul?“

„Nu, cred că este pré mêndru, de cât să sô scie 
dependent, in ori-ce privinţă ar fi. Mai n’ainte a făcut 
multe şi mari călătorii. Este un om cultivat şi férte 
plăcut faţă de semenii sói, dar faţa de ómeni de rang 
mai mic este férte ingliîmfat.“

„Este însurat márciusul?“ intrebâ Manuel.
„Da, adică a fost insurat.“

I
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„Aşa dară i-a murit soţia?“
„Sunt chiar cincl-spre-dece ani d’atuncî, dăcă nu

mô înşel.“
„Are copil?“
„Da!“
„Băieţi?“
„Ba!“
„Fiice dar?“ exclama Manuel cu nerăbdare. 
„Le-ai văcjut cumva?“ întrebă locotenentul, care 

lungia vorba din adins.
„Pe cine să ii vôcjut?“ întrebă Manuel.
„Hei bine pe Reina, adică regina cea frumósá.“ 
„Reina o chiamă dară, are un nume demn de densa, 

pare a fi in adevăr o regină printre femei.
„Este frumósá ca o cadră, dar mendră şi rece.“ 
„Şi cine este cea laltă domnişdră?“
„Duenna său guvernanta ei, Donna Flora o rudă 

depărtată a ei ; este cam bătrână dar bună de inimă, 
modestă şi cu minte.“

„Cercetezi casa marchisului ?“
„Fórte des chiar.“
„Ai avea bunăvoinţă a ne introduce pe lângă el 

pe mine şi pe fratele meu?“
„Cu plăcere!“ rîse tenărul ofiţer. „Văd bine că 

pré te-ai uitat in ochii frumósei Reina şi ai voi să 
cuceresc! acésta redută şarmantă, pentru care scop 
eu să-ţî deschid primele şanţuri.“

„Şi vei fi resplătit cu cea mai mare munificenţă, 
déca să va preda reduta,“ replică Manuel acceptând 
gluma.
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„Nu triumfa pré de vreme iubite amice .... 
Donna Reina de Versata y Mendazo nu arborézâ aşa 
de lesne steagul cel alb. Pe Sau Iago, copila este 
frumósa, dar rece, rece ca gheţarele Sierrei Nevada.“

Manuel zimbi puţin a batjocură şi Don Bernardo, 
care privi asta ca şi o indoiélá in adevërul cuvintelor 
sale, continua:

„Intrébá pe tinerii cavaleri din oraş şi toţi îţi 
vor confirma vorbele mele. Chiar eu am tras destul 
la carul de victorie al acestei mândre copile, fără să 
fi dobândit nici măcar cel mai mic semn de favóre 
şi — caracho ! dór’ nu sunt un motofet şi sciu să 
më port cu femeile. Nu mi-au résistât multe !“ Şi 
frumosul şi îndrăzneţul ofiţer îşi resuci încrezut sfâr
curile mustăţilor sale.

Manuel rîse.s
„Te cred cu dragă inimă, Don Bernardo,“ <]Ase 

el, „eu insă voiesc să më insor cu Donna Reina.“ 
„Să te căsătörései cu Donna Reina ?“ exclamă 

ofiţerul cu puţin dispreţ. „Ce creiji őre că eu n’aşi 
fi vroit să iau pe fiica marchi'sului de Versata y Men
dazo ?... Ea ar fi putut să facă partide încă şi mai 
strălucite, dóca ar fi voit.“

„Dór’ nu va fi vrând să sÔ càlugàréscà ?“
„Nu, dar şi-a pus in cap să së mărite numai de

:

amor.“
„Aşa dară së va amoreza de mine.“
„Haidade! Acâstă credinţă am avut-o şi eu şi 

încă tare şi totuşi am — rômas cu buzele umflate.“ 
„Sper că mie nu mi së vor umfla,“
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„Mai scií — cu tóté că contrarul este de tot 
probabil; déca insă ai învinge pe acéstá nesimţit6re, 

te introduc cer drept plată pentru ostenéla 
mea, ca să nu ne răpesc! pe Reina d’aieî din Sevilla. 
Ce ne-am face noi décá şi ultima stea din cele trei 
stele lucitóre va peri de pe cerul frumuseţilor nóstre.“

„Sper că va rămânea aicî ; ţi-o las cu dragă 
inimă locotenente,“ borborosi Iorgu, aprin^ndu-şî o 
ţigară próspélá.

Manuel îi aruncâ o privire mániósá şi së adresă 
cătră ofiţer : „Vorbele D-tale au fost fórte poetice, 
dragul meu Don Bernardo, dar ca totă poesia, puţin 
cam neînţelese. Ce ai vroit să (Jicî cu cele trei stele 
pe cerul frumuseţei?“

„Hei bine, pur şi simplu: cele mai frumóse trei 
fete din Sevilla,“ rôspunse Don Bernardo.

„Care-s acestea?“
„Donna Reina de Versata, Donna Conchita Iran- 

tos şi Donna Ellen Lee. Acésta este mirésa amicului 
D-tale Don Juan Redando şi in adevër numai un ôspe 
la Sevilla, după cum bine sciï. Peste mult, puţin së 
va reinturna in patria ei. Donna Conchita este fidan- 
ţată cu Don Romano Serena, care nu pré va avea 
poftă să remână aicî, unde a suferit atât de mult, së 
va retrage cu tênëra sa soţie la hacienda sa. Acum 
mai vil şi D-ta să ne duc! pe Reina in castelurile 
D-tale galiciane 
damele din Sevilla s’ar revolta, décà ai face una ca 
asta. Vei remânea deci aicî şi décü frumósa Reina 
va fi soţia D-tale, eu-ţi voi fi amic de casă.“

eu care

Nu, nu, toţî cavaleri! şi tóté
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,,Fiă!£< rîse Manuel 
, că sunt fór te gelos.“
„Dar nu vindeţî pielea, până ce n’aţî venat încă 

ursul,“ observa lorgu posomorii:,
„Frate-meu are dreptate/1 adause Manuel. 
„Remâne dar după cum ne-am inţeles, adică ne 

vei introduce pe lângă márciusul Versata,
Don Bernardo?“

„Firesce,“ replicâ acesta.
„Când ar fi óre timpul cel mai potrivit?“ 
Locotenentul së uita la ceas.
„Astăcji este pró târdiu,“ dise el, „dar pregătiţi-v0 

pe mâine, vë voiű lua la şâpte ore.“
„Sóra?“
„Firesce, pe acel timp suntem in patio şi in gră

dină, prin urmare cu mult mai negenaţî de cât décá 
ar trebui să ne frecăm cu alţi 0speţî la ora visitelor 
prin salon. Rangul, numele Dv. şi puterea cunoscinţei 
mele cu márciusul vor scusa acésta greşâlă in contra 
etichetei.“

trebue să-ţi observ insă de
acum

nu-i aşa

„Ce, vreai să pled deja?“ întrebă Manuel pe lo
cotenent, care së sculase şi s’apucase să-şi incingă sabia. 

„Trebue să më duc la căsarmă,“ fu respunsul. 
„Serviciu dară?“
„Da!“
„Aşa târziu încă? . . . Hîm, liîm!“
„Numai o mică instrucţiune ş’apoi, de óre-ce nu 

vreai să eredi in povestea mea de serviciu, më mai 
aştâptă o întâlnire. Omul nu së póte gândi tot la 
Reina cea frumósá.“

36Tüeocliar Alexe. „Unul scapă, allul piere.'-1.
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„Fórte cuminte !“ rîse Iorgu şi dele mâna cu el, 
tot asemenea şi Manuel. Ofiţerul mai salută odată, 
apoi plecâ.

„Mâine la şepte ore séra!“ mai striga odată de 
la uşa gradinei.

„Vom fi gata!“ respunse Manuel.
După o mică pausă <Jise Iorgu: „Vreai să vil 

puţin cu mine in sus Manuel.“
„Ce este?“
„Aşi vroi să-ţî spun ceva, ceea ce nu pot să-ţî 

comunic, aici in grădină, unde după fie-care tufă póte 
sta un pânditor.“

„S’a intêmplat ceva?“
„Nu,“ replica Iorgu, „până acum cel puţin nimic 

şi aşî vroi, ca să previu orl-ce întâmplare!“
„Vină dar!“
Cei doui amici merseră in primul ctagiü al ho

telului, unde ocupau un şir de odăi. Intrară in camera 
cea mai retrasă, adică in iatac.

Manuel sè puse pe un scaun şi-şl aţinti ochii sói 
cu aşteptare asupra feţei camaradului sëu, care së 
re<Jimâ de feréstrá şi începu a spune cu voce seridsă:

„Ceea ce ai spus locotenentului era in serios
vorbit?“

„Despre ce vorbesc!?“ intrebâ Manuel, dar së în
roşi căci scia pré bine, ce vroia să (}ică celait.

„Ai in adevër intenţiunea de a te introduce pe 
lângă marchisul Versata şi de a peţi pe fiâ-sa.“

„Da o voiesc serios.“
„Este o nebunie din partea ta,“ strigă Iorgu cu 

violenţă, „orbie, ba mişelie!“
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„Moderéza-te \u së spulberă Manuel.
„Ai dreptate,11 respunse Iorgu cu rëcélà, „căci 

ce s’ar alege din noi, déca mi-aşi perde şi eu mintea 
şi cumpëtul. Voiesc să-ţi explic pe scurt starea lu
crurilor: Deja pré mult am stat la Sevilla. O intêm- 
plare póte să ne dea de gol, şi indată ce va sei lumea 
cine suntem, ne-am nimicit nu numai existenţa ndstră, 
ci şi pe aceea a camaradilor ba şi a amicilor noştri, 
Jüan, Romano, Leset chiar şi a Elleni, cari vor fi bă
nuiţi de complicii noştri].“

„Vorbesc! ca şi când am fi arestaţi,“ <}ise Ma
nuel. „Nu te mai cunosc, curagiosule Iorgu 1“

„Nici eu pe tine, mintosule Manuel.“
„Bravo !“
,,Dar së lăsăm cérta, nu folosesce la nimic. Vreau 

să-ţi spun un lucru mai însemnat : Cred că am vë^ut 
pe Moschito 1“

„Cretji?“
„Era séra, insă mi-e téma că nu m’am înşelat.“ 
„Nebunie, te-ai înşelat de bună séma. Mişelul 

nu va îndrăzni de sigur să vină la Sevilla, unde së 
găsesc aşa de adese-orî din émeniï noştrii. SÔ teme 
pré tare de rësbunarea nóstrá.“

„Tocmai pentru că sÔ teme, caută a ne nimici. 
Décâ ne va descoperi, suntem perduţi.“

„Cu asemenea năluciri nu vei speria tu pe Ma- 
Atât singur cât şi împreună cu tine 

mi-am rîs de câte şi mai câte pericole, am respins 
pe cei mai bravi soldaţi, am înşelat pe cei mai isteţi 
poliţişti, am găsit scăpare din multe curse, in cari

nuel Frania.

ii
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orï-ce altul, afară de uoi, ar íi perit — ai umbra 
unui bangiii ticălos să ne silâscă la fuga? — Iorgule 
tu in adevër vecjî numai năluci!“

„Şi tu eşti orb cu ochi ager! ... Ce mai vroim 
la Sevilla? Ám strins pradă bogată, am luat informa- 
ţiunî insemnate, de care este timp ca să ne folosim. 
Camaradiî simţesc lipsa nóstra. Usto nu este omul 
care să p<5tă conduce trebile in deplină ordine timp 
atât de îndelungat, Tremblec insă este un mişel, cu 
voia D-tale, Domnule căpitan, in care nu mă încred 
de loc — şi cu tóté astea trăim aici fără de lucru 
ca şi nisce prinţi.“

„Du-te dar singur înapoi in Sierra, acolo eşti 
sigur de Moschito şi de alţi monştrii d’al de el şi 
poţi comanda tot atât de bine ca şi mine.“

„Şi tu vreai să rămâi singur aici?“
„Da!“
„De minune! Nu sein unde ţi-ai lăsat energia 

şi precauţi unea ta de până acum. Fără de mine te-ai 
fi dat de mult de gol.“

„Iţi voi acorda o decoraţiune, păzitor fidel.“
„Nu batjocori, căci vorbesc fórfce serios. Pentru 

un joc amoros ne aduci pe toţi in cel mai mare pe
ricol. Dracu să ia tóté femeile cu Donna Reina cu tot 1u 

„Te rog cu tot adinsul, să te folosesc! de alte 
expresiunî, când vorbeseï de mirésa mea.“

„De mirésa ta?“
„Séu de copila, care va deveni soţia mea.“
„Dar nicî nu o cunoscî încă.“
„Mâine o voi cunósce, asemenea şi tu.“

b\

te



429

„Te va refusa, ca pe toţi ceilalţi.
„Ba nu, n’ai vëcjut cum sè inroşia, cât de dră

gălaş ne saluta, când treceam călări.w
„Aidade, cochetărie !“
„Ba nu, căci este fórte mendră şi reservată.“
„Tu eşti fórte increcjut pe mutra ta . . . Reina 

te scie de un cavaler distins, de un conte bogat, óre 
te va iubi ea şi când va sei că eşti căpitan de bandiţi?“

„De óre-ce më iubesce, îi este tot una, cine şi 
ce sunt, numai să-i întorc amorul.“

„Aşa dară vei peţi ca Manuel Frania de la már
ciusul de Versata y Mendazo pe unica lui fiică .... 
Apoi de, îţi doresc noroc la asta.“

„Voi răpi pe Reina.“
„Şi vei aşeda un harem iu valea nóstrá, da . . . 

Răpirile nu-ţl mai aduc noroc. Adu-ţl aminte de 
Donna Ellen.“

„Manuel Frania nu së dă înapoi dinaintea nici 
unui pericol.“

„Şi firesce, eşti amoresat de Reina până la nebunie.“
„O iubesc mai presus decât vi0ţa mea,“ replicâ 

Manuel extasiat, iară a lua in séma batjocura cama
radului sëu. „Ea este steaua, este speranţa vieţei 
mele, ea trebue să-ml lumineze şi să-ml incăl<}0scă 
vidţa cu amorul ei şi eu îi voi consacra pentru tot 
de-a-una sufletul meu.“

„Tot aşa simţiai acum trei luni pentru Ellen, 
acum ş03e luni pentru contesa Losse, 
pentru mica Teresa şi aşa mai departe in infinit,“ 
observa Iorgu.

acum un an
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„Ba nu, nicï odată n’am resimţit acest amor 
care m’a cuprins acum. La celelalte 

joc al simţurilor mele, acum insă —w
„Te atrage spiritul şi caracterul Reinei, cu tóté 

că n’ai audit nicï un cuvent măcar din gura ei,M 
batjocori Iorgu.

„Dar din ochii ei îmî străluce o lume de simţire 
şi de amor,“ exclama Manuel. „Este primul meu 
amor adevărat!“

„Ca tot de-a-una — fiă din parte-mï. Alérga 
după femei orî cât vei voi, irânge-ţî gâtul cu nebu
niile tale — dar nu te lega. Voi merge cu tine la 
întâlnirea ta, ca să te apăr căcî, Manuel, Manuel nicï 
curagiul şi nicï isteţia ta nu te vor scăpa din laţul 
in care te va fi prins intr’una din dile o femee.“

Manuel voia să riposteze cu violenţă dar in acel 
moment cine-va bătu la uşe.

El 8trigâ: „intraţi!“
Era Jüan, care le strinse mâna cu căldură, in- 

trebându-i de sănătate.
,,Cât despre sănătate nu ne plângem, dar altmin

trelea suntem rău, vil tocmai la timp pentru a impe- 
deca descărcarea unei furtuni, atrasă de femei . . . . 
Ah. Jüan cât eştî tu de fericit! O a doua Ellen nu 
mai există, unica, care era ca şi dênsa, este mórtá,“ 
adause el incet şi-şî trecu cu mâna peste ocliï.

„Dar şi sunt pe deplin fericit,“ cjise Juan. „La 
tómná avem să mergem in Italia. D’acolo insă tre
când peste Germania ne vom duce in Englitera, unde 
vom sosi pe la începutul lui Maiű şi vom serba cu
nunia nóstrá la moşia colonelului,“

curat, înfocat,
era numai un
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Manuel scóse un suspin lin.
Iorgu dete mâna cu amicul sëu.
„îţî doresc tótá fericirea ţie şi drăgălaşei tale 

mirese .... Dar protegiatul nostru, Don Romano 
Serena?“

,,Este bine, şâde la mine, dar firesce, că cea mai 
mare parte a <JileI o petrecem in casa colonelului.

„Ferice de voi,“ ofta Manuel.
Juan continuă: „Adevărata causă, care m’a făcut 

să viu astă sără la voi este, pentru a vë preveni. A<jï 
am vô<}ut pe locotenentul Ladrone.“

„Autjit’ai?“ exclama Iorgu triumfător. „Unde este 
Ladrone, nu va fi departe nici Mosehito. Să plecăm, 
aşa te rog Manuel.“

„Nu!“ respunse şeful bandiţilor cu incăpăţinare 
ş’apoi intrebâ pe Juan, décâ cunósce pe marcliisul de 
Versata şi pe familia lui.

Respunsul fu afirmativ.
Cei trei amici coboriră ârăşl in grădină unde 

petrecură in conversaţiune animată până târziu nóptea.
i
I

CAPITOLUL XXXVII.

Mirésa banditului.

„Inchipueşte-ţî, am aflat un lucru interesant des
pre frumosul tôu cavaler,“ (Jise Flora a doua <}i cătră 
tênëra ei amică, pe când şedea ca de obiceiü cătră 
séra in camera Reinei.

g
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„Şi ce őre?“ întreba asta inroşindu-să.
„Numele lui.“
„M’ai trădat, Floro ! Vor fi înţeles de ce ai în

trebat, N’a fost lucru cu minte din partea ta !cc
„Nici decum, copilă. L’arn aflat din intêmplare, 

a<Jî înaintea de amé4a de la Donna Lee, a cărei gi
nere este un amic al celor doui conţi, după cum îmi 
spuse ea.“

,,Ei au dară rang de conte?“ întrebă Reina şi 
faţa îi se învioră de un zimbet al speranţei.

„Dint.r’o familie din cele mai nobile chiar,“ răs
punse Flora, care observase bucuria Reinei. „Adora
torul tău să numesce conte Manuel de Torrejas ; celait, 
care este tot de-a-una atât de posomorit, este frate-său 
mai mare.“

„Dar nu-şî sămănă de loc, şi care este numele 
fratelui mai mare?“

„Don Iorgu.“
„Ce stranie coincidenţă a acestor nume !“
„Cum aşa?“
„Nu trebue să te gândescî, fără să vreai, îndată 

la Manuel Frania şi la soţu-său Iorgu, de cari tre
mură jumătate Spania, până când cea laltă jumătate 
îi adoră?“

„Tu eşti in adevăr cea mai ciudată fată din câte 
cunosc eu,“ rîse Flora. „Eu-ţl vorbesc de amantul 
tău, ér tu te gândescî la un căpitan de bandiţi, şi 
asta numai fiind-că din intêmplare pórta acelaşi nume.“

„Nu este amantul meu,“ cjise Reina cu supărare 
comică. „Te opresc de a numi astfel pe Domnul conte.“
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„Dar tu insă-ţl Pai numi cu dragă inimă aşa,“ 
o batjocori Flora. „Haide insă la feréstrá, dragă 
Reină. Ce ar elice Don Manuel, décá nu te-ar zări?“

Cele doué fete së aşezară ârăşl la feréstrá şi së 
încercară a-şî astêmpëra nerăbdarea lor prin tot felul 
de con versaţi uni.

Dar timpul obicinuit sosi adl, fără ca să së fi 
arătat cei doui călăreţi. Ei treceau cam. pe la şâse ore, 
acum era insă deja la ş6se şi jumătate.

„Astăzi nu vor mai veni,“ c)i8e Flora.
„Au plecat de bună sémâ,“ observa Reina cu 

vocea înecată.
„Sau fac nisce visite pe la cunoscuţi.“ Reina nu 

mai respunse nimic.
Së făcu tot mai târziu dar conţii tot nu mai

veni au.
„Haide, s’a isprăvit,“ 4'ise Reina după ce trecuse 

de şâpte ore, cu voce aprópe stinsă şi trase pe duena 
de la feréstrá. Acésta së încercă a o mângâia in tot 
chipul, in zadar insă.

Mută şi cu ochii dilataţi şedea Reina pe divan 
şi respundea numai prin câte o clătire de cap séu cel 
mult cu câte un da séu ba la întrebările Florei celei 
vorbăreţe, care făcea tot ce-i stetea prin putinţă, pen
tru a o înveseli.

După câtva timp cine-va bătu la uşe, o camerieră 
intrâ şi anunţă, că ar fi venit cine-va la visită şi că 
Domnul marchis r<5gâ pe donnele să facă toaletă şi 
să së cobóre cât mai curând in patio.

„Cine a venit?“ intrebâ Flora.
37*
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„Doui Domnï streini şi locotenentul senor Don 
Bemar do Lesset,“ replica fata şi eşi.

„Ah, veselul tëu curfcisan,“ 4'8e Flora. „Vină, 
el te va distrage.“

Fără a rosti vr’un cu vént Reîna îşi făcu cu aju
torul camerierei sale o toaletă de societate de tóta 
frumuseţea. Apoi sô deteră jos in patio.

Márciusul, care avea o statură de mijloc şi era 
uscăţiv, stetea in o posa. fór te demnă lângă dspeţil sëi. 
Cei doui cavaleri streini erau cu spatele spre damele 
care intrau şi părură a nu observa sosirea lor, de 
óre-ce priviau frumosul basen de marmură al avusului, 
până ce nu (jise stăpânul casei :

„Éta aici sunt preţioşi) noştri! dspeţi, domnii conţi 
Manuel şi Iorgu de Torrejas.“

Cavalerii só intórserá iute şi salutară prin o re- 
verinţă adâncă.

Reina schimba la feţe şi, recunoscând pe acela 
pe căre i iubia in secret, trebui să së sprijinâscă tre- 
murândă pe braţul duenei sale, care şi ea era destul 
de surprinsă.

Dar amabilitatea lui Manuel, tactul fin a lui Iorgu 
şi umorul delicios al locotenentului risipiră indată per
plexitatea damc-lor.------------

Din acea <|i Manuel şi Iorgu erau dspeţiî perma
nenţi ai marchisului. Nu trecu nici o sâră, fără vi
sita lor.

Márciusul favorisa pe Manuel — căci in adevër 
ar fi putut el să doriască fiicei sale o sórte mai bună 
de cât pe aceea ce-i suridea alături cu un cavaler
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atât de amabil din una din cele mai vechî familii ale 
regatului.

Dar Reina?
Ea era pré fericită. Amorul lui Manuel sô con

firma prin fie-care cuvent şi prin fie-care mişcare. Ea 
trăia numai prin Manuel şi pentru Manuel. —

Flora o tachina odată cu presimţirea ei cea 
posomorită.

Reina sô îngălbeni şi exclamă:
„Ah, Dumnezeule de ce lucru grozav îmï aduci 

tu aminte. Acea presimţire n’a perit încă, ea tot sô 
mai pune ca o umbră négrá intre mine şi intre iu
bitul meu. In orele mele cele mai fericite, acel gănd 
mô cuprinse fără de veste, dar eu mô liberai cu forţa 
de el şi căutai să-l uit .in veselie indoită . . . Odată 
şi, mi-e temă că pré curênd vai, presimţirea mea sô 
va preface in realitate şi voi plăti cu sângele inimei 
mele acésta scurtă fericire. Nu-mï va mai rômânea
de cât suvenirul, asta o sciu pré bine, dar in sufe
rinţa mea, mô voi mângâia cu faptul că am fost fe
ricită. De ce mi-ai şi adus aminte cât de trecôtére 
este acéstâ fericire?“

„Ah, a fost o prostie din parte-mï, că ţi-am adus 
aminte de acéstá istorie,“ rôspunse Flora. „Dar şi 
din partea ta nu este cu minte ceea ce spui şi ceea 
la ce te gândescï. Manuel te iubesce, alianţei vóstre 
nu sô opune nimic şi fericirea ta peste puţin va fi 
desăvârşită.“

„Haide,“ o întrerupse Reina, „trebue să ne gătim, 
că vin dspeţîî. Voiesc să gust până la ultima picătură 
fericirea puţinelor ore, care ne-a mai römas.“
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„Ce gărgăuni,“ borborosi Flora. „Trebue. să 
vorbesc odată cu Manuel despre asta.“

„Ba nu vei face una ca asta, aşa te rog, îţi 
ordon chiar,“ îi <Jise Reina.

Apoi merse in budoarul ei.
Voind şi Flora să intre acolo, găsi uşa încuiată. 

Bătu la uşe, striga, să rugă, dar tóté in zadar.
Neliniştită só intórse in odaia ei.
„Aşa nu mai merge, trebue s’o sfîrşim odată,“ 

îşi c[ise ea. —
Tot aceleaşi cuvinte rostea in aceeaşi oră Iorgu 

cătră amicul sëu.
Manuel făcuse in decursul după amécjeï lui Don 

Bernardo Lesset o visită şi, reinturnându-së la liotei, 
nu fu puţin uimit, de a găsi geamantanele împachetate, 
şi pe Pedro cum înhăma caii şi catîrii de călătorie.

„Caracho, ce va să dică asta?“ întrebă el supărat 
şi-şi aruncă pălăria pe masă ér el së puse pe un scaun.

„Va să <}ică: plecăm,“ replică Iorgu aşecjat şi 
trase de clopoţel.

Un chelner apăru şi întrebă de ordinele domnilor 
conţi mirându-să şi el fórte mult, când Iorgu îi ceru 
socoteala.

Acésta fu adusă peste puţin şi nu era nici decum 
mică, fiind-că hotelierul pusese preţurile cum am 4^ce 
d’a valma. Iorgu plăti, fără a face nici o observare, 
ba adause chiar la suma cea mare şi un bacşiş pen
tru chelner, pe care acesta îl primi cu bucurie şi 
mulţămi pré frumos de bunătate.

După ce rămaseră singuri, Manuel întrerupse
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tăcerea pe care o observase de Ia prima sa întrebare, 
repetftndu-o din nou:?

„Ce va să dică asta?“
„Ţi-am spus că plecam cliiar acum,“ răspunse

Iorgu.
„La dracul fără a më fi întrebat? Pré te întrec!

frăţi0re !“
„Déca ţi-ai perdut capul de nu mai sciî ce fac!, 

trebue să am eu grije de siguranţa nôstrà. Peste doué 
ore avem să părăsim Sevilla.“

„Eu insă (Jic că nu!“ strigă Manuel şi lovi cu 
piciorul in podinl.

„Eu din contra (Jic : că da!“ replică Iorgu cu 
sânge rece.

„Creijî că te poţî juca cu mine, caracho? Cum 
şi îndrăznesc! a te face povăţuitorul meu, ca şi când 
aş! fi un copil? ... Ce lucru te gonesce d’aic!?“ 

„Am vëtjut pe Moschito!“
„Érâ, va fi ca şi in rendül trecut!“
„De astă dată l’am vë<Jut (Jiua ’n amé4a mare. 

Şi el m’a vôcjut şi m’a recunoscut, că m’a salutat cu 
politeţă batjocoritóre din care am recunoscut inten- 
ţiunile sale cele rele. Aie! nu mai suntem sigur! nie! 
o oră măcar.“

„Să fiă drept 6re ?u 
„Parola mea !“
„Aşa dară ar fi timpul ca să ne retragem... hîm!“ 
Manuel së gândi puţin, apoi dise:
„Spune lui Pedro să plece înainte. Noi ne vom 

duce acum la marchis.“

' ’í

I
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„Ca să ne luăm adio?“
„Da, şi voi peţi pe Reina.“
„Ce nebunie Manuel. Vreai să continuez! cu rolul 

tèu de conte?“
„Numai înaintea tatălui!“
„Şi Reinei îi vei spune adevăratul tëu nume?“ 
„Da, şi fiind-că mă iubesce, va fi gata să fugă

cu mine.“
„Ţi-ai perdut minţile, Manuel!“ exclama Iorgu. 

„Décá ai iubi pe acăstă fată in adevăr, ai renunţa la 
posesiunea ei şi nu ai trage-o in peire. Ce să facă 
acéstà copilă resfăţată a oraşului in munçil noştri!? 
Nie! odată nu să va simţi ea acolo fericită . . . Ş’apoi 
nie! nu-i vei păstra credinţa. Astăzi o iubesc! încă cu 
frenesie, mâine insă îţi va fi deja indiferentă ér poi
mâine ai uitat-o fiind-că te-ai amoresat la nebunie de 
alta. Din nefericire ai dovedit pré de multe or!, cât 
de durabile sunt pasiunile tale cele infocate , . . Hai- 
dade! lucru de rîs!“

„Te înşeli Iorgule,“ respunse Manuel serios. 
„Până acum am înecat amorul meu, fiind-că eram 
lipsit de contra-amor, fiind-că n’am găsit până acum 
nicî o femee, care să fi fost destul de generósá, ca 
să mă p6tă înţelege şi să mă iubéscá chiar şi cu de
fectele mele din destul, pentru a-şî lega t6tă viăţa ei 
de a mea.“

„Ba da, contesa Losca!“
„A fost numai o cochetă. M’a iubit după cum 

este in stare a iubi o femee din lumea mare. I-am 
fost o jucărie bine venită, pentru a-ş! trece urîtul cu 
minei“
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„Dar Inez?“
„Taci de ea . . . Până acum n’am avut 

amor, căci femeile spirituale şi culte m’au iubit numai 
cu simţurile lor, nu din suflet, ér fetele ca Inez şi 
Teresa m’au iubit fiind«că

noroc in

eram căpitanul vostru şi 
— m’ar fi iubit chiar décà aşi fi fost bëtrân, brutal 
şi urît. Acum insă am dat de o nevestuică şarmantă.“ 

„Fiă şi aşa,“ îl întrerupse Iorgu supërat. „Ai 
noroc cel puţin la găsit de şi n’ai la păstrat. Fă 
ce-i vrea; eu nu voi mai călca in casa marchisului, 
ci voi merge la Don Juan.“

„Dragă Iorgule,“ sô ruga Manuel şi puse mâna 
pe umărul amicului sëu îmbunându-1. „Să ne desbi- 
năm noi óre din causa unei copile? Tótá fericirea 
vieţei mele atârnă d’aicî. La multe fapte curagióse 
mi-ai fost soţ şi de multe ori s’a amestecat sângele 
nostru in luptă, când am stat umër la umër împotriva 
inamicilor. Asta nu s’a putut şterge din memoria ta. 
Tu îmi vei da mână de ajutor, ca să aducem in si
guranţă pe Reina. Inchipueşte-ţl ca şi când ar fi pe
ricol pentru libertatea mea, de care te îngrijesc! aşa 
de mult.0

Iorgu clătina capul nôcàjit şi zârgâni cu pintenii sëi. 
„Iorgule, tu nu poţi să më părăsesc! !“ strigâ' 

Manuel încă odată. „Tu ml vei fi intru ajutor.“
„Décá Reina te va urma de bună voie,“ rëspunse 

Iorgu muşcându-şî mustăţile.
„Da, më va urma!“ exclamâ Manuel vesel. „Iţi 

mulţămesc dragă Iorgule. Şi acum să ne înţelegem, 
unde să ne întâlnim.“
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„Prostie afurisită,“ morâi Iorgu.
Manuel păru a nu-1 fi au<}it, së gândi puţin şi

<}ise apoi :
„Iţi aduci aminte de cârcima in care mai de 

ună-<Jile am dus pe femeea, pe care ai scăpat-o ?“
»Da!«
„Aproposito, ce s’a făcut sârmana? Voiai să te 

ingrijescl de ea?“
„Este bine,a replică Iorgu pe scurt.
„Pedro să mérgâ dar inainte pe drumul pe care-1 

cunósce, fără a ne aştepta nicăiurea. Dé că va sosi 
mai ’nainte in valea nóstrá, să ne trimiţă intru în
tâmpinarea nóstrá un mic detaşament până la Cuervo. 
Tu insă vei putea să me aştepţi de séra la acea 
cârcimă.“

„Dar calul tëu?“
„Trimite-mi-1 cu un servitor de la liotei.“
„Bine, dar îmi promiţi Manuel, că nu vei răpi 

pe fata cu sila.“
„Iţi promit că déca nu va veni de bună voie, 

* voi veni fără dânsa.“
„Doresc ca să vii singur,“ boncăni Iorgu. 
Manuel mai făcu încă odată toaletă cu t<5tă lua

rea aminte şi së depărtâ. Merse la marchis pe care-1 
ruga prin un servitor să-i acorde o intrevorbire. îndată 
fu primit.

„Ah, fii bine-venit tênërul meu amic! Cu ce te 
pot servi? Sunt cu totul la ordinele D-tale.“

£tă o primire bună, së gândi Manuel, ér cătră 
marchis (fias: „Din nefericire este pentru ultima <5ră,mi.

:n->

1-.
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cel puţin până peste vr’o eâte-va sëptëmânï, 
onóre, de a-ţi putea présenta omagiile mele.“ 

„Vroiescl să pleci ?“
„Da, sunt silit s’o fac, căci altfel nu aşi părăsi 

frumósa Sevilla.“
„Dar nu vreai să şedl, rogu-te? Poftesc! o ţigară!“ 
Marchisul suna.
La porunca lui un servitor aduse 
„Aşa, şi acum să vorbim pentru ultima <5ră după 

placul inimei nóstre,“ dise marcbisul pe când ardeau 
ţigările şi pe când vinul de Montila lucia in paharele 
sticlitóre. „Ce te indémná la acâstă năpraznică ple
care, de óre-ce ai voit să petreci aici un timp mai 
îndelungat — ori nu este discret, ca să te întreb?“ 

„Nici un pic de indiscreţiune, Domnule marchis,“ 
respunse Manuel. „Unul dintre cei mai de frunte aren
daşi ai mei a comis nisce abusurl însemnate şi, dove- 
dindu-1 epistatul meu, a dat foc la case şi s’a împuşcat. 
Este prin urmare o zăpăceală mare la acea moşie şi 
trebue să alerg acolo.“

„N’ar putea să sô însărcineze fratele D-tale de 
acésta afacere neplăcută?“

„Nu pré së póte, căci de şi este un bărbat cu 
minte totuşi este pré sever şi pré acurat aşa încât 
mai mult ar strica de cât ar derege. Afară de acésta 
este ofiţer in garda regală, după cum scil, şi conge- 
diul sèu sô implinesce peste puţine <Jile.“

„îmi pare în adevôr rëu, că trebue să ne pără
sesc! şi încă din o asemenea causă. Dâcă-ţl pot fi de 
folos cu ceva —“

că am

vin şi ţigări.
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„îţ.î sunt fórte îndatorat pentru bunătatea D-tale, 
Domnule marcliis.“

„Sper că afacerea D-tale, va ii cât de curând 
arangiată, aşa încât nu ne vei lipsi pentru timp pré 
îndelungat de plăcerea presenţei D-tale, déca peste tot 
vei mai avea intenţiunea de a te reinturna la Sevilla.“ 

„Sunt ferm decis la acésta, dar depinde cu totul 
delà D-ta.“

„De la mine?“ întrebă márciusul fóite uimit după 
aparinţă, cu tóté că de mult SÔ aşteptase la acâstă tur
nura a convorbirei. „Cum trebue să înţeleg asta?“ 

Manuel puse ţigara pe t&viţă, sô sculâ şi 4ise: 
„Nu cred să nu fi observat, Domnule mareliis,

că fiica D-talé, Donna Reina, a făcut o mare impre-
îţl mărturisesc franc, că o iu-siune asupra mea. 

besc, că ei îi aparţine inima, starea mea şi sângele 
meu şi, nu pot să plec d’aicï, fără de a te fi întrebat: 
Voiescî să-mi încredinţez! fericirea fiicei D-tale?“

Şi márciusul së sculâ.
„M’am aşteptat la asta din partea D-tale,“ 4*se 

el. „Mé bucur că peţescl pe Reina franc şi sincer, 
până ce nu i-ai vorbit de amorul D-tale. Âsta-mî do- 
vedesce, că în adevër eşti un cavaler desăvârşit, un 
gentilom şi d’aceea am încredere in D ta, că vei ferici 
pe unica mea copilă. Propunerea D-tale este o mare 
onóre pentru mine, mô simţ ferice a putea numi gi
nere pe contele Manuel de Torrejas.“

Cei do ui bărbaţi îşi deterâ mânile.
„îţi mulţămesc,“ respunse Manuel, „şi-ţl voi do

vedi, că nu te-ai înşelat.. Fi-va-ml .permis acum a 
vorbi cu Donna Reina?“
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„Este in budoarul ei. Du-te, du-te la ea, fiule.«
Manuel mai strinse încă odată mâna marebisului 

şi sô depărta cu o reverinţă cavalerdscă.
Aventurierul el însuşi sô ţinea de contele Tor

re jas şi numai când bătu la uşa Reinei, îi 
mintirea stărei sale. Dar nu sô descuragiâ, căci 
sigur de amorul Reinei.

Frumósa fată sô scula speriată Ia intrarea lui şi 
schimba la feţe, căcî era pentru prima <5ră că dênsul 
veni la ea in budoar şi presimţia ca din instinct sco
pul venirei sale.

Manuel îi săruta mâna cu cnrtuoasie. Ea voi să 
i-o retragă, el insă o ţenu strînsâ in a sa, sô puse 
pe un taburet la piciórele ei, aşa încât putea sàd 
caute in ochii ei iacrimï-lucitorï şi incepu cu vocea 
lină, mólé, maugáitóre căreia rar putea să résisté vr’o 
femee :

reveni a-
era

„Reina, viu la D-ta ca să*mî iau adio.«
Ea tresări şi întreba penibil cu voce fără timbru :
„Când pleci ?«
„Astă sérâ chiar... Mô vecji bucurósa plecând?« 
„Cum pc-ţt 4ice asta senor Don Manuel . . 

bine cât . . . cât de bine eşti vôcjut in casa nóstrá.«
„şi póte totuşi m’am

. scii

„O sciu,« oftâ Manuel
înşelat. «

„In ce?«
„In credinţa că D-ta nutresc! o altă simţire pen

tru mine de cât simţimentul unei amiciţii de tóté 
— lasă-mi mâna D-tale, nu ţi-o4dele. — Nu, nu, 

retrage. Am dorinţa ferbinte, să te pot numi a mea
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Da, Reina, te iubesc mai presus decâtpentru vecie.
orî-ce in lume, te ador, ca pe o sfântă. Cu un singur
mic cuvent më poţi ferici, — më poţi adânci in cea 
mai mare miserie. Vreai să fi a mea.“

Reina tăcu, dar o tresări tură percurse figura ei 
şi doué lacrimi grele picurară din ochii ei.

„M’am înşelat dară?“ dise Manuel după o pausă 
luDgă, oprimatóre cu voce tristă de tot. ,,Credeam că 
më iubesc!, Reina, puţin de tot, dar D-ta rômâi mută. 
Sórtea mea s’a decis. Adio pentru tot de-a-una. Më 
vei uita, eu insă nu voi înceta nici odată a te 
iubi.“

Manuel së scula incet şi merse spre uşe.
,,Manuel,“ rësunâ un strigăt sfâşietor când densul 

îşi puse mâna pe cleanţă.
El së intórse.
Reina îi întindea implorând braţele sale.
„Manuel!“ mai striga ea încă odată. „Ah rômâi 

lângă mine iubitule. Nu te duce de lângă mine, căci 
nu pot trăi fără de tine.“

In următorul moment el era la piciórele ei şi ea 
îi acoperia faţa cu sărutări înfocate.

„Tu më iubesc! dară?“ intrebâ el şi îi căutâ in 
ochi! ei cei adenc! şi arzători.

Şi din nou Reina îş! încolăci cu pasiune braţele 
pe după gâtul lui şi buzele ei ardôtôre căutau cu sete 
pe ale lui — părea că vrea să-l înece cu sărutările 
ei cele ar4ôtôre.

Copila cea nevinovată së schimbase in o bacbantă 
sêlbaticà şi pasionată.----- -------
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„A ta pentru vecie,“ şopti R|ua şi sârutâ mâna 
amantului sëu, care şedea pe divan lângă densa.

Ochii şi obrajii ei ardeau de focul pasiunei, ér 
faţa lui era acoperită de o stranie palóre diafană şi 
ochii îi înotau in o lucire visatóre.

El o strinse la peptul sëu şi <jise incetinel şi
trist :

„Scumpă Reină, am să-ţ! fac o mărturisire, de 
care më tem mai mult de cât de cel mai grozav
pericol.“

Ea-1 privi speriată.
„Spune-m! că më iubescî, că eşti liber, că nicî 

o altă femee n’are drepturi asupra ta!“
„Ţi-o jur; eu te voi iubi pururea. Voi aparţine 

numai ţie décá voiescî să legi vidţa ta cea infloritóre 
şi plină de speranţe bogate de existenţa mea afu
risită.“

„Manuel, o Dumnezeule ce vorbesc!?“ ţipâReina, 
„Âdevërul,“ replica el posomorit. „Nu te uita la 

mine, că nu-s demn de privirea ta. Sunt un fugar 
proscris, care s’a apropiat de tine sub o mască, fiind 
că amorul sëu este mai mare de cât precugetarea sa 
. . . Da, du-te copilă şi adă sbiriî. Nu te atinge de 
mine, te mânjesc! de manile mele, pătate cu sânge.“ 

„O DumneZeule, presimţirea mea!“ së văeta Reina 
şi së aruncâ la piciórele lui Manuel unde sô rugâ de 
el: „Spune-m! cine eşti tu misteriosule? Nu më chinui, 
căc! sufer grozav de acestă necertitudine. Numele tëu 
este împrumutat, cine eştî tu dară?“

„Ţi-o, voi spune,“ respunse Manuel şi peptul i
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së ridicâ penibil. Ochiï păreau a îi eşi din orbite şi 
pumnii îi së strinseră spasmodic. „Dar de ce-ml cu
prinzi genunchii? Eu aşi trebui să fiu la piciórele 
tale, copilă nevinovată, ér nu tu la ale mele. Fugi 
că să nu te învenineze suflarea gurei mele 
te-ai gândit nici odată la doui inamici cunoscuţi ai 
societăţii vóstre omenesc!, când ai aucjit numele meu 
şi al pretinsului meu frate?“

,,Manuel şi Iorgu!“ strigâ Reina.
,,Da, eu-s Manuel Frania,“ cjise căpitanul de ban

diţi incetinel, dar cu o óre care mândrie.
Reina sări in sus, ochii îi scânteiau de un foc

Nu

\
• I

selbatec.
,,Tu eşti in adevăr ?c< intrebâ ea cu asprime şi-l 

privi ţintă.
„Da, eu s,“ replicâ el fără a clinti diu ochi şi 

susţinând privirea ei.
„Jură-mi-o!“
,,Ţi-o jur ... De ce mai stai lângă bandit, de 

ce nu chemi pe servitorii D-tale ca să më aresteze? 
De ce mô privesc! aşa?“

„Fiind-că te iubesc!“ exclamâ Reina şi së aruncâ 
la peptul banditului.

„Este cu putinţă óre?“ şopti el şi-şl închise ochii 
ca şi ameţit de atâta fericire, pe când ea îşi alipi 
faţa ei de peptul lui şi-i sărutâ përul şi manile.

„Te iubesc la nebunie,“ exclamâ ea. „Te iubesc 
pentru frumuseţa, pentru indrázoéla, pentru genero- 
sitatea ta. Numai bogaţii cei nedrepţi së tem de tine, 
până când sëraciï şi asupriţii binecuvântâză mâna ta
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cea milósá, intervenirea ta cea puternică pentru drep
tul lor batjocorit ... 0 Manuel, lumina vieţei mele, 
nu mô lăsa singură, ia-mô cu tine.“

„Ah, in fine, in fine un suflet care înţelege su
fletul meu!“ dise Manuel cu bucurie şi că<}u la pició- 
rele iubitei şi îi căută beat de fericire in oehî. „Tu 
ai ghicit ce m’a mânat a deveni inamical aşezămin
telor omenescî. Era convingerea cât de ruşinos së 
mănuesce dreptul in ţâra nóstrá, dorul arzător a veni 
in ajutorul celor asupriţi,“

„Voi fi pe viitor aliata ta in acéstá luptă ce ai 
întreprins in contra nedreptăţii," exclama Reina. „Ia-më 
cu tine, scumpul meu Manuel. Nu mô voi sfii de nicî 
o osteneală, de nici un pericol. Voi flâmenZi cu tine, 
më voi urca peste stânci, voi trece rîurï îaot şi nici 
când te vei lupta nu më voi depărta de lângă tine, 
până ce nu mô va doborî un glonţ.“

„Ea nu, Reina mea, asta n’ai s’o faci .... Te 
voi pune sub bun adăpost in tabera mea, ca pe cel 
mai scump al meu tesaur. Tu sô mô primesc! iubitóre, 
când mô voi inturn a din luptă şi să-mî şterg! sângele 
şi sudórea de pe fruntea mea inferbentată şi să-mî 
leg! rănile cu mânile tale cele drage şi delicate şi cu 
capul adăpostit in póla ta, îţ! voi povesti aventurile 
mele şi tu mô vei adormi cu cântecile tale. —“

Vocea cea dulce, a lui Manuel era in adevôr ră- 
pitóre, desfăşurând acest tablou al viitorului înaintea 
amantei sale.

„Dar soţi! tói?“ intrebâ Reina inroşindu-s0.
„Ah, ei te vor purta pe mânile lor. Asceaptă

Tlioocliar Alexe, „Umil 8capS, altul piere.“ 38
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să Ie facî numai cunoscinţa, sunt nisee fl-jcăi sëlbaticï, 
neciopliţî, dar fideli ca aurul şi nu tocmai aşa de 
crunţi precum cred ómenil — sunt bărbaţi fórte cul
tivaţi printre ei şi numai cea mai ciudată sórte îi a 
silit ca şi pe mine, de a apuca cariera unui bandit.“ 

„Trebue să-mî povestesc! odată viâţa ta, scumpul 
meu,“ së ruga Reina şi së alipi şi mai tare de el.

„Când vei fi soţi<5ra mea,“ replica acesta. „Când 
vei purta sceptrul, cum ţi së cuvine, ţie, care eşti cea 
mai drăgălaşă regină.“

„Nu voiesc ca sâ-ţl fiu regină
*y

iubitul meu, ci 
numai róba ta cea supusă, fidela ta soţie, décà voiesc! 
să më ridici la acest rang, amanta ta in a cărei braţe 
să te odihnesc! de luptă, da, voiesc să fiu mirésa ban
ditului,“ exclama Reina.

„Tràiéscâ mirésa banditului!“ strigâ Manuel cu 
bucurie. „Ura, mirésa banditului, asta să ne fiă d’a- 
cum încolo lozinca nóstrá, cu care vom merge la 
luptă.“

1

Së imbrăţoşară unul pe alt.
După o pausă lungă in care uitaseră tot dimpre- 

jurul lor, cjise Manuel :
„Aşa dară vrei să vii in adevër cu mine, scumpă

Reină ?“
„Locul meu este lângă tine.“
„Socotesce-te in ce viéçâ plină de oboseli şi de 

pericole voiesc! să te arunci ! Părăsesc! casa, tatăl şi 
amicii, bogăţie şi comfort, te desbin cu societatea şi 
dai cu piciorul in norocul tèu.“

Nu cunosc de cât un singur noroc şi acest

?
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noroc eştî tu,“ replică Re’na simplu şi cu căldură. 
„Ce-ini pasă mie de rude şi de amici, ce de corn fortul 

care m’am deprins? ... O stâncă mucedită îmi va 
părea mai mólé, décá tu vei şedea lângă mine, ca şi 
un tron daurit, fără de tine.“

„Ali tu copilă minunată, tu unica, 
subjugat inima,“ exclamâ Manuel.

„Fiă dar, vei veni cu mine in Sierra, ca Reina, 
ca regina mea.“

„Şi când, iubitule.“
„Astăzi chiar, dâcă poţi. Presenţa n6stră in oraş 

pare a fi fost descoperită, chiar de dragul tëu nu 
mai pot sta mai mult aici.“

„Sunt gata a merge îndată cu tine.“
„Nu, asta ar fi pré bătător la ochi. Poţî să 

părăsesc! la (|ece ore casa fără să fi observată?“
„Da. In dosul caselor, care după cum sciî răs

punde intr’o uliţă intunecósa, este o portiţă, de la care 
am clieea la mine. Din iatacul meu, o scară conduce 
de-adreptul la acéstá portiţă. Aicî îţî dau cheea, te 
voi aştepta la (}ece dre.“

„Iţ! mulţămesc de o miiă de orî şi adio de-o 
camdată. Am fost mai adinéorea la tată-tău şi te-am 
peţit, firesce ca conte Torrejas, ér’ el m’a trimis Ia 
tine. Mô voi présenta D-sale ca ginere ... Póte că 
va veni vr’o dată timpul, când îmî va pardona înşe
lăciunea mea.“

cu

care mi-ai

i
I
■

■

„Sărmanul, sărmanul meu tată !“ oftâ in sine Reina,
dar tăcu.

încă odată îşi lipiră gură de gură şi pept de 
pept, apoi plecâ Manuel.

I
!
-
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D’abia făcuse vr’o doui paşi când au<Ji jos in 
parter o voce, care-1 făcu să tresare, pe el, care altfel 
era atât de curagios.

„Pot să vorbesc Domnului marcliis,“ intrebâ 
omul, pe care nud putea vedea Manuel, a cărui voce-1 
speria şi-l opri locului.

„Nu,“ răspunse servitorul la întrebarea streinului.
„Rog pe Domnul marchis să binevoiăscă a-mî 

acorda o intrevorbire, “ continua prima voce.
„Domnul marcliis nu este acasă.“
„Vreau să-l prevestesc de ceva. Este vorba de 

o afacere fórte insemnată. Binele şi răul casei depinde 
de la ea.“

„Domnul marcliis in adevăr nu este acasă.“ 
„Unde l’aşî putea întâlni?“
„Nu sciu, Domnul marché a plecat in trăsură 

şi n’are obiceiul a ne spune unde să duce.“
„Şi când să intórce ?“
„Pe la vr’o un-spre-^ece ore.“
„Pră târziu. Dar Donna Reina de Versata este 

acasă, te rog a mă anunţa ei. Trebue să mă asculte, 
spune-i, că ar fi o nefericire pentru densa, dăcă n’ar 
voi s’o facă.“

Servitorul se gândi puţin, apoi (\isg :
„Aştăptă puţin, te voi anunţa domnişdrei.“ 
„Afurisit,“ borborosi Manuel.
Paşii servitorului să auriră venind pe scară’n sus. 
Căpitanul de bandiţi alergâ fără sgomot înapoi 

in odaia Reinei, care să speriâ la revederea lui.
„Să nu mai primesc! a<|î pe nimeni,“ îi şopti Ma-

!
-
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miel şi së ascunse iute in dosul portierei, 
peria uşa iatacului.

Scutele portierei se mişcau încă binişor, când 
întră servitorul.

care aco-

„Jos este un om, care te rógá să-i permi ţi a-ţî 
vorbi,“ raporta el.

„Nu vroi să-l vôd,“ dise Reina care-şî venise iute
in fire.

„Dintru întâiü a întrebat de Domnul marchis, 
care a eşit deja, el 4^ce» că are să-ţi spuiă despre o 
afacere de cea mai mare însemnătate, de la care 
atârnă binele séu rëul casei Dv.“

„Spune-i să plece d’aicï, éta cinci franci pentru 
el, căci nn póte fi alt nimic de cât o cerşetorie.“

„Nu scii cumva unde a mers márciusul, streinul
ar voi

„Voi pune să te dea afară cu omul D-tale cu 
tot!“ striga Reina mâniată.

Servitorul cunoscea arţagul stăpânei sale şi deci 
eşi îndată.

Ea zăvori de grabă uşa in urma lui şi sö intórse 
cu o privire intrebátóre cătră amantul ei, care eşi zim- 
bind din ascunijëtôrea sa.

„Este in adevêr supremul timp ca să ne depăr
tăm,“ <Jise el. „Iorgu totuşi a avut dreptate silindu-mÖ 
astăzi să plec, căci omul, care a voit să-ţi vorbească 
cu tot adinsul, este unul din cei mai mari mişei şi 
unul din cei mai incăiniţi inamici ai mei, care deja 
s’a încercat odată cu multă isteţie, ca să mö dea pe 
mâna poliţiei. Ne-a resunoscut şi acum a voit să-ţi
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spună că contele de Torrejas nu este altul de cât re- 
dutatul Manuel Frania, dar are să-ml o plâtésca mi
şelul. Unde este tata-tôu?“

„După cât sciu a mers la moşie şi nu va veni 
acasă de cât târziu nóptea séu mâine diminâţă.“

„Dar Flora?“
„S’a dus cu el.“
„Şi servitorii sciă despre asta?“
„Tată-meu nu spune nici odată servitorilor unde

së duce.“
„De minune! Dar ean chiamă-1 pe servitor şi 

intrébá-l unde s’a dus Moschito, căci asta-i numele 
acelui mişel.“

Manuel sô ascunse ârăşî in dosul portierei. Reina 
descuiâ uşa şi suna clopoţelul.

Acelaşi servitor veni şi respunse la întrebarea 
stăpânei sale, că omul ar fi plecat (Jicend, c§, trebue 
să mérgâ la coregidore, fiind-ră Domnul marchis şi 
sennorita ar fi in un pericol grozav.

„Este nebun I“ exclamâ Reina. „Voi eşi îndată, 
căci n’am poftă a mô supune unei cercetări din causa 
nebuniei sale. Sper că coregidorele nu-i va da as
cultare.“

„Şi mie îmi părea cam chefuit,“ observâ servi
torul. „Nasul sôa cel mare strălucia ca o pétra de 
rubin şi d’abia së putea ţine pe picióre.“

„Aşa dară nici nu va ajunge până la poliţie, 
ci va da pe gât francii ce i-ai dat, in cârcima cea 
mai apropiată,“ rîse Reina.

„Şi eu cred că va face aşa,“ observâ servitorul 
şi eşi la un semn al stăpânei sale.
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„Voi eşi prin grădină, aşa încât să më védá 
apoi më voi intórce prin portiţa prin care 

poţî aă eşî tu acum neobservat. Ean să më uit prin 
féréstră ! . . . Ulicióra este deşartă. Adio iubitul 
Manuel.

servitorii,

meu
Te aştept la <Jece ère, pentru ca împreună 

cu tine să merg la fericirea mea. La revedere!“

CAPITOLUL XXXVIII.

Cavaleri germani.

Să ne reinturnăm in valea bandiţilor.
Dinaintea cortului celui mare stau adunaţi toţi 

bandiţii ér centrul îl formézâ o fată vivace şi indrăz- 
nâţă, care ţinea un discurs férte interesant după 
aparinţă.

Era Teresa, nepéta lui Moschito, causa invràjbirei
intre uneliiu-sëu şi intre Manuel.

„V’am spus dară in ce mod şi cu cât greu şi 
cu câte pericole am scăpat de sub stăpenirea unchiu
lui meu,“ <}icea ea cu voce resunátóre. „După tóté 
nicï nu sciu décâ am dreptul a më crede de nepétâ- 
sa, atât este sigur, că făcu totul pentru a stabili o 
relaţiune gingaşe intre noi, ceea ce nu era nici decum 
pe placul meu, aşa încât bietul om së simţi férte 
ofensat, de ére-ce sô crezuse neresistibil in virtutea 
frumuseţei sale.“

Ascultătorii isbucniră intr’un rîset general, căci 
Moschito era grozav de urît.
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IŞi Teresa lise cu pofta, privi cu indrăznâlă îm
prejur şi continuâ apoi zimbind:

„In fine mÔ vôdui liberă şi plecai la voi. Pe 
drum venind la Marcia avui norocirea ta face cuno-

:•I
scinţă cu doui tineri de distineţiune, care călătoresc 
de plăcere. Ei ine invitară cu atâta amabilitate ca 
să-i însoţesc, încât ar fi fost mai mult de cât o ne- 
politeţă din parte-mi, decă i-aşi fi refusât, de <5re*ce 
păreau a ţine mult la societatea mea.“

Erăşî rîseră cu toţii.
„Ce aveţi?“ exclama Teresa prefacêndu-së maniósá. 

„Adică este lucru mare, décá doui cavaleri tineri şi 
bogaţi dau ajutor unei copile sêrmane. Vô spui pe 
credinţă, că tóté së pe trecură in modul cel mai onest.“ 

Din nou rîseră toţi ascultătorii.
„Déca rideţi nu sunt in stare a povesti,“ observâ

<
$:
i-

j

V

y

Teresa. 3
„Tăcere !“ strigară unii.
După ce së restabilise liniştea, Teresa continuâ: 

„Cavalerii mei mô provocară să îi însoţesc in tot de
cursul. călătoriei lor şi să merg chiar cu ei acasă in 
patria lor, eu insă îmi iubesc ţâra. mea aşa de mult 
încât nu-s in stare de a o părăsi şi remăsei la pro
pusul meu, ca së viu la voi şi pentru a mô intro
duce in un mod cât só póte de avantagios pe lângă 
voi, luai o Iiotărire, care sper că va avea şi aproba- 
ţiunea vóstrá. Mô apucai îndată de realisarea planu
lui meu, îndemnând pe cavaleri să mérgâ pe uscat 
dintru întâiü la Granada şi nu cu vaporul la Cadix, 
după cum fusese intenţiunea lor.“

I
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„Bravo!“ exclamară bandiţii.
„Trebue, sá vë spui drept, că călătoria a fost 

fórte plăcută de şi înaintam tare incet, fiind-că unul 
dintre cei doui Domni së oprea înaintea fie-cărei gră* 
medî vechi de petre, înaintea fie-cărei colibe pentru 
a le examina cu de*amănuntul, ba a le desemna chiar 
. . . Eri in fine sosirăm la Purchena, deci ne-am apro
piat de realisarea pianului meu. Trimisei pe amicii 
mei, ca să studiezé nisce turnuri vecin din apropierea 
oraşului, eu insă îmi inventai o mătuşe bătrână, pe 
care nu o văzusem de mult şi pe care, firesce, tre
buia s’o cercetez .... Vô salut cu supunere mătuşă 
bătrână.“

Ascultătorii aplaudară.
„Prinţul meu, — unul dintre cavalerii cei mên- 

driï este în adevăr un prinţ — duce cu sine o casetă 
de bani, bine garnisită şi de óre-ce este un bărbat 
fórte amabil simt convinsă, că va fi gata a v’o da 
vouă, dăcă-l veţi ruga la o bună ocasiune şi in modul 
cuviincios.u

„Cât despre asta las’o ’n gri)ea nóstra,“ morăi 
Usto fórte vesel, „procură-ne mimai ocasiunea cea 
bună.“

„Da Tereso!“ strigară alţii. „Spune-ne când şi 
unde putem da de prinţ pentru ca să-i înaintam su
pusa nóstra pefciţiune să ne dea nouă casseta sa cea 
frumósá.“

„Sciţi unde este poiana cea mică cu podul de 
lemn cel vechili?“

„Da, căci nu este mai departe de o oră d'aicï.“
39*
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„Hei bine, poimâine Ia 6 ore séra vom trece prin 
poiana cea mică.“

„Poimâine la 6 ore séra,“ repeta Usto.
„Sunt şi servitori cu ei?“ intrebâ unul dintre

bandiţi.
„Ce dóra ţi-e frică erou curagios?“ îl batjocori 

Teresa. „Spre liniştirea ta îţi voi spune, că sunt în
soţiţi numai de un singur servitor, dar toţi trei sunt 
nisce bărbaţi mari de stat, tari şi curagioşi. Yei face 
dar bine ţenendu-te puţin mai la o parte, bravul meu.“ 

Batjocoritul scóse o înjurătură straşnică.
„Me voi încerca,“ continuă Teresa, „să impedec 

ori ce altă escortă şi cred că-mi va fi cu putinţă a 
li derangia pistólele. Chiar dâcă vor pocni, n’au să 
causeze nici o stricăciune, căci vor lipsi glónfele din 
ele şi sunt pe deplin convinsă, cumcă frumoşii mei 
cavaleri vor deveni cuminte şi pacinici, când li veţi 
ţine armele vóstre sub nas. — Acum insă daţi-mi vin 
să beau şi aduceţi-mi catîrul ; trebue să më reîntorc 
îndată, ca să nu dau prilej de bănuâlă prin o absenţă 
pré îndelungată. Acésta pradă bogată nu trebue să 
ne scape din mâni. —“

„Ve<Ji aşa, fată,“ o lâudâ Usto. „Precauţiunea 
este mama inţelepciunei.“

Teresa mâncâ in grabă vr’o doué bucăţi de frip
tură rece, bëu puţin vin, impachetâ vr’o doué merinde 
pe catîrul ei, apoi plecâ. -- —

Prin o vale îngustă, dar frumósá, adumbrită de 
nisce stejari manifici, călăreau pe o cale puţin bătută 
patru călăreţi. Doui dintre ei erau îmbrăcaţi in un

.■
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costum de véra uşurel, de culére cenuşie, simplu dar 
elegant, al treilea, care venia cu vr’o doui paşi mai 
in urmă purta un fel de livrea şi avea un geamantan 
mare pe calul sëu.

Persóna a patra era o femee elegant îmbrăcată, 
călare pe un catîr frumos.

Cei doui cavaleri erau mari şi arătătoşî de stat 
şi ţânuta loi mândră şi sigură denota rangul lor cel 
distins şi tot odată ocupaţiunea lor militărăscă.

Amândoui erau frumoşi, rumeni la faţă, aveau 
ochi albaştrii, mustăţi lungi blonde. Şi përul din cap 
li era blond şi tare tuns.

Şi servitorul era ’nalt, peptos dar cu vr’o (Jece 
ani mai mare de cât stăpânii sëi, cari vor fi numărat ' 
ca la vr’o două zeci şi cinci până ’n douÔ-^ecï şi çése 
de ani.

!?
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Pe femeea o cunósoem, este Teresa.
„Óre n’ai greşit drumul frumésâ Teresă?“ cj-ise 

unul din Domni.
„Ce, d<5ră cre^i că fac şi eu greşeli?“ rîse fata. 
„Eşti atât de şarmantă încât nimic nu póte fi 

mai delicios de cât de a profita de greşelele D-tale,a 
îi dise prinţul ér soţu-său exclaipâ uitându-sô împrejur:

N’am venit eu

î
I
:

„Nu zăresc capătul acestei văi. 
in Spania ca să vëd un pîrăiaş şi vr’o doui stejari.“ 

„Dar partea locului este férte frumösä.“
„Mie mai îmi plac însă stejarii şi bravii noştri 

din Germania,“ replicâ celait in limba germană. „La 
noi acasă s’apropie acum tómna, un vânt rece suflă 
peste câmpurile secerate şi am putea merge la vâiiă-

v I

- \
»
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tőre de poternicliï in loc de a călări aici in arşiţa 
sórelui pe căi nebătute, fără ca să vedem séu să păţim 
ceva interesant. “

„Ai dară dor de aventure, dragul meu Detlev!“ 
rîse prinţul, vorbind şi el nemţesce . . .

„Da şi ba! Aşi voi să am vr’o aventură, dar 
më tem că peste puţin vom avea una. care nu va fi 
pe placul nostru.“

„Ce vreai să cjicî cu asta?1*
„Vreau să die, că a fost o prostie din partea 

nőstrá de a trimite bagagiele nóstre pe şoseaua spre 
Granada şi a porni noi inşine numai cu Carol şi cu 
acéstá damă suspectă in interiorul Sierei. Cred că-ţt 
va părea rëu de asta, Henric.“

„Damă suspectă? Haha! Dór’ ţi-e frică de acésta 
copilă, tu, pe care damele din residenţa nóstra l nu
mesc : cavalerul fără frică şi fára de prihanie? .... 
Nu tu ai fost acela care la Murcia te-ai amoresat 
întâiü de ea şi óre nu tu i-ai dăruit haina ce pórta 
acum ?“

„Din nefericire am făcut acéstá prostie,“ borbo- 
rosi Detlev. „Dar tu ai provocat-o ca să ne insoţâscă.“ 

„Ş’apoi ce tréba mare? Nimeni nu va afla nimic 
despre asta. Ce-i drept décá o ar sei serenisima mea 
mamă! La dracu, ce predică morală ar urma . . .“ 

„Crede-më,“ rëspunse Detlev, „că aşi prefera să 
stau acum in salonul cel cenuşiu al mamei tale, in 
acel salon pe care noi îl numiam camera grózei, fiind
că acolo ni së lua interogatoriul grozav, — decât in 
acéstá afurisită vale, unde nu ve<Ji suflet de om şi
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unde pe fie-care moment pot fulgera vr’o două i 
puşcătur! de prin tufe.“

im-

„N’ar fi de cât o aventură, dâcă am trebui să 
ne incăiărăm cu bandiţi, o aventură de care ai putea
sa povestesc! cu mândrie dómnelor din societatea cea
mare, când ne vom intórce acasă. Ah, cum vor ad
mira drăgălaşele dame pe curagiosul lor cavaler şi 
cum te vor năpădi cu arme de amor, care-ţi vor fi 
mai periculóse de cât bandiţi! spanioli, despre 
am aucjit aşa de mult fără să fi vădut vr’unul din ei.“ 

„N’ai ginje, ai să-i ve(Ji peste puţin,“ replica 
baronul serios. „Suntem vânduţi.“

„Ce spui?“ exclama prinţul Henric mai mult 
mirat de cât speriat.

„pic, că suntem venduţî.“
„De cine şi cui ?“
Detlev ridică din umerî.

care

„Cui nu sciu, dar vên^Ôtôrea este acea fată 
frumdsă.“

„Glumesc! frate!“
„Din nefericire nu glumesc. îmi păru deja lucru 

curios, că ne părăsi la Burcheno. O fată cum este 
dânsa nu face o cale de doué dile, pentru a visita pe 
o mătuşe bătrână, mai cu sâmă când călăloresce cu 
un domn galant şi generos ca tine.^îţ! aduc! aminte 
că mai adineaorea am tras intr’o pasere, fără a o 
putea nimeri cu nie! una din cele douë pistóle. Mi*am 
gândit indată, că cine-va a scos gldnţele din pistóle, 
de óre-ce nu să póte ca să trag aşa de rôu. Examinai 
pe ascuns pistólele lui ÇJarol şi constatai că erau um-
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plute numai cu ér bă de puşcă, după cum vor ii de 
bună séma şi ale tale.41

Prinţul bombăni o înjurătură şi întinse mâua spre 
pistólele sale.

Detlev îi reţinu braţul.
„Lasă,“ clise el cu ton aprópe poruncitor, „nu-i 

bine să simţă ea că i-am descoperit ticăloşia. Fi insă 
fără grije, Carol şi-a încărcat pistólele sale cu gl0nţe 
tot asemenea şi eu. Mişeii vor avea dară o primire 
ferbinte, décá vor îndrăzni să ne atace.“

„Ce faţă posomorită face prinţul meu?“ sô ames
tecă acum şi Teresa in vorbă vîrîndu-şî catîrul intre 
caii celor doui amici.

Prinţul era pré mare curtean pentru a nu surîde 
îndată agreabil şi a nu da respunsul galant :

„Nuoriî cei negrii trebue să só risipéscá la sosi
rea unui sőre atât de strălucitor.“

Teresa rîse şi-şl încolăci braţul in jurul gâtului 
prinţului, a cărui necaz şi bănuâlă sô risipi îndată 
sub privirile ei amoróse ; îşi aplecâ capul şi depuse o 
sărutare pe buzele ei cele ispitatóre.

„Afurisită prostie!“ bombăni Detlev şi reţinen- 
du-şî calul şopti servitorului Carol: „Ia séma amice! 
Peste puţin sè va întempla un lucru straniu. Ia-ţl pis
tólele la îndemână.“

Baronul dete pinteni calului sëu şi peste puţin 
së afla érâçï intre Teresa şi prinţul, pe cari îi des
părţi din adins.

Drumul care mersese până aici tot de-a-lungul 
pîrăului, făcu acum o cotitură şi trecu peste apa cea
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mică, peste care era pus un pod destul de dărăpănat 
şi aşa de îngust încât călăreţii trebuiră să-l petréca 
unul câte unul.

Dincolo de pod tufele formară un stufîş des pe 
care-1 scruta Detlev cu luare aminte.

Teresa era lângă el.
De odată i së păru baronului ca şi când frun- 

4işul s’ar mişca, iute ca fulgerul aruncâ frêul pe gâtul 
calului şi së întinse cu amêndouÔ mânile după pistóle.

Din stufîş săriră ca vr’o doué sprece flëcài cu 
puşcî, pistóle şi pumnale îu mâni strigând :

„Halt ! predaţi-vë !“
„înainte!“ striga Detlev, dete pinteni calului sëu 

şi ridica mâna cu pistolul, in momentul însă în care-1 
slobozi, Teresa îi lovi braţul in1 sus, aşa încât împuş
cătura merse in vént. „Trádátóre !;{ strigă baronul 
şi-i dete o lovitură cu patul pistolului încât cu un 
ţipet dureros fata pica la pământ.

Vr’o douÔ puşcăt.url mai pocniră.
Calul lui Detlev, lovit de un glonţ in pept, së 

ridicâ in douë picidre, apoi căcjai jos, dar dibaciul 
călăreţ së avêntase deja din şea.

Cu o putere gigantică îmbrânci la o parte pe 
doui bandiţi, carî voiseră ca să-l prindă şi së năpusti 
cu cuţitul sëu de vénatóre asupra caerului de ómení 
in mijlocul căruia zăria figura amicului sëu.

Prinţul călărise curagios in contra bandiţilor şi 
doborîse pe unul din ei cu cuţitul sëu, dar douô-<Jecï 
de mâni së întinseseră spre el şi-l smuciseră de pe 
cal. încă odată îi succese a së ridica in sus.

:

/
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„Curagiü!“ strigă Detlev alergând la el. „Do- 
boară-i jos pe mişeii de ei. Ajutor, Carol, ajutor!“

Uriaşul baron german lovia ca un nebun, ca 
să-şi facă drum spre prinţ, pe care-1 trîntiseră intru 
aceea ârăşl la pământ.

„Astâmpăraţi-vă !“ striga unul dintre bandiţî, un 
flăcău bătrân, sălbatec cu voce de bas: „Astâmpără-te 
senor, ori de unde nu vom înjunghia pe amicul D -tale.“

Cinci pumnale să puseră de odată in peptul 
prinţului, care să încerca in zadar de a să libera:

„Parola Dv., că vă veţi astâmpăra şi că nu veţi 
fugi,“ striga bătrânul — era Usto — şi puse un pistol 
cu cocoşul ridicat la tâmpla prinţului.

Acesta tresări fără de voie la atingerea ferului rece.
„Iţi dau parola,“ replica el şi să scula de jos la 

ceea ce-1 ajutară cu politeţă, bandiţii cari-1 prinseseră.
Cu o înjurătură straşnică îşi frânse baronul cu

ţitul său de vénatóre şi arunca bucăţile — 
să predea arma unui bandit.

nu voia

Prinţul nu era rănit şi avea numai o contusiune, 
baronul să alesese cu o lovitură uşdră de pumnal, 
până când mai mulţi dintre bandiţî fuseseră greu 
răniţi de dânsul.

Dar rana cea mai periculósa o primise un bandit 
pe care Carol îl nimerise in piept ş’apoi Carol însuşi 
pe care-I trîntise calul său, lovit de un pumnal — şi 

' care zăcea jos fára simţiri.
Detlev ingenunchiâ lângă servitorul cel fidel, îi 

picura puţin vin in gură, şi îi pansâ rana, care nu 
era atât de periculdsă, precât crezuse. Bravul îşi reveni 
peste puţin,
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Peste tot următorul cart de oră, fu petrecut in 
general cu pansarea rănilor.

„Éta aventura ce ţi-ai dorit-o aşa de mult,“ c)ise 
prinţul cătră aulicul sôu.

„Şi éta răsplata amorului tëu,“ a dau se Detlev cu 
o privire dispreţuit<5re asupra Teresei, care zăcea şi 
acum încă fără simţire şi de pe a cărei faţă ştergea 
Usto sângele cu îngrijire. —

Numai odată îşi deschise ochii trudiţi, apoi re
căzu îndată în nesimţirea ei de mai ’nainte.

„Ea ne-a vêndut?“ întrebă baronul pe bătrânul
Usto.

Acesta afirmă cu capul.
„Este férte greu rănită,“ dise el după cât-va timp 

şi puse capul palid al fetei pe o pătură de cal . . . 
„Cine scie déca va mai scăpa. Braţul, cu care s’a 
ferit de lovitură, pare frânt, ai o mână puternică 
senor, căci cu tótá feréla întreită: a braţului, a pălă
riei şi a përului des, craniul ei este sfârîmat.“

„Aidade, pëcat că n’am nimerit-o mai bine . . . 
Dracul să ia pe acésfca femeeă afurisită,“ înjură baro
nul nernţesce, apoi adause spaniolesce. „Acasă la mine 
bărbaţii sunt în adevër mai tari ca aicî . . . Eu sunt 
German !“

„German?“ întrebă bătrânul bandit surprins. „Fi 
va*ml permis a te ruga, să-mi spui numele D-tale?“ 

„Mö numesc baron Detlev de Breda.“
Usto së plecă şi-şi spuse numele sëu, observând; 

„Şi eu am fost odiniórá cavaler, dar am trebuit să-mi 
uit numele meu cel nobil de mai nainte,“
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„Ce veţi face cu noi?“ întreba Detlev.
„Veţi trebui să veniţi cu noi in taberă.“ 
„Ş’apoi.“
„Va decide căpitanul, care va reveni dintr’un 

voiagiű peste vr’o câteva tjile. Te simţi destul de 
tare pentru a putea călări cale de o milă?“

„Da, dar tu Henric?“
„Şi eu, dar Carol al nostru nu va fi in stare.“ 
„îl vom duce pe sus,“ dise Usto. „Fi va-mi per

mis a vë ruga, ca să vë puneţi călări şi ca să nu 
uitaţi, că mi-aţl dat parola Dv. de a më urma in 
linişte ?“

„Un gentilom german nu uită nicî odată ceea 
ce-a promis,“ replica baronul cu semeţie.

De óre-ce calul sôu era mort, sô puse pe a lui 
Carol, prinţul së sui pe al sôu şi precedaţi de Usto 
şi de vr’o doui inşi dintre bandiţi, călăriră spre valea 
pe care o cunóscem.

Ca vr’o jumătate de oră inainte de a sosi acolo 
li së legară ochii şi fură conduşi până la cortul cel 
mare, unde li së scóse legăturile de pe ochi.

Cei doui Germani së priviră miraţi.
„Étà o taberă regulată şi-mi pare de minune as

cunsă,“ (Jise Detlev.
„De unde vom scăpa tare cu greu,“ adause prinţul.
„Până una altă ne-am dat parola că nu vom fugi.“
„Nici că më gândesc la una ca asta. 

étá o aventură, care së va sfârşi încă cu bine.“
„Ba <jëu?“
„Cel mult ne va costa cam scump,“

Aidade
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„D’abia avem vr’o <Jece miï de franci cu noi 
Credi că sô vor mulţămi cu atâta?“

„Ne vor pune să plătim o sumă de rescumpërare.“ 
Aicî îi intrerupse Usto, care veni şi le dise: 
„Veţi fi obosiţi, senori. Fiva-mî permis a vë 

r'iga să mô urmaţi in cortul ce ţi s’a pregătit senor 
Don Detlev?“

„Nu vom putea rëmânea impreună?“ intrebâ

• • • •

prinţul.
„De ce nu, déca poftiţi,“ respunse Usto şi adause 

in ton întrebător : „Senor Don —?“
„Enrico!“ respunse prinţul.
Usto făcu o reverinţă atât de desăvârşită precum 

s’ar fi aşteptat din partea acestui bătrân cu 
faţa sbercită şi inegrită de arşiţa sórelui şi de intem
perii, apoi duse pe prisonieriï sëi la un cort mic, 
care era fórte plăcut arangiat.

Era acelaşi cort in care stetese şi Jüan.
Cei doui Germani fură fórte agreabil surprinşi, 

ei crezuseră, .că vor fi duşi in acel turn, care sô ri
dica aşa de posomorit spre cer.

Când baronul îşi exprima mirarea să îi replica

mmen nu

Usto :
„Eu consider parola ce mi-aţi dat ca fiind mai 

tare şi mai sigură, de cât tóté zidurile din lume. 
Puteţi să circulaţi prin tabără după placul Dv., dar 
numai in spaţiul dintre primul cort şi dintre acel turn 
şi numai <Jiua. — Să vë. trimit pe cine-va ca să vë 
panseze rănile?“

„O vom face noi înşine,“ replică Detlev. „Dar 
am voi să avem geamantanul nostru.“
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„îndată, senor,u rëspnnse Usto şi plecâ d’acolo.
Un bandit aduse îndată geamantanul şi tot odată 

întrebă pe domni, ce mai poftesc.
„Am dori să mâncăm, dar numai peste un cart 

de oră,“ îi rëspunse baronul.
De acest cart de ora sô folosiră pentru a sô spăla, 

a-şî schimba vestmintele şi a-şî pansa rănile, care 
erau neînsemnate.

După decurgerea ti napul ui menţionat, sô ivi o 
fată tênérà, frumósá cu o tavă, pe care erau farfurii 
cu friptură rece, pâine şi diferite fructe, ceea ce servi 
pe o masa întinsă cu o pânzătură albă.

Prinţul sô uită cu interes Ia densa.
„Ce copilă strania,“ dise el după ce plecase 

acésta şi după ce sô aşedase cu Detlev la masă. „Este 
frumósá şi tênëra de tot şi totuşi faţa-i este atât de 
palidă şi ochiul aşa de . . . fix, aşi putea dice. — Aş\ 
voi să sciu ce sórte posomorită îi va fi săpat acea 
sbêrcitura adencă pe fruntea ei.“

„Ii vor fi spânzurat pe amant acum de curênd,“ 
rèspunse baronul.

„Detlev, nu te mai cunosc,“ (J*30 prinţul cu 
dojană. „Tu cavalerescul adorator al femeelor, poţi 
să vorbesc! cu atâta crucjime de o fată, a cărei duiósa 
frumuseţă ar trebui să excite compătimirea şi admira* 
ţiunea ta.“

„Ceea ce resimţesc pentru aceste senorite spaniole 
este cu totul diferit de admiraţiune . . . Dracu să le 
ia pe tóté.“

„Cum poţi să le faci pe tóté responsabile pentru 
una singură. Nici o regulă fără excepţiune.“
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„Slăbesce-mă cu cecalele tale, aşa te rog! Dar 
in fine ai dreptate, numai cât tu o cretjï pe Teresa 
de o excepţiune ér eu de o regulă, étá diferinţa pă- 
rerei nóstre asupra seesului frumos din Spania I“

„Detlev, Detlev !u îl ameninţâ prinţul zimbind, 
,,pare că ai fost refusât de vr'o Carmen séu de vr’o 
Mercedes.“

„Crede ce vei vroi,“ rîse baronul. „Aceste fru
museţi 0cheşe nu më pré atrag, un paliar de vin bun 
mi*ar fi mai plăcut. Caracho, dar ce, aici nu së 
găsesce decât numai apă!“

Prinţul nici nu putuse încă reflecta Ia observa- 
ţiunea amicului sôu când éta pe Paula intrând — căci 
ea îi aţiţase interesul mai ’nainte — şi aducând un 
burduşel cu vin.

„Iţi mulţămesc, dragă copilă,“ dise prinţul cu 
amabilitate. „Cum te chiamă?“

„Paula, senor,“ răspunse ea.
„Frumos nume, frumos cum eşti şi tu de frumósá. 

Iţi este neplăcut, că trebue să viî la noi ?“
„Ba nu, senor, viu cu plăcere.“
„Credeam că nu, fiind-că eşti aşa de tristă. Orî 

te-a mâhnit amantul tôu?“
Paula nu răspunse, dar faţa ei cea palidă deveni < 

şi mai albă. Puse burduşelul cu violenţă pe un scaun 
şi eşi de grabă.

„Veijî că Bau spânzurat!“ rîse baronul apoi îşi 
intórse atenţiunea sa cătră burduşel. „Ce obiceiii afu
risit,“ bombăni el. „Cel mai bun vin de Xeres capătă 
un gust de piele de óié, încât un alt gâtlej, afară
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de cel spaniol, trebue să së scârbésca de el. Un paliar 
de bere mi-ar ticni in adevër mai bine. Dar hai să 
mâncăm şi să bem, căci mi-e fóme.“ —

A doua (jii Usto veni des de diminâţă in cortul 
Germanilor şi îi ruga cu cea mai mare politeţă să îi 
dea obiectele de valóié.

Cu înjurături despacheta Detlev banii şi cecurile 
din geamantan şi le arunca banditului, care numërâ 
cu luare aminte sumele, (jicênd apoi :

„Fórte puţin pentru nisce Domni atât de mari
ca Dv.“

„N'avem mai mult de cât chiar atât, parola mea,“ 
replica baronul, „ér ceasornicul meu şi inelele mele 
nu vi le dau de voie bună.“

„Nici nu le-am cerut,“ observa Usto.
„Că bine ai şi făcut,“ bombăni Detlev. ,,In tot 

caşul s’ar fi dus dracului vr’o doué căpaţini, décá aţi 
fi încercat să mi le luaţi cu forţa.“

„Unde este casseta Dv?“
„Ce?“
„Casseta umplută bine cu bani?“
„Cine v’a spus de ea, Teresa, nu-i aşa?“
„Da.“
Detlev ridica batjocoritor din umeri.
„îmî pare rëu că sunt silit a-ţî comunica, senor 

bandit, că acéstá cassetă era atât de grea încât n’am 
putut*o purta cu noi. Ea s’a dus împreună cu ba- 
gagiul nostru la Granada, cu poşta şi sper că va fi 
sosit intrégá acolo.“

„Vei avea dară bunăvoinţă, senor Don Detlev,
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a scrie la Granada, pentru ca casseta să fiâ dată in 
primirea mesagerului nostru.“

„Cu întregul sëu cuprins?“
„Firesce !“
„Dóra pentru ca să ne putem intórce acasă pe 

jos, ca nisce călfi de la meserii? . . . Nicï prin gând 
nu-ml trece.“

„Ia aminte, senor, că sunteţi in manile nóstre.“ 
„Prostie. Dór mai pot dispune de pumnii mei şi 

aceştia sunt destul de tari pentru a sparge vr’o câte-va 
căpăţinl spaniole.“

„Detlev!“ striga prinţul cu reproş.
„Taci,“ îi dise baronul pe nemţesce. „Mi-ai pro

mis, că nu te vei amesteca in tractările nóstre. Le 
voi conduce eu singur. Vreai dórá să cr0dă aceşti 
bandiţi, că mi e frică de ei?“

„Te rog urgent să-ml dai scrisórea pentru casseta 
Dv,“ zori Usto.

„Nu, şi de o miiă de ori nu!“ sbierâ Detlev in- 
roşindu-s0 de furie. „Ce veţi face, décá nu vom voi 
să ne rescumpărăm.

„Vom aştepta să viiă căpitanul nostru.“
„Cum îl cliiamă?“
„Manuel Frania.
„Ah, cel vestit. Ce onóre pentru noi, că putem 

face cunoscinţa acestui „sfărîmăpetră.“ Haidade, nu 
mi-e téma de el. Are să ne cunósca pe noi Germani. 
Cu noi nu só póte juca, cum só jóca cu Doni! slabi 
şi laşi.“

îs .

Usto tocmai voia să respun^ă, când SÔ aucjiră
ioTbeocliar Alexe. „Unul scapă, altul piere.“
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afară vr’o douô şuerăturl patrun<Jët<5re şi së făcu o 
mare gălăgie.

Cei trei bărbaţi alergară afară şi vădură pe ban
diţi împrejurul unui călăreţi pe un cal plin de spume, 
care striga cu vocea gîfăindă.

„La arme! Pe cai, căpitanul este in pericol!“
Acest călăreţ era Pedro.

CAPITOLUL XXXIX.

O cursă pe morte şi pe vieţă.

După ce plecase Moscbito din casa marchisului 
de Versata, merse la coregidore şi-i comunică desco
perirea sa, că adică cei doui conţi de Torrejas, nu 
erau alţ! nimeni de cât faimosul căpitan de bandiţi 
Manuel Frania şi locotenentul sëu Iorgu.

Coregidorele dintru inceput nu era dispus a crede 
in adevărul acestei denunţări, mai cu sâmă fiind-că 
Moscbito, după obiceiü, bôuse pré mult vin şi era 
cam chefuit. Dar oferindu-së, că va aduce un martor 
demn de credut in persóna locotenentului Ladrone, 
magistratul deveni mai atent, căci scia că cei doui 
hoţi aveau indrâznéla a merge sub diferite stravestiri 
in oraşele cele mai mari.

Locotenentul fu de grabă adus şi confirmă de- 
posiţiunea lui Moscbito. Së scia ce ură mare resimţia 
Ladrone in contra lui Manuel' Frania, cât de neobosit 
îl urmăria — deci coregidorele nu> së mai putu indoi.
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Sô puse cu locotenentul, cu Moscliito şi cu vr’o 
doui alguazilï in o trăsură şi merse la hotelul unde 
locuiseră conţii Torrejas.

Dar denşiî plecaseră deja.
„Unde?“ întreba coregidorele.
„Nu sciu, senor coregidore,“ răspunse chelnerul 

destul de mirat şi ridicând din umeri. „Domnii conţi 
dispuueau de caii şi catîrii lor proprii, aşa încât noi 
nu putem sei in cotro au apucat. Dar servitorul, 
déca nu mô înşel, vorbise de Madrid.“

Coregidorele së puse ârăşi in trăsură şi dise vi
zitiului: „la marchisul de Versata.“

„Dâcă a vorbit servitorul de Madrid, atunci de 
sigur au mers in direcţiune contrară, adică spre sud,“ 
observa el cătră însoţitorii lui.

Moschito şi alguaziliï erau de aceeaşi părere nu
mai Ladrone obiectâ:

„Eu cred că póte totuşi së vor fi dus la Madrid. 
O mistificaţiune atât de simplă nu este de gustul 
acestor mişei, ş’apoi s’a şi increcjut băeţiî. Erăşi ne-a 
scăpat!“

„Póte că vom afla ceva la Donna Reina despre 
ei,“ îl mângăiâ coregidorele.

Dar speranţa acestuia nu së împlini, căci mar
chisul era absent şh Donna Reina eşise.

„Nu sciï unde s’a dus Donna Reina?“ intrebâ 
Ladrone pe servitor, care le spusese acésta.

„Nu, senor locotenent,“ rëspunse lackeiul. „Am 
vô<jut numai că a trecut prin grădină.“

Coregidorele trimise îndată doui alguazilï, ca să
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Firesce că nu o găsiră nicăiurea,caute pe Dona. 
căci së întorsese pe nesimţite prin portiţă in aparta
mentele ei.

„Ai vëcjut pe Domnul conte Torrejas?“ 
trebâ locotenentul.

mai m-

„A fost la Domnul marchis,“ rëspunse servitorul. 
„Ş’apoi ?“
„Pare că a plecat d’aicî înaintea mardii sul ui.“ 
„Dar Domnul marchis unde s’a dus ?u 
„De bună sémá la moşia Domniei sale, dar de 

sigur nu o pot spune.“
„Içï mulţămesc, nenişorule !“
Locotenentul aruncă servitorului o rnonetă şi

trăsura plecă d’acolo.
„Vom merge la moşia lui Versatos şi vom mai 

lua cu noi încă un alguazil călare,“ dise coregidorele 
„n’avem de cât numai o oră până acolo şi de bună 
sémâ vom găsi acolo pe Manuel, despre care sô spune 
că ar fi ginerele marcliisului.“

„Eu rëmân la Sevilla,“ clise locotenentul. „Bine
voiţi a-ml pune la disposiţiune vr’o doui alguazili că
lări senor coregidore.“

„Cu plăcere, dar ce vreai să faci cu ei aicl?u
„Presupun că Manuel va face astă sâră o visită 

amantei sale şi nu cred că sô va fi dus la moşie de 
vreme ce frumósa Reina a remas in oraş.

„Mai mult ca patru ómen! Du-ţî pot da,“ dise 
coregidorele.

„îmi sunt de ajuns. Câte eşiri are casa 
chisului ?“

mar-
IS
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„Douë, pór ta cea mare şi o portiţa în dos spre
gradină/4

„Sper dară a-1 prinde.“
„Eşti fór te încrezut, Domnule locotenent,“ observa 

coregidorele.
Ladione nu replica nimic. — — —
Cătra dece ore, când së întunecase bine, Manuel 

sô furişa la casa marcliisului. Cum sô apropia de gră
dină observă patru umbre, care sô ţineau ascunse cât 
putură de bine sub arborii şi prin tufele de dinaintea 
portiţei.

Cu ajutorul ochianului sëu pe care-1 purta cu 
sine la asemenea ocaaiunî, recunoscu, că aceste umbre 
erau doui cai şi doui bărbaţi stâud lângă acei cai, ér 
după lucirea nasturilor de pe hainele lor înţelese că 
sunt soldaţi séu alguazilï.

„Oho!“ bombăni banditul. „A şi sosit cinstita 
poliţie! Să mô ia dracul décâ nu vé voi păcăli cum 
8Ô cade. Şi la pór ta cea mare vor fi stând încă vr’o 
douë din aceste păsărele. Staţi numai!“

îndrăzneţul alerga in apoi la unul din confidenţii 
sói, din cari avea vr’o câţi-va aprópe in fie-care oraş 
şi îi spuse să aducă un cal la colţul care lega gră
dina marcliisului cu ulicióra cea intunecósá. Apoi së 
furişă ârăşl înapoi, de astă dată insă merse in strada 
in care era frontul caselor. Şi aici vë(Ju, ascunşi sub 
pórta casei din faţă trei bărbaţi fie-care cu câte un 
cal lângă el.

Fără teamă trecu dinaintea lor — ei nu-1 re
cunoscură, căci Ladrone nu era cu dânşii. Afară de
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. acósta aveau ordin a pune mâna pe unul oare va 
intra in palatul marchisului séu va eşi d’acolo.

Manuel merse in ulicióra cea intunecósá, deschise 
portiţa cea ascunsă, de care nu scia coregidorele şi 
pânditorii şi së urca pe scară ’n sus Ia amanta sa, 
care-1 aştepta cu dor şi frică.

Së îmbrăţoşară cu foc.
„Eşti gata, Reina mea?“ întreba el cu dragoste.
„Da,“ replicâ ea arătând spre o geantă mică, 

care conţinea vr’o câteva vestminte şi giuvaerele ei.
„Dar tatâ-tëu?“
Reina isbucni in lacrimi.
„Mé dóré nespus de mult că trebue să-l pără

sesc,“ exclamâ ea. „Dar eu numai lângă tine mai pot 
trăi, iubitule. Dinaintea ta tóté legăturile trebue să 
së desfacă. I-am scris şi i-am spus tot şi sper, că ne 
va pardona. Vom merge in o ţâră streină şi vom 
trăi veseli şi fericiţi.11

„Da s’o sperăm!“ (Jise Manuel serios. „Tot de- 
a-una mô voi gândi numai la fericirea ta, Reina mea. 
Şi d’aceea te mai întreb încă odată : „Eşti gata a îm
părţi cu mine ori ce pericol, ori ce trudă?“

„Da!“
„Vom fi urmăriţi. Jos stau deja sbirii judecăţii, 

gata de a ne prinde.“
„Ii-am vë(Jut deja,“ rëspunse Reina aşe4ată. „Ai 

speranţă dé a scăpa şi dâcă te voi însoţi eu?“
„Da!“
rSă mergem dară!“
Mai aruncă încă o privire de jale asupra obieo
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telor iubite din odaia de fetie, in care petrecuse 
atâtea ore fericite şi pe care póte nu mai era să le 
revâdă, apoi coborî scara condusă de braţul iubitu- 
lui sëu.

Manuel nu së înşel^e in precalcularea 
De óre-ce nie! Ladrone care

sa.
la portiţa din 

fundul gradinei încă cu un alguazil, nu scia nimic 
de portiţa dinspre ulicióra cea intunecósá, nu impor- 
tunase pe omul care adusese calul lui Manuel, pentru 
a nu trăda fără de vreme presenţa sa.

De va veni séu va eşi el prin pórta din faţă — 
aşa-şî <}icea locotenentul — îl vor prinde alguaziliî 
postaţi dincolo, de va veni p’aicï, îl vom lua noi in 
primire mai ’nainte să fi eşit la larg şi până la 
calul sëu.“

era

Seim cât de mult 8Ô înşelase locotenentul.
Manuel, care gbîcise intenţiunea persecutorului 

sëu, sosi neimpedecat la calul sëu, lega geanta de 
şea, ridică pe Reina pe cal şi së puse şi el călare in 
darëtul ei.

Omul care adusese calul së depărtâ iute.
„Senor! alguazil! vë poftesc nópte bună!“ striga 

întrecutul şef de bandiţi şi puse calul sëu in galop.
„Mi! de drac!!“ injurâ locotenentul. „Asta a fost 

vocea lui.“
îndată së aruncară amêndoui pe cai! lor şi së 

luară in galop in urma fugarilor.
„Alguazil!, rësbunare, veniţi aici, veniţi, ne scapă,

fuge !“
Poliţişti! postaţi la pórtá aucjind aceste strigăte
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së aruncară şi ei pe cai şi veniră şi ei in fuga mare 
după Ladrone.

Ca şi tunetul şi fulgerul treceau călăreţii prin 
strade, in urma unui singur om, a cărui figură o mai 
zăriau încă in nisce conture nedistinse.

Călăreţii înjurau, caii neclieziau, săbiile zurnăiau 
ér pe sub copite săriau scenteele din petre.

Din când in când unul din călăreţi descărca 
câte un pistol, firesce numai in sec.

Lumea alerga din grădini şi din palii, dar până 
să fi putut vedea ce era, totul perise deja.

Astfel merse góna cea nebună prin mai multe 
strade, peste alameda, de*a-lungul malului Quadalqui- 
virului, fără ca Manuel să fi putut devansa cu mult 
pe persecutorii sëi.

Ajunse la sciuta cârcimă. Aici Iorgu audise deja 
strigătele şi împuşcăturile şi mersese vr’o câte-va sute 
de paşi călare intru întâmpinarea amicului sôu.

Manuel sări de pe un cal pe celait, smuci pe 
Reina şi geanta cea preţi0să la sine şi exclama:

,,Sunt urmărit de aprópe. Afurisitul Ladrone.w 
„Ba di mai bine, afurisitele femei,“ bombăni

Iorgu.
Negrul lui Iorgu şi bălanul lui Manuel erau o 

părechie de cai, cu mult mai buni de cât mărţ<5gele 
persecutorilor ; mânaţi fără pinteni numai prin apësarea 
crăcilor, sburară înainte ca şi nisce săgete aşa încât 
călăreţii lor trebuiră să-i mai reţină, pentru ca să 
nu ca^ă cum-va pe drumul cel rôu.

Numai locotenentul Ladrone şi un alguazil sô 
ţenură pe urma lor.
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„Ascultă, ce este asta?« exclamă Iorgu de-o dată 
şi-şl reţinu calul.

„O câtă de călăreţi ne vine ’n faţă,«
Manuel nëcajit.

„He, boia, cine-i acolo?“ strigă năpraznic 
de d’inainte.

„Mii de draci, este coregidorele !“ înjură Iorgu.
„Vine delà moşia tatălui-meu,“ adause Heina, ali- 

pindu-së tremurândă de iubitul ei.
Locotenentul care era numai cu puţin in urma 

lor descărca un pistol şi strigă:
„Eu-s, eu Ladrone ! Manuel este intre noi ! 

Pe el, coregidore, pună mâna pe el, este înaintea 
D-taleî«

respunse

o voce

„Câine, te împuşc,« scrâşni Manuel şi voi să-şî 
intdrcă calul, dar Iorgu îl apucă de frîu şi smuci pe 
bălan la o parte.

„înainte, înainte!« strigă el 
pot scăpa!«

Cei doui bandiţi dabia făcuseră vr’o câteva sute 
de paşi de lături, când cele doue trupe de alguazill 
deteră unii peste alţi.

Câte-va cuvinte ale locotenentului informară pe 
coregidor despre cele întâmplate.

Urmărirea fu îndată continuată.
Era o g<5nă nebună, o cursă pe viâţă şi pe mórte.
Luna resărise şi privia cu nepăsare la călăreţi, 

cari îmboldeau gbifaincjl, aplecaţi înainte, pe caii lor 
spumegaţi, la fugă tot mai repede.

Alguazilil înjurau şi impuşcau dar tot fără folos.

numai caii noştri ne1 V

41*
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Manuel incuragia pe Reîna cu vorbe gingaşe, 
ea insă-1 ţinea strins şi îi acoperia faţa din când in 
când cu sărutări înfocate.

Iorgu era acela care dintre toţi îşi păstrase mai 
bine cumpătul — el fuma o ţigară după alta, ţânea 
pe negrul seu, neobosit la aparinţă, strins de frâu şi 
së uita numai din când in când inapoi, pentru a sô 
convinge, că distanţa intre el şi intre persecutorii lui 
nu sô micşorase încă.

Dar din nefericire ea nici nu së mărise, căci co- 
regidorul era insoţit de nisce funcţionari, cari intre 
toţi colegii lor, aveau cei mai buni cai.

Cât despre Iorgu i-ar fi fost lucru pré uşor a 
devansa pe toţi cum së cade, dar bălanul lui Manuel 
era mai slab de cât negrul sëu şi afară d’acea purta 
o sarcină îndoită.

In zadar se îmbiiă fidelul amic de a lua pe Reina 
pe calul sëu, Manuel, dar mai mult încă Reina, re
tuşară cu incăpăţinare de a primi o propunere atât 

' de re8onabilă, îndrăgiţii nu voiră să së părăsâscă unul 
pe alt.

Astfel së unná góna cea nebună t<Stă nóptea, tot 
mai inaintru în munte, spre locuri cunoscute, care 
promiteau ocrotire şi scăpare. ç

Dar resuflarea bălanului devenia din ce tot mai. 
grea, ochiul îl sô stêlpia din ce tot mai mult şi din 
ce tot mai des së potignia pe calea neoablă şi petrósá.

. ' Când së crepâ de <Jma Manuel observâ eu
grézâ că 8ërmanul cal trebuia să ca<Jâ peste puţin 
jnôtotol, dar tot odată vë<Ju cu bucurie, că numërul

/

a s

• . i ••
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persecutorilor sëi, care fusese dintru întâiû de vr'o 
douë-cjecï, së împuţinase cu vr’o dece inşi — şi acéstâ 
cétâ de <Jece, doi-spre-<Jece bărbaţi nu formau o trupă 
incheeată, ci erau risipiţi şi veniau unul câte unul.

Coregidorele şi locotenentul Ladrone, cari aveau 
caii cei mai buni, erau mereu cei dintâi. Pe primul 
îl imboldia zelul funcţiunei sale de a da in*fine pe 
bandiţii îndrăzneţi pe mâna justiţiei, pe locotenentul 
însă îl mâna dorul arzător dè a rósbuna mórtea fra
telui sôu.

Ajunseseră in Sierra, când primele ra^e ale sórelui 
rësâritor luminau solul scăldat in rouă.

Iorgu scia că acum era ca şi scăpat. Peste o 
jumëtate de oră ajungeau la o peşteră mică, care 
servise lui şi soţilor sói adesea'de refugiu. Acolo 
voia să së apere, până ce-i vor. fi venit intru ajutor 
camarazii sëi, ba póte că unii din ei erau cbiar de 
faţă in <Jisa peşteră.

Manuel aprobâ pe deplin acest plan.
Reina de vr’o câte-va ore nu rostise aprópe nici 

un cuvânt. Când Manuel îi şoptia să aibă curagiù, 
ea dedea numai din cap şi-l privia drăgăstdsă cu ochii 
ei cei mari şi lucitori, ér câte odată îşi incolăcia cu 
o frăgezime sëlbaticà de disperare braţele ei in jurul 
gâtului lui şi-şl alipia buzele ei cele ankétére ca de 
ferbinţâlă de ale lui.

Trebuia să* fiă o pasiune uriaşă , care susţinea 
pe acéstâ copilă răsfăţată a norocului şi a bogăţiei.

Şi tot mai departe, mai departe mergea góna 

furiósa, -

!

7-

if- ■
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Caii chinuiţi ghîfâiesc, călăreţii înjură şi-şi îm
plântă tot mai adênc pintenii in pântecii sângeraţi şi 
scăldaţi in sudóre a bieţilor cai, din când in când 
pocnesce câte o puşcătură, al căruia echou răspunde 
înmiit de pe păreţi! stâncelor.

Bandiţii cârmuiră in valea aceea in care să afla 
disa peşteră.

„Dă pinteni bălanului !... La dracu ! Locote
nentul ne este pe gât!“ injurâ lorgu şi-şi scóse pistólele.

Locotenentul îşi îmboldise calul său la o ultimă, 
grozavă opintire şi astfel se apropiase de cei urmăriţi 
ca la vr’o cincï-<}ecï de paşi. El văclu pistolul in 
mânile lui lorgu, el ţinea pe al său cu cocdşele trase 
in mână şi mai ’nainte ca celait să fi putut trage, 
pistolul său pocni deja, şi tot odată îşi smuci calul 
la o parte.

Glonţul lui lorgu merse in vént, dar acela al 
ofiţerului îşi ajunse ţinta, adică pe bălan, care să 
ridicâ in două picidre, apoi căcju la pământ.

„Mii de draci !“ strigâ lorgu furios. „Manuel, 
Manuel, la naiba cu fata!“

Fie-care secundă perdută putea decide asupra 
vieţii şi morţii.

Fără a să da de pe cal lorgu să aplecâ cu adresa 
unui artist de circ, scóse cu puteri uriaşe pe lorgu 
de sub calul căcjut, îl aruncâ de-a curmezişul peste 
şea înaintea sa, înfipse pintenii in pântecele calului 
şi o luâ la fugă.

Ladrone impuşcâ după el, dar nu-1 nimeri, 
lorgu să intórse şi vă^u, că acesta-1 urmăria singur
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şi că coregidorele cu ômeniï sêi sô ocupau de 
Reina.

Acum calul obosit de mórte a lui Ladrone făcu 
un pas greşit, căcju la păment şi nu mai putu să sô 
ridice in picidre. Ofiţerul sărise din şea şi së încerca 
a scula calul de jos, însă in zadar, căci era mort. 
Ladrone scóse o înjurătură grozavă şi alergă înapoi 
la alguazilî pentru a-i îndemna ca să urmâréscft mai 
departe pe fugari.

Iorgu scóse un strigăt de triumf — acéstâ în
târziere îi scăpă libertatea şi viâţa. După Zece minute 
avea să soséscá la peştera ocrotitóre.

In acest moment i së păru că aude şuerătura 
particulară a bandei sale.

îşî opri calul şi trase cu urechia.
încă odată resunâ cunoscutul semnal, care nici 

odată nu i sô păruse aşa de frumos ca şi acum.
Respunse prin aceeaşi şuerătură şi îmboldi din 

nou calul sëu.
In puţine minute ocoli colţul ce forma aici valea 

şi vèZu pe Pedro.
Acesta, care după cum seim, făcuse pe servitorul 

conţilor de Torrejas şi care fusese trimis înainte cu 
bagagiul preţios, auZise împuşcăturile şi apucat de o 
presimţire neliniştităt0re, grijise catîril sói in o ventă 
şi së apropiase curagios de sgomotul gónei.

Un nevolontor oftat de uşurare eşi din peptul 
lui Iorgu, când zări pe soţu-s0u.

„Eşti singur,“ îl intrebâ el.
„Da, ce are căpitanul?“
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„A cădut, fîresce din causa unei femei. Am că

lărit tótá nóptea ca nisce nebuni. Tóta poliţia din 
Sevilla s’a luat după noi. Ai o gură de vin?“

„Etă un burduş plin.“
„Ah, bine! Aşa, acum mai dăm unul din 

pistólele tale . . . Har Domnului că am sosit la peş
teră. “

Cei doui călăreţi së opriră şi transportară pe că
pitan, care nu-şî venise încă in simţiri, in peştera, 
care oferă un lăcaş sigur şi tot odată plăcut. Ea sô 
afla adică in o stâncă la o înălţime de vr’o clece metrii 
şi numai un om, care era un sdravën urcător de munţi, 
putea să mérgâ până sus. Intrarea era cu totul aco
perită de o bogată vegetaţiune.

Cu mare greu le succese celor doui bandiţi a 
duce pe Manuel in peştera, care nu era nici mare 
nici inaltă, dar bandiţii, cari măneau adesea acolo, o 
pro văzuseră cu tot felul de comfort, ca de exemplu 
cu velinţe de lână, cu provisiunl de tutun, de rum 
şi de merinde.

Manuel fu aşe4at pe mai multe velinţe. Apoi 
ordonâ Iorgu soţului sëu së alerge îndată in tabera 
lor şi să aducă d’acolo ajutor, de óre-ce alguazilil nu 
së vor lăsa de urmărirea lor. Pe negrul avea să-l 
ducă cu sine şi să-l lase prin apropiere la vr’un con
fident al bandiţilor.
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CAPITOLUL XL.

Victima amorului.
In gradina cea mare şi frumdsă, care sè ţinea 

de casa colonelului Lee, së preumblau doui câte doui 
Jüan, Romano, Ellen şi Conchita, glumind, conversând, 
rîijend după cum fac amoresaţiî fericiţi. Numai Juan 
era mai tăcut de cat ceilalţi. De şi-şi dedea silinţa, 
ca să tàinuésca disposiţiunea sa cea seridsă, Ellen to
tuşi o observă şi alipindu-së mai gingaşă de el îl 
intrebâ :

„Nu eşti vesel, Jüan al meu?“
„Ba da, dragă Ellen,“ îvspunse el.
„Ba nu, tu ai ceva ^ . . spune décá port cumva 

eu vina disposiţiunei tale celei triste!“
„Dar draga mea nu ai nicï o causa de a fi in- 

grijată. Sunt bine şi sănătos. Sciî că nu-mî trebue 
nimic pe lume, décâ-mï zimbescî, tu scumpa mea 
Ellen.“

„Am perdut dară încrederea ta?“ $8e Ellen su-
përatâ.

„Ali acésta curiositate! Dar in adevër, ai drep
tate, nu sunt atât de vesel precum aşi voi să fiu şi - _
să par.“

„Totuşi dară ! Te-am cunoscut de pe faţă indată 
când ai venit cu Don Romano.“

„Cât de bine sciî să citescî in fisonomia mea!“ 
„Te iubesc, Jüan al meu, şi scumpa şi onesta
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ta faţă şi ochiul lôu îmi sunt ca o carte deschisă, in 
care sciu să citesc tóté simţirile tale. Dar nu-mî este 
ertat a sei, ce ţi-a stricat voia cea bună?“

„Dăcă ţi-aşl respunde cum-va nu, atunci de bună 
sâmă te-ai supăra pe mine?“

„Ba nu, căci m’aşi mulţămi cu atâta că nu-mî 
este ertat a o afla. In adevăr trebue să rămână secret?“ 

„Ba nu, am voit numai să,-ţî aţiţ puţin curiosi-
tatea.“

„Răutăciosule,“ ríse Ellen şi-l lovi cu eventaliul
pe braţ.

Juan rfcae şi-i sărutâ mâna ei cea albă şi frumósá.
Apoi <Jise redevenind de grabă serios:
„Pe drum venind la tine, un funcţionar poliţie

nesc îmi spuse, că Luca Montez a fost arestat in 
apropierea Madridului.“

„Să pótel“ exclamâ Don Romano care venise 
intru aceea cu Dona Conchita lângă ei.

Fostul torero afirmâ, ér* Ellen <Jise cu o voce 
aprópe reproşăt0re:

„Şi asta te mâhneşce?“
„Te mâhneşce, Don Jüan, când un asasin îşi ia 

plata meritată?“ intrebâ şi Conchita cu ochi scêntee- 
torî, ba şi Don Romano să arătâ uimit.

„Vă gândiţi cu toţii numai la Luca,“ observâ Jüan, 
„şi nu vă aduceţi aminte de sêrmana Dolores.“

„Ah da, sărmana Dolores 1“ exclamâ Donna Con
chita cu voce plină de compasiune.

„Ea spera cu atâta siguranţă, că-i va isbuti lui 
Luca să scape prin fugă,“ adause Ellen, „căci ea-1

;
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iubesce cu aceeaşi frăgezime ca şi mai ’nainte. Cât 
de tristă va fi.“

„Este lucru aprópe de necrezut că o fată cu 
inima nobilă, să rëmâna fidelă unui ticălos, care nu 
i-a păstrat credinţă nici o lună măcar,“ ^ise Don 
Romano. „Óre să-i comunicăm scirea despre prin
derea lui Luca atât de tristă pentru dânsa?“

„Cred că da,“ afirma Juan. „Este mai bine s’o 
afle de la noi, de cât cine scie in ce mod de la alţi. 
Vestea despre acéstá întâmplare së va rëspândi destul 
de grabă.“

„Să mergem dară cât mai de grabă,“ exclamâ 
„O vom mângâia, pe sârmana Dolores, nu-iEllen.

aşa, Conchita?“
„Da,“ eaî căci ar fi făcut orl-ce pentru 

Dolores, care-i scăpase pe . iubitul ei de la mórte 
sigură.

Damele-şl puseră iute mantilele şi mica societate 
plecâ la Triana. Găsiră pe Dolores singură in căsuţa 
ei. Ellen şi Conchita o rugaseră de multe ori, ca să 
şâ(j[ă cu ele, dar ea refusase acéstâ ofertă cu blândeţe 
şi cu mulţămită însă tot odată şi cu tdtă hotărîrea 
— de bună sémâ va fi sperat/ că Luca va căuta un 
adăpost la dânsa.

Së arătă fórte cumpătată, când au<Ji scirea ce i 
SÔ comunicâ cu cea mai mare cruţare şi numai o 
slabă tresăritură ce-i cuprinse corpul şi o palóre mo
mentană a feţei sale celei frumóse, arăta cât de miş
cată era. «

Să puse mută şi gânditôrç in un colţ al odăiî

V
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celei mici. Amicii ei vëcjênd acdsta o părăsiră cu 
vorbe mângăitdre. A doua <Ji Ellen şi cu Conchita 
merseră drăşl la Dolores şi aflară spre spaima lor, 
că părăsise in decursul nopţii pe ascuns oraşul.

„Este la Madridi“ exclamă Jüan când au<Ji acéstá 
scire din gura fetelor.

„Tu vei merge după ea, nu-i aşa Jüan?“ îl ruga 
Ellen cu ochii plin! de lacrimi.

„Ce să fac eu la Madrid?“ întrebă el ridicând 
din umeri. „Dór’ să-i dau mână de ajutor ca să scape 
pe Luca?“

„Asta să n’o faci!“ exclamâ Ellen. „Misera- 
bilul nu trebue să scape de pedépsa bine meritată. 
Dar să impedecl pe Dolores ca să nu, întreprindă 
nimic intru scăparea lui, ceea ce ar fi fórte periculos 
pentru dânsa, şi adă-o sànëtôsâ acasă.“

„Plec intr’o jumëtate de oră,“ <^se Juan hotărît 
şi-şl luâ adio de la cele douë dómne şi de la colonel. 
Don Romano era la hacienda sa.

Cu o jumëtate de oră mai in urmă fostul torero 
së /afla in adevër pe drumul spre Madrid. — —

Peste „piaţa maior,“ acdstă faimdsă piaţă din 
Madrid, pe care odinidră au avut loc grozavele „au
todafé“, arderea necredincioşilor, executată de teribila 
incuisiţiune spre mai mare laudă a lui Dumnezeu, 
pe piaţa unde odinidră un rege spaniol, după cè së 
arseseră deja ca la vr’o opt-^ecl de eretici, exclamâ 
ştergându-şl fruntea plină de sudori şi ndgră de fum : 
„Ce, n’are să së facă odată mai cald?“ ceea ce firesce 
îi clete o mare vd<Jă in ochii cuvioşilor părinţi ; peste

ft
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acéatâ „piaţă maior“ de care sunt legate atâtea adu
ceri aminte grozave, trecea o tênërâ, frumdsă, palidă * 
fetiţă in portul pestriţat şi cochet al Andalusianelor, 
care nu armoniza nici decum cu seriositatea sörbä- 
toréscà in faţa ei şi cu adênca jale, ce-i lucia din 
ochii ei.

Acéstâ fetiţă apucâ pe o stradă îngustă şi peste 
puţin së vë<ju înaintea aşa numitului „cârcel de la 
corte“ care era o inchisóre a* statului. Merse de-a-lungul 
unui coridor la al cărui capët së afla o uşe cu o fe
restruică cu capac. In urma bătăei sale, ferestruica 
së deschise şi un cap bărbos së vîrî prin dénsa, ér 
o voce grosolană o întrebă ce vtftea.

„Aşi voi să vorbesc cu senor álcáidé, cu direc
torul închisorilor,“ replicâ frumósa şi trista fată cu 
vocea rugátóre.

Ochii păzitorului o scrutară cu priviri agere dar 
binevoitóre. Este de prisos a spune, că acea fetiţă 
era Dolores.

„Aşa te rog, senor . . . t<5tă fericirea mea atêrna 
delà convorbirea asta.“

Păzitorul bun de inimă,, îl dete intrare şi o con
duse prin mai multe coridóre la biuroul alcaiudului.

Acesta era un om mărunţel, tomnatic, gros, cu 
cap pleşuv, cu faţa galbină şi cu ochi ver<Jt, neplă
cuţi, care së aţintiră atât de pătrunzători asupra sêr- 
manei fete, încât acésta mai că s*ar fi intors de spaimă.

„Vină mai aprópe, copilă!“ <Jise primul impiegat 
al vestitului cârcel delà corte, „Ce, dór ţi-e frică de 
mine ?“

I
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„Ba nu senor álcáidé,“ respunse Dolores, de şi 
in adevêr tremura din tot corpul — aşa de mult o 
ingrozia privirea ca de şoim şi zimbôtul scârbos al 
omului.

„Ce vreai delà mine?“ întreba álcáidul.
„Ah, senor, am să-ţî fac o mare rugăciune.“ 
„Spune, copilă! Trebue să fîă dulce a merita re- 

cunoscinţa ta.“
Inroşindu-să şi tremurândă, cu ochii plecaţi în

gână Dolores : „intre arestaţi sô află unul dintre ru
dele mele, un vér al meu, cu care aşi dori a vorbi... 
O senor, să nu-mi refuzi acéstâ rugare, trebue să-l 
véd, lasa-më la densul, vié{a-mí atârnă delà asta.“ 

„He, he,“ zimbi impiegatul. „Ce vér scump ! Ce 
verişdre frumóse şi gingaşe îmi mai au aceşti flécái ! 
Cum te chiamă, frumósa mea copilă?“

„Dolores.“
„Cine-i vëru-tëu?“
„Don Luca Montezi“ suflâ Dolores.
Álcáidul scóse o şuerătură lină.
„Caracho!“ exclamă el. „Asta-i rëu, Dolorito. 

Nici nu mi-ar fi permis să-ţi dau voie de a merge la 
el, căci este un mare scelerat, care a asasinat pe un- 
chiu-sëu. Dar eşti in adevër verişdra lui ?“

Dolores tăcu inroşindu-s0.
„Aha!“ rîse álcáidul cu isteţime. „Acum cu

nosc deja spiţa inrudirei vóstre . . . Hím, da, îţi voi 
da un bilet de permisiune, insă nu de geaba.“

Sermana fată së puse a-şi căuta prin buzunare 
puţinele monete economisate, dar impiegatul së apro- 
piâ de ea cu un zimbet dulceag şi neruşinat şi (jise:
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,,Nu cer bani, frumósa Dolorită ; îţî cer numai 
o guriţă dulce.“

Şi o cuprinse îndrăzneţ pe după taîiă trăgendu-o
la sine.

Dolores tresări, dar fără a pregeta un moment 
măcar întinse guriţa ei cea rumenă scârbosului berbant.

Ei o săruta, apoi o pişcâ de obraz Zicând:
„Ah, copilă, amorul tèu trebue să fiă mai îm

bătător şi mai dulce de cât cel mai bun vin. ţ)0u 
tu eşti mai frumósa de cât tóté fetele din Madrid la 
olaltă luate.“

Tăcu puţin apoi adause incet:
„Dâcă ai mai avea încă vr’o dorinţă cu privire 

la amantul tôu, vină de sérá după şâse ore acasă la 
mine in strada Aleala. Acum n’am timp de asemenea 
convorbiri private.“

„Voi veni,“ şopti Dolores.
Álcáidul merse Ia biuroul sëu, aruncâ câte-va 

rânduri pe o f0iă de hârtie şi o dete fetei spunându-i, 
ca să mérgá cu acel bilet la păzitorul închisorilor.
' încă odată trebui să sufere sêrmana fată imbră- 

ţoşarea bărbatului scârbos, apoi eşi de grabă afară 
şi dete biletul păzitorului.

Acesta o salutâ cu politeţă, după ce-1 cetise, şi 
conduse pe Dolores prin mai multe coridóre de unde 
putea să privâscă in cele douë curţi ale inchisórei.

In aceste curţi së răsfăţau o mulţime de vaga
bonzi, de hoţi şi de sceleraţi, căci numai puţini din
tre deţinuţi erau închişi in chilii separate. Mai toţi 

permisiune a*şl trece timpul prin curţi in tot 
decursul tjiki după plăcerea lor..
aveau



1

«e* 496 *

In zadar căuta Dolores cu ochii pe amantul ei, 
intre aceste figuri fioróse, sălbătăcite, până ce-i spuse 
păzitorul, că Don Luca era deţinut in o chilie separată.

In fine së opriră, păzitorul deschise o uşe mică 
dar grea şi Dolores intra cu o tresăritură nevolontară 
in o chilie mică, igrasiăsă.

Uşa së închise in urma ei.
Câteva momente rămase; Demişcată pe loc şi-şl 

aţinţi ochii pe acel tênër palid, slăbit, care së ridicase 
de jumătate de pe aşternutul sëu de paie, privindu-o 
cu mirare.

„Tu eşti Dolores ?“ întreba el cu vocea jumătate.
La acăstă întrebare copila să aruncâ pe el, îl 

imbrăţoşâ şi scóse un ţip et grozav.
„O Luca, Luca ! Ce nefericiţi suntem noi ! Tu 

n’ai să mori, tu trebue să devii ărăşl liber. Nu să 
póte să te perd I . . . Ah, Luca, te iubesc, trebue 
să te scap său să mă prăpădesc cu tine.“

Grhăţa cea vértósa de pe inima încâinită a sce
leratului să topi de sărutările şi de lacrimele ei — 
începu să. plângă şi dânsul cu ea şi resimţi, póte 
pentru prima 0ră in viăţa sa, nesfârşita alteţă a amo
rului adevărat.

Uitate erau zidurile inchisórei şi lanţurile, uitată 
era sórfcea ce-1 aştepta pe Luca, tóté astea erau cu
fundate in fragedul amor, căruia să abandonau cu 
deliciu duios.

Preschimbară mereu la sărutări şi jurăminte 
până ce păzitorul bătu la uşe zîrgănind cu legătura 
sa de chei.

!
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„Náscótóre de Dumnezeu ajută-ne,“ gemu Do
lores ridicându-së cu chin. „Nu e ôre nici o scăpare 
din acéstá inchisóre fiorósá?“

,,Nu este,“ replică Luca cu vocea surdă.
„O Dumne4eule, trebue să te scap. îmbărbătâ- 

ză-te Luca. Dosesce din acéstá inchisóre.“
Luca îl arătă mânile sale cele încătuşate.
„Vom cumpëra pe păzitorul tëu.“
„Cu ce? Eu sunt sôrac, căcî averea mea s’a 

dat lui Romano de óre-ce eu sunt deja .condamnat.“ 
„Eştî condamnat? La ce?“
„La furci!“ replică Luca cu tonul nepăsător şi 

cu faţa resignată a unui om, care şi-a încheiat soco
telile cu acéstá viâţă.

Cu un ţipet de grozavă durere Dolores că<Ju mo
totol. Luca ső aplecă la dênsa şi o mângăiâ cu binele 
frumuşel. Câtva timp ea rëmase fără mişcare şi mută, 
numai câte o tresărutură a sveltului ei corp mai arăta 
că era vié$a intr’ênsa.

Apoi së sculă d’o dată şi strigă cu ochii scên- 
teetorl:

„N’aibl nici o grije, te voi scăpa de aşi scil că 
trebue să surp cu mânile mele cele slabe aceste ziduri. 
Trebue să trăiescl şi să £1 fericit pentru mine şi îm
preună cu mine.“

Şi vê4ênd că Luca îşi clătină capul trist, îşi în
colăci braţul ei pe după gâtul lui şi şopti:

„Ori apoi voi muri şi eu cu tine. »
Din ochii lui Luca picurară lacrimi.

# „Dolores, fată nobilă şi marinimósá 1“ exclamă
Theocbar Alexe. „Unul scapă, altul piere.* 4a

!
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el cu adevărată înduioşare şi adênc mişcat ca nici o 
dată. „Cu ce am meritat ticălosul de mine amorul 
tău cel sfânt? Nu mă strînge aşa de tare de tine, 
alurigă-mă mai bine de lângă tine, aşa precum o 
merit. Ah, Dolqrito, de ce n’am recunoscut mai nainte 
adevărata ta valóre, căci <Jău nu aş! fi devenit un om 
criminal.u

Păzitorul zirgăni afară şi mai tare cu cheile sale.
încă odată mai strinse Dolores 

sên şi îl acoperi faţa cu sărutări ar^Ótóre, apoi îi lăsâ 
părăsind chilia.

Zirgăind să închise uşa in urma ei şi scârţăind 
îşi indeplini cheea cea mare funcţiunea sa. • %

Luca era ărăşl singur cu gândurile sale.
Pentru prima <5ră reprivi in trecutul său cu ochi 

scrutători şi vă<ju cu fiori reci,' cât de mult păcătuise 
el; pentru prima 6ră regretâ crimele sale şi-şl măr
turisi, că pedépsa sa nu era nemeritată.

Tot odată i veni ca o ra<jă de speranţă. Scia 
cât ^ póte adevăratul amor şi că Dolores va face de 
bună sămă totul, pentru a-1 scăpa.

Dar şi era timpul shprem ca să să facă ceva 
pentru dênsul, căci justiţia spaniolă purcesese faţă de 
el cu o iuţălă ne mai aurită.

De óre-ce depusese o mărturisire complectă fusese 
condamnat, fără a să fi ascultat vr’un martor óre-care.

Luca să aruncâ ărăşl pe paiele de jumătate pu
trede, care îl serviau de aşternut şi să gândi mult 
6re cum va pune^. Dolores in lucrare liberarea sa. 
Pofta de trăit, care-i trecuse de tot, să redeşteptă în 
el încă odată cu deplină putere.

iubitul ei lape

r
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începu sa vîseze de un viitor frumos petrecut 
alătuiî cu Dolores, de dovedi de amor, pe care voia 
să i le dea cu profusiune, îşi întinse braţele cu entu- 
siasm, pentru a reţine acest vis frumos, atunci cătuj- 
şele zîrgăniră la mânile sale şi acest ton fioros îl re
aduse de odată la grozava realitate.

Vedea că era prins şi că peste puţine $1® avea 
să mórá pe furci — nimicite erau acele speranţe şi 
planuri pentru o viâţă mai bună şi mai fericită.

Plângând cu hobot recăzu pe miserabilul sôu
aşternut.

Intru aceea Dolores părăsise cârcelul de la corte, 
nici ea nu mai scia pe unde eşise, aşa de tare pre
ocupase planul pentru scăparea lui Luca spiritul ei. 
Ca şi nóptea ’n vis şovăia mai departe, până ce-şl 
perdu simţirile că4ând la pământ.

Ea făcuse drumul de la Sevilla până la Madrid, 
care este ca de vr’o patru sute de Kilometrii in şâse 
<Jilé şi-l făcuse aprópe tot pe jos, nu-şl dase repaus 
de cât vr’o douë ore numai şi tdtă 4*ua nu mâncase 

* nimic.
Când îşi veni ârăşl in fire së găsi aşezată la 

marginea unui avus.
Lângă dânsa şedeau doui ómen! bărboşi, dar 

amabili ai căror port îi arătau a fi „aquadores“ séu 
sacagii. ' V \

„Cum te afli, senorito ?“ intrebâ cel mai bÔtrân 
dintre ei şi puse binişor o cârpă udă pe fruntea ar<}6- 
tóre a fetei.

Ea-şî duse mâna la cap, care o durea nespus de 

tare şi intrebâ mirată;

I
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„Dar unde më aflu? Cum am venit aici.“
„Ali, senorită, së vede tréba că ai fost tare agi

tată ! Ai venit de-a-dreptul spre noi borborosind mereu 
numele Luca. De odată ţi-ai ridicat mânile in sus 
şi ai că^ut la pàmênt. Noi, care va să (Jmăj eu şi 
cu frate-meu, te-am adus aici la fântână şi te-am 
spălat, pare că apa ţi-a făcut bine.w

„Da, vô mulţămesc din suflet, senorï,“ rëspunse 
Dolores dând mâna cu cei doui bărbaţi oneşti. „Mô 
simţ fórte slabă . . . Dar, Dumnezeule, la cât este ?a 
intrebâ ea d’o dată.

;
■
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„La patru.“
„Numai! aşa dară mai este timp. Vô mulţămesc 

încă odată pentru bunătatea Dv., senori.“
Dete fie-căruia încă odată mâna ei împreună cu 

câte un duro şi sculându-së, intrebâ:
„N’aţl avea bunătatea să më duceţi la o posadă 

din apropiere?“
„Cu plăcere, senorită,“ respunse unul dintre sa

cagii.
O conduse la un han destul de cum sô cade, 

unde Dolores, ceru vin, pâine şi puţină friptură căci 
së simţi trudită de mórte, ér ea avea trebuinţă de t6tă 
puterea ei, pentru ca să-şi p<5tă executa planul de a 
scăpa pe amantul sôu.

Pe Ia şâse ore merse in strada Alcalâ, care este 
una din cele mai pompöse strade din Madrid. Găsi 
îndată locuinţa alcaidului, căci îl cunoscea tótá lumea. 
Servitorul părea deja pregătit la venirea ei, căci după 
eé Ü spuse numele, el o conduse îndată in o cameră

■
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elegantă, Ia stapênu-sëu, care së legăna pe un scaun 
fumând o ţigară aromatică.

„Ah, venitu-ai in sfârşit, frumósá Dolores,“ ex
clamă álcáidul zimbind şi-şî frecâ mânile sale cele 
scurte şi grase, apoi só resti cătră servitor:

„Dar nu vecjî mişelule, cine este înaintea ta, adă 
îndată un scaun pentru coconiţa, ori de unde nu te 
cârpesc.“

Servitorul speriat aduse de grabă un scaun apoi 
eşi d’acolo.

„Nu voiescî să şe<jî, Dona Dolores?“
Copila së puse cu sfiélâ jos şi sô înroşi, căcî ál

cáidul o scrutâ de sus până jos, ca şi un cumpărător, 
care examinézá marfa bine, până ce dă vr’un preţ 
pentru ea. Acest examen îl satisfăcuse de bună sémâ 
căcî zimbi şi intrebâ cu voce măgulitSre :

„Ei bine copilă, cum ai găsit tu pe... vërul tëu?“
Acum îi (jicea £răşî tu.
Dolores îşî acoperi faţa cu amêndouô mânile.
„Este condamnat,“ suspină ea.
„Da, da,“ adause álcáidul. „Sciu, peste o săptă

mână va fi executat.“

#

i

„Şi nu este nicî o scăpare?“
„Nicî una!“
Dolores alunecâ de pe scaun la piciórele alcai- 

dului şi-şî ridicâ mânile implorându-1.
„Trebue să-l scap,“ exclamâ ea cu vocea tremu- 

rátóre.. „Nu-i permis să mórá, te conjur pentru .tóté ce 
iubesc! şi ce ţi-e sfânt,, lasă-1 să fugă. Dâ-i uri singur 
prilej şi mô voi închina în genunchi D-tale^ t6tă'viăţa 
mea să fiă a D-tale,“

-V*i&
mi
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Álcáidul 4ise incet: „Nu së póte.“
„Ah, eşti neîndurător, eştî crunt,“ suspinâ Dolores. 

„Mô omorî şi pe mine décá-i iai lui viâţa. Cum aşî 
putea trăi fără de el, nu, n’aşl putea. Scapă-! senor 
şi-ţl voi da tóta averea mea cea mică.“

„O, eu sunt bogat!“
„Poţi să-ml iai viâţa, déca vreai, dar cruţă pe a 

lui. Sunt gata a muri pentru el.“
„Dar nu vorbi copilării, sentinţa sună pentru 

Don Luca Montez, nu pentru D-ta. Dar —“
„Ce dar?“ întrebă Dolores in a cărei inimă în

tristată la acest cuvent al alcaidului încolţise de grabă 
o nouă speranţă.

„Póte mai este încă un mijloc pentru a scăpa pe 
Don Luca.“

„Ah, spune care!“
„Este insă o condiţiune la mijloc, care — hîm!“ 
„Accept orl-ce condiţiune. Ce ceri dară, senor.“ 
„Chiar pe D-ta!“
„Pe mine?“ întrebă Dolores uimită.
„Da, pe D-ta frumósá Dolores,“ replică álcáidul, 

„eu îţi dau pe vërul D-tale, ér D-ta mi te dai mie. 
Eu sunt un bărbat in flórea verstei, 
bună şi o avere însemnată. Vreai să imparţl sór- 
tea mea.“

*

am o posiţiune

„Nu te înţeleg, senor álcáidé, “ respunse ea inro-
şindu-să.

„Privesce-tnë, dulce Dolores,“ croncăni bëtrânul. 
„încă nici o femeeă n’a deşteptat in mine simţiri mai 
dulci; mêndru, şi rece am trecut înaintea fîe-căreia,
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ori când a voit să mô ademenéscá cu vorbe şi zim- 
biri dulci. In singurătate am petrecut viâţa mea, până 
ce te-am vë^ut, dragă copilă. In acel moment s’a 
deşteptat in inima mea o simţire, pe care nu o cu- 
nosceam încă. Te iubesc, dulce Dolores, vreai să 
devii soţia mea?“

Acéstâ ridiculă declaraţiune de amor supërâ pe 
Dolores dar tot odată o umplu şi cu speranţă.

Ea ar fi voit să respingă pe grozavul alcaid, 
dar së stàpêni şi <Jise cu vocea tremurátóre :

„Te rog să-ml dai timp a mô socoti.“
„Ce, aşa de greu îţi cade a primi oferta unui 

om cum sô cade, care te iubesce şi care voiesce să-ţl 
creeze un viitor? ... Ia aminte că decisiunea D-tale
ar putea veni pré târtjiu de sérá chiar. Hei bine,
ce

„Primesc dar numai când Luca va fi liber.“ 
„Bine, chiar astăzi va scăpa, peste puţine ore,“ 

strigâ álcáidul cu veselie. „Dar cred că vei fi obosită, 
dâcă-ţl place, poţi să treci in odaia D-tale, eu intru- 
aceea voi lua disposiţiunile necesare.“

Sunâ clopoţelul şi ordonâ servitorului care intrâ, 
să conducă pe senorita in camera cea albastră.

Dolores urmâ maşinalmente pe servitor in camera 
frumósa şi comfortabilă, a cărei mobile erau îmbrăcate 
cu catifea albastră, de unde îi së trăgea numirea. 
După cât-va timp servitorul îi aduse vin, fructe şi
prăjituri.

Dolores mâncâ puţin, apoi sô lungi pe un divan 
şi adurmi indată. Peste câte-va ore sô deşteptă de

\
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loviturile la uşe cu care cine-va cerea intrare. Sări 
in sus, îşi arangiâ hainele şi intrebâ cine este la uşe.

„Supusul D-tale servitor, frumósá Dolores,“ răs
punse vocea alcaidului de la „cârcel.“

Ea .deschise de grabă şi funcţionarul intrâ iute. 
Cu încordare durerósá îl privi in faţa sa cea buhăită 
şi urîtă.

„Veste bună!“ exclamă el sărutându-i mâna cu v 
galanterie. „Don Luca Montez, preţiosul D-tale văr, 
a fugit din inchisóre.“

Dolores scóse un strigăt de bucurie, së aruncâ 
in genunchi şi trimise o rugăciune de gratitudine 
cătră tatăl ceresc.

Álcáidul urmări mişcările ei cu o faţă destul de 
stupidă, apoi scóse din buzunar un bilet, pe care-1 
dete fetei <}icêndu-i: c

„Poftim de citesce.“
Dolores luâ de grabă biletul şi ceti:

„Mult iubită Dolores!
Sunt liber, scăpat după cum aud prin tine. Nu 

mi-este cu putinţă a-ţl exprima simţirile mele, gra
titudinea mea şi amorul meu pentru tine. Sper a te 
revedea peste puţin şi a fi atunci in stare a-ţî dovedi 
prin fapte recunoscinţa mea.“ \

Eeinturnâză-te cât mai curênd la Sevilla şi aştăptă 
acolo scirl delà

fericitul şi liberul tëu Luca.“ 

Dolores depuse sărutări nenumërate pe hârtia cea
mototolită.

„Liber, scăpaţi“ strigâ ea şi sărutâ mâna al- 
calaidului.

• ' > »...
.... v
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„Acum pot dară să-ţi dau sărutarea de fidanţare 
şi să rênduesc strigările bisericesc!, dulce Dolores, 
steaua vieţei mele.“

Dar Dolores respinse pe bătrânul cel scârbos cu 
putere, să năpusti pe uşe afară, o incuiâ cu cheea şi 
fugi din casă ca o capriórá urmărită.

Álcáidul era atât de uimit, încât nici nu să în
cercă măcar de a o urmări.

„Din nou refusât,“ oftâ el, „şi de bună sămă din 
causa acestui Luca Montez. Ce gust rău mai au 
aceste fete tinere.“

CAPITOLUL XLI.

Resplata păcatelor.

Don Jüan Redando n’avuse o călătorie fericită
la Madrid. Mai întâiil crepâ catîrul servitorului său, 
apoi se bolnăvi chiar acesta şi in fine, nu departe de 
Toledo, fu atacat de doui bandiţi, cari voiseră să-l 
uşureze de calul său cel bun, de jacheta sa cea fru- 
m<5să şi de punga sa.

Amicul nostru era atât de amărît prin perderea 
de timp ce suferise, încât, fără a (Jice un cuvânt 
măcar, doborî la pământ pe unul dintre bandiţi cu 
calul său, ér celuilalt îi dete cu patul pistolului său 
o lovitură atât de sdravână, încât că^u jos fără 

simţiri.
In loc de ar călări in pace mai departe, Don Jüan.

43*



avu nerőda ideeă de a face arătare in cea mai apro
piată comună despre păţania sa. Urmarea acestui 
pas neprecugetat fu, ca alcaldele îl luâ in cercetare 
şi-l reţinu până ce fură aduşî cei doui bandiţi.

Étâ pentru ce nu sosi Don Juan de cât după o 
călătorie de şâse <Jile la Madrid şi anume tocmai pe 
acelaşi timp, pe când álcáidul mijlocise liberarea se
cretă a lui Don Luca Montez.

Cunoscând Madridul găsi de grabă un hotel, 
unde îl sô dete un pat bun, mâncare bună, ér calului 
sôu fên şi porumb bun. A doua <Ji Don Jüan făcu 
o toaletă îngrijită şi merse la „cârcel delà corte,“ 
unde fu primit fără nici o dificultate din partea al- 
caidului.

Seim că Don Jüan îşi culesese la Madrid primii 
lauri ca torero, álcáidul îl cunoscea dară şi-l primi cu 
acea amabilitate respectabilă, pe care o arată până şi 
cei mai distinşi Spanioli faţă de un torero vestit.

„Cu ce te pot servi, bravul meu senor?“ îl in-
trebâ el.

„Vin la D-ta in o causă ciudată, in care vei bine
voi a-ml da ajutorul D-tale,“ replică Jüan.

„Care ajutor îţi este acordat, întru cât nu va fi 
in contra datorinţelor mele.“

„Şi tot odată vei avea buna-voinţă a păstra cel 
mai perfect secret faţă de alţi, fiind-că —“

„De bună sémá, asta sè înţelege de la sine. Afa
cerea D-tale este o afacere de familie, nu-i aşa?“ 

„Da, va să (Jică in óre-care privinţă numai, căci 
purced din ordinul şi in interesul unui amic Intre• • •

rr-ty.
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deţinuţii D-tale ai pe un tênër gentilom din Sevilla, 
care a asasinat pe unchiu-sôu. “

„Vreai să vorbesc! de Luca Montez?“
„Da, nu este aici?“
„A fost aici !“ oftâ álcáidul fácénd o faţă mâhnită. 
„A fost?“ repetâ Jüan cu mirare. „Aşa dară s'a 

executat deja sentinţa?“
„Ba nu,“ së văetâ funcţionarul. „Inchipueşte-ţi, 

mişelul a dosit din inchisóre!“
„Caraeho!“ injurâ Juan. „Frum6să trébâ,- cum 

i-a succes asta ?“
Álcáidul ridicâ din umeri.
„Nu scie nimeni cum şi ce,“ <Jise el. „A perit 

fără a lăsa nici o urmă, fără a sô vedea la uşe, la 
feréstrà séu pe zid vr’un semn séu vr’o stricăciune.“ 

„Aşa dară a cumpărat pe păzitor.“
„Nu cred! Căci mai ’nainte de tóté acest bărbat 

este un funcţionar vechiü şi încercat de o rară pro
bitate ş’apoi Luca Montez n’avea nici măcar un duro, 
décá nu cum-va copila —“

„Ce fel de copilă?“
„0 copilă frumósá, care pretindea a fi o veriş6ră 

a lui Luca Montez, m’a rugat erï pré mult ca să-i 
permit a-1 vedea pe el, ceea ce i-am permis, firesce.“ 

„Nu ţi-a spus numele ei?“
„Dolores.“
„Ah, nefericita!“ exolamâ Jüan cu durere. „Aşa * 

dară totuşi şi-a ajuns ţinta ei. Ea nu este nici decum 
înrudită cu el, ci este séu mai bine a fost amanta 
lui. Mişelul a sedus-o şi ea-1 iubesce şi acum încă 
după ce a vë^ut cât este de miserabil*“
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Álcáidul care scia pré bine cât iubia Dolores pe 
Luca totuşi së arătâ férte surprins şi exclamâ : „Aşa 
dară acéstâ mititică frumésa a fost amanta lui Montez. 
De bună sâmă ea-1 va fi ajutat să fugă, dar cum . . . 
in ce mod dragul meu Don Jüan ?... Pot să-ţl spun 
cu cugetul curat că nu-s un poliţist fără experiinţă, 
apoi şi păzitorii mei îşi pricep tréba, dar până acum 
,n'am dat de nici o urmă, care să ne arate calea pe 
unde a apucat Don Luca.“

Jüan ridicâ din umeri.
„Sper că s’au luat tête mèsurile pentru prinderea 

dositului?“ <Jise el.
„Firesce,“ afirmâ álcáidul. „Coregidorele nostru 

a însărcinat pe cei mai buni funcţionari ai sëi cu 
urmărirea lui. Presupune ca şi mine, că Montez a 
mers la Segovia, ca să së ascundă in Sierra de 
Guadarama.“

„Hîm,a făcu Juan pus pe gânduri. „Eu am o 
părere cu totul contrară in acâstă privinţă. Cei doui 
fugari së vor intórce de bună sémá in sudul ţărei, 
pentru a căuta ajutor la amicii lor. Nu scil, senor 
álcáidé, unde s’a dus Dolores?“

„Nu sciu, căci după ce şi-a luat biletul de per
misiune zfam mai revötjut-o,“ rëspunse funcţionarul, 
făcându-şl de lucru cu hârtiile sale. Juan mai bom
băni câte-va cuvinte, care de bună séma nu vor fi 
exprimat lauda alcaidului, apoi îşi luâ <jiua bună şi 
plecâ d’acolo.

Jüan cercetâ prin tête cârcimile mai mici, unde 
presupunea pe Dolores, dar cercetările lui fură zadar
nice, căci nu Nete de ea, c ;~Zr - ..
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Obosit şi năcăjit mergea prin strade şi ajunse 
aşa, fără de voia sa expresă, in „placuela de cebada“ 
care este una din cele mai însemnate pieţe ale Ma
dridului. Fisonomia ei de astăcjl era insă fórte dife» 
rită de aceea, pe care o avea altă dată.

Precupeţele cu zarzavatul, cu ouăle, cu untul, cu 
rodiile şi pătlăgelele lor, magherniţele măcelarilor cu 
cărneturile diferitelor animale, periseră cu totul d’acolo.

In locul lor o mulţime de ômenï înghesuiţi, um
plea piaţa. Meseriaşi in portul lor de muncitori, sa
mara gil şi ţărenl in costumurile lor naţionale, femei 
vorbăreţe, in rochi pestriţe, tot felul de haimanale, 
îmbrobodiţi in mantalele lor, printre popor soldaţi şi 
algazuill să îmbrânceau de colo până colo şi priviau 
spre strada Toledo, ca şi când ar fi aşteptat ceva 
d’acolo.

Juan scia că aici să pregătia o execuţiune; cu- 
noscea pré bine schela ridicată in mijlocul pieţei : era
o garotă.

Acest instrument al justiţiei pedepsitóre se com
pune din un scaun, in dosul căruia este înţepenit un 
par, cu o sgardă de fer. Acăstă sgardă să pune îm
prejurul gâtului celui osîndit, care este legat pe scaun, 
ş’apoi sgarda să stringe prin un şurup.

Paţientul móré îndată.
Până să să fi putut depărta Jüan să găsi aşa de 

înghesuit in mulţime, încât îi fu cu neputinţă de a 
fugi de spectacolul cel scârbos.

După un óre-care timp să născu printre ómenil, 
carf steteau in strada Tojedolui o mare mişcare.

\
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Sosia condamnatul.
„Este unul din céta lui Manuel Frania,“ $se un 

ţăran, ce stetea lângă Juan şi care după portul sôu 
sö arăta a fi din Manclia învecinată.

Prin aceste cuvinte curiositatea lui Jüan deveni 
fórte mare, tot odată fu cuprins de teamă, că cel care 
avea să indure o mórte atât de ruşindsă, ar putea fi 
vr’unul din amiciï sëi.

Intru acea sosi alaiul. Damele de pe balcóne în
cetară de a mai rîde şi de a-şî face semne cu evan- 
taliele lor, tot odată amuţi şi poporul din piaţă.

Se au<}iră paşii unei trupe militare şi cu aceşti 
paşi sunetele serbătorescl ale unei cântări de morţi 
— mulţi îşi împreunară mânile şi sô rugară pentru 
acela, care avea să m<5ră.

Dintru întâiû veniră mai mulţi gendarml călări 
cu săbiile trase, cari făceau loc alaiului prin desimea 
poporului. După ei urmă o trupă de grenadirl, apoi 
condamnatul, care şedea in o blusă de morţi pe un 
măgar fără şea, purtat de doui preoţi.

înaintea lui mergèau alţi doui preoţi şi cântau 
veclnica pomenire.

Mânile îi erau legate de o cruce mare de lemn, 
pe care o săruta din când in când, ér preoţil-1 mân- 
gâiau.

Un detaşament de grenadirl încheia alaiul.
Trecând condamnatul pe dinaintea lui Jüan, acesta 

crecju că stă să pice la pământ de spaimă, căci re
cunoscu pe unchiu-sôu Tremblec. Numai cu greu putu 
s6 reţină ţm ţipet de grózá, ~
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Tremblec era tare mişcat şi cuprins de căinţă, 
dară şi de gróza morţii. Faţa-i era cenuşie, buzele 
vinete, ocliil îi erau stîlpiţl. Preoţii trebuiră să-l ţînă, 
căci altmintrelea ar fi că^ut de pe măgarul sëu.

Alaiul sosi peste puţin la schelă; dar Jüan îşi 
intórse privirea d’acolo.

Nu vëcju cum ridicară pe Tremblec de pe măgar 
şi-l puseră pe scaun, nici cum verdugo-ul (călăul) îi 
puse sgarda grozavă de fer şi cum, la un semn dat, 
o strinse cu atâta putere încât delincuentul era mort 
in mai puţin de cât in o jumëtate de minută — el 
audii numai strigătul pătrunzător al preotului.

„Pax et misericordia et tranquilitas !“
Pace şi milă şi repaus!
Un şopot borborositor trecu prin mulţime — era 

o rugăciuoe pentru sufletul păcătosului pe al cărui 
corp îl nimicise justiţia omenéscá.

Toţi îşi făcură câte o cruce şi până şi cei mai 
crunţi privitori së arătau mişcaţi.

Jüan era mai dureros mişcat de cât toţi ceilalţi. 
El nu iubise pe mort, ba mai pe urmă îl urîse chiar, 
însă tot de-a-una respectase in el pe fratele repausatei 
sale mame.

„Da şi eu îţi doresc: pace şi milă şi repaus,“ 
borborosi el şi tot rôul ce-i făcuse Tremblec, era uitat 
şi pardonat.

Mulţimea së risipi mai tăcută decum venise. Şi 
Juan së reintórse la hotelul sëu. După amé^l visitâ 
vr’o doui amid, care-1 văzură cu plăcere şi-l rugară 
şă stea cel _ puţin o săptămână la Madrid.
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Dar têuërul şi bravul nostru erou nu remase; 
chiar a doua di plecâ spre Sevilla, unde-1 aşteptau 
iubiţii sói, Ellen şi colonelul, Romano şi Conchita 
cu mare dor.

CAPITOLUL XLII.

Peştera.

După ce reaşe4ase Iorgu tufele la intrarea peş- 
terei, aşa încât d’afară nu putea pătrunde nici o pri
vire prin ele, îşi intórse atenţiunea sa asupra lui Ma
nuel, care era încă tot fără simţiri. Dintr’o rană ce 
mergea de-a latul peste fruntea sa, roura mereu sângele. 
Cercetându-o mai de aprópe Iorgu vëc}u că era fórte 
lungă, dar nici decum adencă şi periculósá.

Inmuiâ o cârpă in apă şi legâ capul amicului cu 
ea, tot odată îi frecâ templele cu vin până ce Manuel 
îşî deschise ochi!.

„Cum te simţ!?“ îl intrebâ Iorgu.
„Obosit, obosit,“ răspunse Manuel cu vocea stinsă 

şi ochi! îi se închiseră din nou. Dar rësuflarea sa 
regulată, arăta că durmia in pace.

Şi faţă de Iorgu natura-şî reclamă dreptul sëu. 
In zadar së trudi a rômânea deştept, somnul îl furâ 
şi pe dânsul.

Când së redeşteptâ, recunoscu că trecuseră mai 
multe ore. Au(}i voc! înaintea peşterei. Së duse cu 
băgare de séniá la eşire şi së uitâ in jos printre frun-
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dişul tufelor. Spre gróza sa vë<Ju jos aprópe de tot 
pe coregidore şi pe locotenentul Ladrone cu vr’o doi- 
spre*<}ece din alguazilil lor.

Doui dintre ei reţineau pe un tênër iin port

„P’aicl unde-va este o peştere, in care trebue că 
s’au ascuns cei doui bandiţi,« djse locotenentul cătră 
coregidore.
descoperi, căci populaţiunea 
partea mişeilor. Călări nu s’au dus ei.«

„Şi eu am aucjit despre existenţa acelei peşteri,« 
adause coregidorele, „dar astăzi nu mô reinturnez la 
Sevilla până ce nu voi fi dat de ea . . . Tu o cunosc! 
de sigur,« sô adresa el cătră tênërul ţăran.

„Nu. senor,« răspunse acesta.
„Tu eşti aici născut?«
„Da!“
„Atunci trebue să cunosc! bine munţii şi totuşi 

4icl că nu scil nimic despre peştere. Asta nu să pótel“
„D-ta eşti poliţist de atât timp şi totuşi nu cu

nosc! culcuşurile duşmanilor D-tale? . . . Nu este da
toria mea să am gri je de asemenea lucruri,« replică 
ţăranul cu indărătnicie.

Unul dintre alguazill îi dete pentru acest răspuns 
obraznic un ghiont, ér coregidorele îşi muşcâ buzele 
şi exclamâ furios:

„Te voi lega fedeleş şi te voi închide in cârcel 
la Sevilla, obraznicule !“

„Décâ va afla Manuel că sunt închis pentru el, 
mă va scăpa îndată.u

ţărănesc.

„Cu tóté stăruinţele mele nu am putut-o 
din nefericire, stă in
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„Dar acest Manuel Frania este óre un semizeu?“ 
strigâ coregidorele furios. „ţ)ău, justiţia este mai 
puţin stimată şi temută decât acest căpitan de bandiţi.“ 

„Fiind-că este mai puternic şi mai cu minte de 
cât D ta, senor,“ replicâ ţăranul neruşinat.

Coregidorele rămase aprópe fără graiü de atâta 
obrăznicie, ér alguaziliï, care ţineau pe ţăran, îi tra- 
seră vr’o două cu latul săbiilor.

„Nu eşim la nici un capăt âiù cu acest blăstemat,“ 
să plânse coregidorele cătră Ladrone. „Autoritatea 
néstrà nu este nici decum respectată de aceşti mişei...“ 

„Lasă-mă să fac eu,“ <j,se locotenentul incet. 
Apoi merse lipit lângă prins, îl privi ţintă in ochi 
îşi scóse pistolul din brîu şi-l intrebâ:

„Scil ce-i asta?“
„Da!“
„Cunosc! déca este încărcat?“
„Este încărcat.“
„Bine, îţi dau răgaz de trei minute. Dâcă după 

strecurarea acestui timp nu vei fi gata a ne duce la 
peşteră, te împuşc, <jău lui Dumnezeu.“

„Nu ţi-e ertat să mă impuşcl, senor locotenent, 
nu te értâ legea,“ strigâ ţăranul îngrozit.

„Ş’apoi te érta óre legea ca tu să-ţl rî<Jl de ea, 
ajutând bandiţilor fugăriţi ca să scape?“

„Manuel mă va răsbuna.“
„Haidade, mie nu mi-e frică de el, aş! vroi să 

priméscâ o luptă cu mine,“ <j.ise locotenentul şi să 
retrase cu vr’o doui paşi scoţăndu-şl ceasornicul din 
buzunar,

/

.
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,.Nu ţi-e ertat sà l laşi ca să më omére!“ ţipă 
ţăranul înfiorat şi së încercă a së libera. „Duce-ţi-mă 
la Sevilla, aruncaţi-mă in temniţă, chemaţi-mă in ju
decată, dar nu vë este ertat să më omorîţl,“

Coregidorele îşi intórse spatele, şi ridică din 
umërï. Alguazilil numai cu greu mai puteau reţine 
pe ţăran, care së smucia din răsputeri, ér locotenentul 
së uita la ceasornicul sëu.

Ţăranul privi in acéstà faţă frum<5să, juvenilă 
şi totuşi atât de seriósá, ameninţătdre şi nepàsëtôre, 
cu ochii posomoriţi şi cufundaţi şi înţelese, că orl-ce 
rugăminte era zadarnică înaintea acestui om.

O violenţă neînduplecată së manifesta in trăsurile 
junelui ofiţer, care trase cocoşul pistolului şi uitându-së 
la ceasornic, <jise serios :

„Ai timp de o jumătate minută; alege de grabă : 
mérte séu viăţă! Glonţul séu bursa mea!“

Tênèrul ţăran avu o luptă cruntă. Simţul de önére 
së lupta cu pofta de viăţă.

„Destul,“ <jise Ladrone cu o linişte aprépe fio- 
résâ, puse ceasornicul in buzunar şi ridică pistolul cu 
cocoşul tras: „Tu o vreai aşa.“

Dar până să să atingă degetul sëu de limbuţă 
cocoşului, ţăranul câ<ju în genunchi. Cetise hotărîrea 
sángerósá in ochii inamicului.

„Indurare!“ së rugă el îngrozit. „Vő voi con
duce, senor locotenent, dar lăsaţi-ml viăţa!“

Ladrone îşi retrase arma.
„Feresce-te, de a te juca cu mine! Cum voi ve

dea, că vreai să më inşel, poţi fi sigur de glonţul

!
t
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meu, eu nu greşesc nici odată, ţinta. Jură-mÎ că vei 
asculta de ordinile mele întocmai şi fără răutate.u

„Ţi-o jur pe maica Domnului şi pe San Iago de 
Compostella, patronul meu.“

„Dór va avea minte şi îi va duce in vr’o altă 
peştere,“ bombăni Iorgu, care din ascuncjëtôrea sa 
aurise tot ce să vorbise acum şi care să cam îngro
zise ascultând.

„Unde este peşterea,“ intrebâ locotenentul cu as
prime.

Din nefericire dorinţa lui Iorgu nu să împlini. 
Ţăranul jurase, aşa dară trebuia să-şl ţie jurământul 
şi să spuiă adevărul, decî clise :

„Peşterea este chiar aici pe acăstă stâncă. In
trarea ei este acoperită de acele tufe şi plante stufóse.“ 

Acéstâ neaşteptată descoperire avu dintru întâiü 
efectul, ca alguaziliî să ascunseră de grabă in dosul 
petrelor şi al arborilor dimprejur, aşa încât Iorgu, cu 
tot pericolul in care să afla, fu silit a surîde.

„Drace impeliţate,“ injurâ el insă in următorul 
moment. „Ce pot face? in asemenea căpcan nu m’am 
aflat <jău încâ njc| 0dată .... şi cine este de vină ! 
O femee! S’o ia dracul .... Cel puţin de s'ar trezi 
Manuel. Nu mai avem alte pistóle? .... Ha, colea 
sub muschiü mai este o părechie de pistóle încărcate. 
Pare că sunt ale lui Usto. Aşa, acum am opt focuri, 
dar unde să mă tupilesc?“

Infăşorâ cele laite pături şi preparâ din ele şi 
din vr’o câteva bucăţi de lemn un fel de parapet in 
dosul căruia să tupili, punând cele patru pistóle cu 
câte două focuri lângă sine la îndemână.
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„Despre mine p6te incepe acum comedia,“ bőm- 
băni el. „Sunt curios cine va avea curagiul, a së 
urca mai întâiü. Mi-ar părea rëu décâ ar fi ’locote- 
nentul, căc! este un om întreg.“

Cineva strigâ de jos: „Manuel Frania!“
„Ha, voiţi ca noi să ne predăm,“ rîse banditul. 

„Dumnezeu să ne feréscá de una ca asta.“
Locotenentul întreţinuse o scurtă convorbire cu 

coregidorele, apoi merse aprópe de peşteră şi strigase 
numele lui Frania. Neprimind nici un răspuns, strigâ 
încă odată mai tare: „Senor Manuel Frania!“

„Bre, devine chiar politicos,“ se gândi Iorgu 
apoi replica, întrebând :

„Ce vreţi cu căpitanul?“
„Este sus in peştere?“
„Da.“
„II rog, să së dea jos!“
„Nu eşti cu mintea ’ntrégá, senor locotenent. 

Poftesse D-ta in sus, décâ voiescï să-l vecjl. Dar ia 
séma la urcat, drumul este férte repetjit şi eu am 
doué părechl de pistóle cu câte doué ţevi la disposi- 
ţiunea mea.“

„Spune căpitanului D-tale, că am să-i fac o pro
punere prin care s’ar termina tréba fără nici o văr
sare de sânge.“

„Adică să ne predăm necondiţionat?“
„Ba nu . .. Dar óre D-ta nu eşti senor Iorgu?“ 
„Eu-s.“
„Cu atât mai bine; căci sciu că eşti un om de 

parolă şi că vei găsi propunerea mea onorifică şi cu 
minte,“
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„S’o alibim mai întâiù!“
„Sei! bine cât de mult urăsc pe Manuel şi ce 

neobosit îl urmăresc. Dar armele nóstre nu sunt 
egale. Eu numai din când în când sunt ajutorat de 
vr’o câţî-va gendarmï, lui însă îi stau tot de-a-una 
intru ajutor, douë ^ecï séu trei-(Jecï de ómen! din cei 
mai viteji şî iscusiţi, impreună cu o mulţime de spioni.
De óre-ce sciu că senor Manuel Frania a rëmas ca
valer in óre-care privinţă, îl provoc prin acésta la 
duel cu pistóle, pumnal séu cu spada, după cum va 
alege, asigurându-1 de retragere liberă, chiar pentru 
caşul doborîrei mele.“

„Dar coregidorele?“
„Coregidorele este invoit cu propunerea mea şi 

vô permite să plecaţi nesupăraţl d’aicl décá primesce 
Manuel să së dueleze cu mine.“

„Pentru ca së cred una ca asta, comandaţi al- 
guazililor së plece d’aicl.“

„Mai intáiű să ésa Manuel, să-l vedem.“
„Nu póte!“
„De cé?“
„Fiind-că cărând cu calul s’a rănit aşa de tare 

încât este şi acum tot fără simţiri.“
„Minciună !“ exclamâ coregidorele eşind la ivélá. ' - 

„înainte băeţî cuprindeţl culcuşul hoţilor.“
„înapoi!“ së au<Ji vocea lui Iorgu. „Cine-şl iu- 

besce viâţa inapoi!“
Coregidorele de şi era un bărbat viteaz, totuşi 

së vô<Ju silit a së ascunde pe după o stâncă, căci 
ómenil sôi nu së vedeau dispuşi a SÔ expune gl<5n-

rt->-
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ţelor unui inamic nevôtjut, despre care sciau că ni- 
meresce bine.

„Lasă-m0 mai bine să vorbesc cu senorul loco
tenent,“ batjocori banditul îndrăzneţ, „ómenil D-tale 
sunt obosiţi, senor coregidor, lasă-iî să dórmá până 
ce vom trata noi doui bărbaţi unul cu altul . . . Aşa 
dară senor locotenent, după cum ţi-am spus, căpita
nului meu nu-i este cu putinţă a sô bate acum cu 
D-ta, dar dâcă voiescl să amênï duelul pe doué sôp- 
tômânï, vô dau parola mea, că Manuel ţi sé va pune 
la disposiţiunea D-tale.“

Ladrone së gândi puţin, apoi nFiă!“
„Aşa dară este hotărît!“ <jise lorgu. „Ca peste 

vr’o s0pt0mână-ţl voi da de scire când şi unde să fiă 
duelul. Sô înţelege de sine, că nu vei aduce cu D-ta 
de cât doui secundanţi şi un medic, şi că nu vei spune 
nimenui locul şi timpul pentru ca onorabilul coregi- 
dore să nu ne tragă o neplăcută dungă peste socotâlă.“ 

„Parola meal“ replicâ locotenentul şi salutând 
milităresce sô trase înapoi.

„Eşti nebun, locotenente ,a* <Jise coregidorele 
supôrat. „Mişeii te vor prinde pe dinapoi, te vor 
jefui şi te vor omorî décá vei fi — pardon de since
ritatea mea — atât de nebun ca să te dai pe mâna lor.a 

Locotenentul ridicâ din umeri.
„Eu unul mô încred in parola lui Iorg\i,a 4^8e d. 
„Astea-s copilării, ş’apoi,“ adause coregidorele, 

„nici nu mi-e permis, ca să las pe bandiţi nearestaţi, 
când îi pot prinde ca şi acum . . . He, senor lorgu !tf 
strigă el tare.

Theoohar Alexe. »Unul aeapft, eltol piere." u
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„Senor coregidore?“ resunâ in ton întrebător. 
„Eşti singur, după cum <jiicî?M 
„Décá un om bolnav, un pumnal férte bun şi 

doué părechî de pistôle excelinte nu 8Ô pot considera 
ca nisce tovarăş!, atunci sunt in adevër siDgur.“

„Im! voi permite dară, a vë asedia.“
„Societatea unui bărbat spiritual îmi este tot 

de-a-una plăcută. Feriţi-vë însă de a eşi de după 
petrele Dv., căci aş! ii silit a vë pipera puţin şi <^u 
vë preţuesc pré mult încât n’aşl putea face asemenea 
lucru de cât cu cea mai mare neplăcere.“

„Obraznicule!“ bombăni coregidorele, ér un gen- 
darm, om chipeş şi cu mai multe medalii ’n piept 
<Jise nëcàjit :

„Să më ia dracul, décâ mai sufer una ca asta. 
Indura-vom óre ca aceşti mişei să-şi mai rî(Jă de noi?“ 

Cu sabia ridicată in mâna cea dréptâ şi cu pis
tolul in cea stingă sări înainte.

„Acum de-o camdată să măturăm cocarda d’a- 
colea!“ strigâ Iorgu.

O detunătură s’au^i. Gendarmului îi sburâ chi
piul de pe cap, cocarda era pătrunsă de glonţ. 

„Acum capul!“ së au<Ji de pe înălţime. 
Gendarmul mai ’nainte ca Iorgu să fi putut trage, 

sări de grabă in dosul petrii feri téré, după ce-şî des- 
cărcase pistolul pe nimerite şi <^se supërat camara
zilor sói:

„Sunteţi nisce fricoşi. Décá ar veni cel puţin 
şâse inşi d’odată cu mine împreună, i-am arăta noi 
aceluia ce-i plătesc fanfaronadele, dar singur — <^u 
nu plătesce o umplutură de érbá de puşcă.“

m
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„Şi ce-am avea noi séu famiile nóstre, décâ am 
fi împuşcaţi aici?“ îi rëspunse unul din gendarmï. 
»Décâ ar fi cel puţin o luptă deschisă, onestă, 
cătră om, unde decide dibăcia şi curagiul, atunci n’aşî 
lipsi nici eu.“

„Décâ aţi avea curagiù nu v’ar fi frică de a vô 
urca in peşteră,“ <jise primul cu batjocură.

„Vom sta aici, până nu va mai putea de főmé,“ 
observă coregidorele.

Puşcă tura lui Iorgu care resunase ca o bubuitură 
de tun printre stânci, deşteptase şi pe Manuel din 
amortéla sa.

Së incercâ a së scula, dar recăzu ârăşi pe aşter
nutul sëu cu un strigăt de durere. *

După ce së convinse Iorgu că de-o camdată 
n’avea să së târnă de un nou atac, alergă la amicul 
sëu şi-i puse un burduş cu vin la gură, din care 
sorbi Manuel cu lăcomie.

„Ah, tu eşti Iorgule,“ ţjise el apoi incet. „Dar 
unde sunt? Nu este asta peştera n6stră cea mică?“ 

„Ba da, suntem la loc sigur.
„Dar tocmai acum au<jii o împuşcătură?“
„Nu te îngriji de asta. Vr’o doui-spre-<jece al- 

guazili stau afară, dar nu îndrăznesc a ne ataca. Am 
trimis pe Pedro in tabëra nóstrá, ca să aducă ajutor, 
trebue să vină numai decât. Cum te simţi?“

„Slab, fără putere, partea mea cea dréptâ şi umÔ* 
rul meu cel drept më dóré tare, nu mô pot ridica. 
Apoi şi capul mô dóré, par’că aşi fi primit o lovitură 
ţâpănă. De unde-mi vin astea şi cum de më aflu aici?“

om

*
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„Nu-ţî mai adud aminte Manuel de fuga nôstrâ 
din Sevilla, de persecutarea nôstrâ din partea coregi- 
dorelui şi a locotenentului Ladrone?“

„Şi de Reina? Unde-i Reina?“
„Ai că<}ut cu calul tău —“
„Da, da, îmî aduc aminte aveam pe Reina in 

braţe, unde este ea? Ai ocrotit-o unde-va?“
Iorgu pentru a nu mîhni pe amicul sèu spunên- 

du-i, că Reina fusese părăsită de el, îi <Jise: „Da, este 
la loc sigur.“

„Har Domnului!“
Manuel care când îşî adusese aminte de Reina 

së ridicase de jumătate din aşternut, recăzu acum of
tând şi închise ochii.

Iorgu së reintórse înjurând, la gura peşterei, în- 
cărcâ pistolul descărcat şi începu a së ehibzui, cum 
va primi ôre Manuel adevărul cu privire la Reina şi 
când ar putea să-i spună acel adevër. El së cam temea 
de acel moment.

Pe când së gândia încă, bătrânul şi vitézül gen- 
darm îndemnase in fine pe coregidore, ca să între
prindă un asalt asupra peşterei.

„Banditul nu póte să tragă de cât douô focuri 
sigure,“ së chibzui el, „cu totul póte ş4se ; apoi sun
tem sus, căci intre ai noştri sunt destui ómen! de 
munte, deprinşi a së urca pe stând. Poteca ce duce 
la peştere së póte pré bine vedea. Dintru întâiû 
vom slobozi o salvă in tufiş.“

„Bine,“ dise coregidorele. „Dar cei doui dintâiü.“ 
„Primiri vpi 6 eu,“ (^se bătrânul gendarm,
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„Ear al doilea eu,“ adause locotenentul posomorit. 
Coregidorele aşecjâ pe ômeniï sëi, cari nu mai 

aşteptau acum de cât comanda de „foc.“
Iorgu aucjise troznetul cocdşelor şi scia că de 

astă-dată sosise momentul decisiv — in fîe-care din 
mâni ţinea câte un pistol, ér’ pumnalul îl avea in 
gură. Şi Manuel së tîrîse lângă el şi încleştase cu 
mâna sa cea stingă, sànëtôsà un pistol.

;
?

CAPITOLÛL XLIII.

Earăşi marchisa şi fratele ei.

Marchisa de Acuna së întorsese cu fiu-sëu de la 
moşiia sa la Sevilla decisă ca totuşi să scótá la că- 
pätäiü alianţa lui Diego cu Ellen.

Sè folosise de monotonia vieţei de la ţâră pentru 
a examina încă odată mai exact starea ei financiară
şi găsise spre gróza ei, că nu-i mai rămăsese nici 
acea puţină avere, in a cărei posesiune së credea. Së 
găsia deja faţă de nimic.

Cu tóté astea semâţa femee continuâ a desvolta 
Nimeni nu scia încă de ruina-luxul de mai ’nainte. 

rea ei, ea së mai bucura de va^ă şi de credit ceea 
ce pentru cât-va timp este tot atât ca şi a dispune 
de bani.

\

»
T0tă speculaţiunea ei së baza pe fiu-sëu, pe care-1

In ochii ei trecea de celiubia cu o dragoste 0rbă. 
inai frumos, mai spiritual şi mai desăvârşit bărbat.

v. \ \
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Seim bine cât de puţin corespundea Diego acestui 
ideal . . .

Dar după părerea mamei sale el trebuia să în
cânte pe tóté fetele şi o căsătorie bogată avea să-l 
salveze şi să dea vechiului sëu nume strălucirea de 
mai ’nainte.

Avea doué partide in vedere, pe nepóta*sa Ellen 
Lee şi pe Donna Reina de Versata j Mendazo.

A doua după sosirea ei la Sevilla marchisa 
visitâ pe frate-sëu. întâmpinarea fu din ambele părţi 
destul de rece.

După primele cuvinte introducôtôre, Donna Maria 
apucâ drept spre ţinta ei.

Adevërul este că îi veni cam cu greu de a începe 
despre asta. Işl deschise eventailul, apoi îl reinchise, 
lovi cu piciórele in parchet şi cţise in fine :

„Unde este Ellen? Este bine?“
„Da,; mersi, va fi in grădină séu va fi eşit in 

preumblare.“
„Singură ?“
„Cu Donna Conchita a cărei tutor Don Barto- 

lomeo Serena a fost asasinat de nepotu-séu Luca.
, Dar tu seil despre asta. Conchita şâde acum cu noi.“ 

„Nu este fidanţată cu Don Romano Serena?“ 
„Da. Luca Montez a fost arestat la Madrid.
„Ba <JSu! Dar să vorbim ârăşl de ceea ce ne 

interesézâ mai de aprópe pe noi séu mai bine <\ia pe

ii
î
' ■

3l- .

Ellen.“
„Vreai ca s’o chiem aici?
*Nu-i de lipsă, din contră, îmi place mai bine

i
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să vorbesc numai cu line. Aşa dară sânëtàtea-i este 
restabilită ?w

„Pe deplini“
„Ve<Jl câtă dreptate am avut jndemnându-te la o 

petrecere mai îndelungată in Spania? Cred că nu ţi-ar 
părea rëu, décà ai asculta mai des de sfaturile mele, 
căci tot de-a-una îţi voiesc numai binele, ceea ce tu 
nu voiescï a recunósce. Noi femeile avem adesea o 
perspicacitate mai mare de cât voi bărbaţii, dar cu 
asta nu vroi să <^ic, că tu n’ai fi mai cuminte de cât 
mine.“

■

■

*

;

Colonelul zimbi puţin cu sarcasm, ér marchisa 
continuâ cu voce indiferentă la aparinţă: „Dar acest 
torero — cum îl şi chiamă? — acest senor Redando 
nu mai este la Sevilla?“

„Este la Madrid,“ respunse colonelul, care ob
servase pré bine privirea pánditóre a soréi sale.

Peste faţa márciuséi sburâ cu iujéla fulgerului 
un zimbet triumfător, care insă cedâ unei expresiunî - 
de desilusionare, când adause colonelul:

„Don Jüan Redando a întreprins acésta călătorie 
numai din complesenţă cătră mine séu mai bine «jls 
cătră Eilen şi Conchidă.“

„Tu îl <Jicî Don Juan?“
„Firesce. După cum ţi-am mai spus-o încă odată, 

së trage din o familie nobilă de viţă vechiă, deci îi 
só cuvine titlul de Don, ş’apoi de ce să nu-i 4*° pe 
numele sëu de botez ? îmi va deveni peste puţin mai 
mult de cât amic.“

„Ginere?“

-

-• >?f
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„Da!“
„Aşa dară susţii planul tôu in ciuda mea?“
„Nu silesc pe fiică-mea la nici o căsătorie, aşi fi 

dat-o cu aceeaşi plăcere după fiiu-tôu, décá Tar fi 
iubit. Nu este vina mea dâcă densa nu are simpatie 
cătră el. Ori vreai ca s’o sileäc la un măritiş, care 
ar trebui să fiâ nefericit pentru densa?“

„Diego al meu —!“
„Este un tênôr bun, dar uşurel de minte, ceea 

ce trebue să fi vë(Jut şi tu cu ochii tói cei ageri.“ 
„Dar acest Don Redando a fost torero.“
„A fost, dar din întâmplare mi-a salvat şi viâţa 

şi este un om de caracter, un băiat energic, viteaz şi 
constant. Nu aşi putea incredinţa fericirea unicei mele 
copile unor mâini mai buni.“

„Nebunele,“ <Jise marchisa ridicând din umeri. 
'»Soni tu insă, că cele mai bune case ale acestui oraş 
sô vor închide dinaintea vóstrá, décâ Juan va deveni 
ginerele tôu?“

,,Mê îndoiesc despre asta, căci acum este pretu
tindeni primit cu cea mai mare amabilitate şi stimă, 
după cum o şi merită pe deplin. Dar după tóté afron
tul de care te temi tu, nici nu va putea avea loc, 
căci peste puţine séptémânï mô voi reinturna in En- 
glitera, trecând peste Italia şi Frania.“

„Ba exclamâ marchisa surpiosă. „Şi când
va avea loc cununia?“

„La primâvérâ acasă la moşia mea. Tu firesce 
eşti primul Óspe, pe care-l invit prin acésta, tot odată, 
şi'pe fiu-töu.“

/
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Marchisa-ş! muşcă buzele in taină dar respunse 
cu ton amical : „Primesc cu mulţămită invitaţiunea 
ta şi te pot asigura, că nimenï nu së va bucura mai 
mult de cât mine, décá Ellen va deveni fericită prin 
acest măritiş. Numai d’aceea am stăruit pentru alianţa 
ei cu Diego, fiindcă-i cunosc caracterul şi amorul lui 
cătră densa şi sciu, că cu densul ar fi găsit o sórte 
de invidiat. Dar décá Ellen crede că numai cu Don 
Jüan Redando va putea fi fericită, o binecuvântez din 
tótá inima mea.“

Colonelul ârăşî nu-şî putu reţine un zimbet bat
jocoritor.

Marchisa së prefăcu ca şi când nici n’ar fi ob
servat acésta şi continuă : „Ş’apoi ce vei face cu casa 
ta, pëcat de mobilele cele frumóse!“

„Nu o vând,“ replică colonelul. „Cine scie décá 
nu vom mai veni ca să petrecem aici timp mai în
delungat. Voi lăsa pe unul din servitori! mei aici, 
ca să ingrijéaeS de case, ş’apoi te rog, ca şi tu să 
aibl bunătatea de a lua puţin seama, ce së intâmplă 
p’aic!.“

Marchisa së sculă.
„Firesce, cu plăcere,“ respunse ea. „Şi eu am 

să te rog de o complesenţă, ce-i drept, cu mult mai 
mare.“

„Cu ce te pot servi?“
„Unii dintre arendaşi! mei sunt in restanţă. Sciî 

bine, că asemenea lucru së intâmplă adesea şi omul 
cade in perplexitate mai cu sâmă, décá nu dispune, 
ca şi mine, de alte resurse.“

►
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„înţeleg şi-mi pare bine că te-ai adresat cäträ
mine.“.

„Décá te-ar supëra cumva, mai bine aşi — —11 
,,Nu mô supëra câtuşi de puţin. Ce sumă-ţi

trebue?“
„Şâpte sute de piaştrii.“
„Doresci bani séu un cec?“
„Te rog să-mi dai bani. Së înţelege că-ţi voi 

înapoia acâstă sumă cât mai neîntârziat, la tot caşul 
înaintea plecărei tale.“

,,De prisos a-mi spune asemenea lucruri, nu sun
tem frate şi soră. Eu in asemenea cas m’aşi ii adresat 
tot câtră tine.“

*
I

Colonelul merse la cassa de bani, scóse din ea 
vr’o douë bilete de bancă şi le dete marchisei, care, 
fără a le mai numëra, Ie puse in buzunar.

Apoi plecâ acasă cu faţa rîdôtôre dar cu inima
amărîtă.

Cu tot eşecul ei nu voia să părăsdscă lupta. Sô 
gândia in ce mod ar putea depărta mai bine pe Don 
Jüan, căci îi stetea pré mult in cale.

CAPITOLUL XLIV.

Vechi cunoscuţi.
Coregidorele comandâ: „foc!“
Salva detunâ şi gldnţe şi sfărîmături de stâncă 

şuerară pe lângă capetele celor doui bandiţi, cari erau 
însă bine apăraţi de păturile lor.

l .
■
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Iorgu răspunse şi doborî la păment pe bătrânul
gen darin.

Ore asta să fi fost causa grózei de care fura 
apucaţi asaltatorii, de o gróza aşa de mare, încât o 
luară la fugă in ruptul capului.

Şi Iorgu scóse un strigăt de bucurie.
Causa atât a spaimei gendarmilor cât şi a bucuriei 

lui Iorgu fu, că aucjiseră şu érát uri şi fanfare de buciumï.
Ca vr’o treizeci de bändig, conduşi de Pedro

să apropiau in fuga mare.
„Hura!“ strigâ Iorgu. „Veniţi tocmai la timp 

ca să ne scăpaţi de aceşti poliţişti. Doi dintre voi să 
vină indată ca să ducă pe căpitanul nostru.u

„Cine ar crede,“ <Jise baronul Detlev de Breda, 
„că un prinţ german şi un baron ajută unei bande de 
hoţi ca să scape pe căpitanul lor?“

„De bună séma asemenea lucru nu să găsesce 
in analele istoriei universale,“ rîse prinţul Henri, 
descălicând. „Cred însă că va fi mai bine, déca nu 
o vom povesti acasă înaintea urechilor mamei mele 
pré graţiose. Dar in cercul dómnelor tinerele, pe când 
scumpa mamă jóca la whist cu excelenţele bătrâne — 
atunci da. Cum să vor mira. N’aşi da acéstá aven
tură nici pentru o miiă de taleri.“

„Cine ar fi nebun să dea un lucru pentru o 
miiă de taleri, care ne-a costat trei mii până acum 
chiar, şi care póte ne va costa încă întreit séu incjecit 
pe atât,“ c}ise Detlev cu batjocură.

„Haidade, dór’ nu-ţi va fi milă de vr’o două 
sute de taleri?“ rîse prinţul, „Inchipueşte-ţl, ca şi

>
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când ne-am li procurat la Paris o amantă cu şic, 
acésta ni-ar fi golit pungile in timp mai scurt. Imî 
pare numai bine, că bëtrânul Usto ne-a dat voie a 
lua parte la acésta exeursiune faimósá.“

„I-aşl fi spart capul décà s’ar fi indoit de parola 
nóstrá, că nu vom fugi.“

„Póte că ni se va da încă ocasiune ca să parti
cipăm la o expediţiune pe drumul cel mare . . . punga 
séu viâţa, hein ce did, trebue să fiă lucru fórte 
romantic.“

,,Ba este lucru prost!“
„Fără glumă,“ relua prinţul cu gravitate pre

făcută, „atât îmi place . . .“
„Paula!“ îl întrerupse Detlev.
„Ce, dórá ai ceva in contra?“
„Ba ferésca-mÔ Dumnecleu, m’am săturat cu una 

şi nu-ml mai trebue nid o senorită spaniolă.“
„Étá,“ <Jise prinţul, „amicii noştri au terminat 

cu povestirea aventurilor şi a încărcat pe căpitanul 
lor. Acum începe comedia . . . Haide pe cal — Dar 
la dracu, ce-i asta?“

Prinţul lăsâ calul sëu şi së năpusti asupra lui 
Manuel, pe care amicii sëi îl aşedsseră pe o targă 
purtată de doui catîrl.

Cei doui bărbaţi sô uitară ţintă unul la alt. Apoi 
resunară doué exclamaţiunl :

„Vicomte !“
„Prinţ Henri !“
„Nu só póte vicomte, ori eşti in adevôr —“ 
„Manuel Frania?“ adause căpitanul de bandiţi cu
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zîmbet trist şi întinse prinţului german mâna sa cea 
stingă, adică cea nevătămată.

„Asta s’o inţelâgă cine va voi,“ 4,8e prinţul cu 
o mişcare patetică a manei sale. „Dar dôu, vicomte, 
cum de ai ajuns aici?“

„Ursita, frate dragă, ursita. Dar D-ta!“
„Eu sunt mânat de dorul de călătorie. Mai sciî 

încă in salonul contesei Charsette şi la supeul picant 
a mititicei şarmantei Manon, cum trebuiam mereu să 
povestesc la basme poporale, la care D-ta ascultai cu 
atâta plăcere. Ei bine mai tóté basmele së incep cu un 
fecior de impërat care merge in lume să caute aven
turi şi astfel rëtâcesc şi eu prin lume. Dar întâlnirea 
cu D-ta este cea mai şarmantă aventură din câte aşi 
fi putut avea. Trebue să scii adică scumpul meu vi
comte, că sunt prisonierul D-tale.“

„Mô sperii prinţule!“ exclamâ Manuel care fă
cuse un semn soţilor sèi încât rômase singur cu inter
locutorul sëu.

„Sper că ai fost tratat cu politeţa datorită ran
gului D-tale.“

„In cele mai multe hotelurile spaniole n’am fost 
ospătat cu atâta atenţiune ca în tabëra D-tale, scum
pul meu amic.“

„Só înţelege de sine că eşti liber şi nu atârnă 
de cât delà voia D-tale de a më părăsi indată, dâcă 
nu voiesci ca să povestim împreună despre suvenirile 
nóstre cele vechi.“

„Cum poţi crede că te voi părăsi aşa de grabă 
scumpul meu Victor? Nici decum; să scii că nu vei

,
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1 scăpa de mine, chiar de ai voi. De vreme ce am por
nit să caut aventuri Ie ţeu bine unde dau de ele. 
După datina basmelor trebue să scap pe frumósa fată 
de împărat din puterea vrăjitorilor şi să mă iac soţul 
ei şi stăpen peste împărăţia ei.“

,,Ferice de D-ta!“ <Jise banditul zimbind, dar in 
acest zimbet zăcea tot odată o duioşie nespusă, un fel 
de invidie chiar, căci ce era prinţul şi ce era Manuel.

El sărmanul nu era de cât un pribeag, un isgonit, 
care ca o fără prigonită trebuia să fiă cu gândul tot 
numai la scăparea sa. Cât va mai ţine őre acăstă 
gănă? N’ar fi fost mai bine, dăcă ar fi făcut pept 
înaintea vânătorilor şi ca un leu ar fi murit luptân- 
du-să, de cât a imita pe vulpea şi a să susţine numai 
cu vicleşug? ţ)ău mai bine ar fi fost să mără! Dar 
nu! Uitase de Reina, de acea fiinţă cu care voia să-şî 
lege sórtea sa. Sufletul ei cel nobil şi curat avea să 
transpună şi pe al său in domeniul luminei, lângă 
densa voia să-şî expieze păcatele sale.

Ah, ce expiaţi’ ie dulce !
Cam aceste gânduri trecură prin mintea lui Ma

nuel, pe când să uita cu un zimbet trist la voiosul 
prinţ german.

„Pardonăză iubite amice,“ (Jise acesta, „că te 
supăr timp atât de îndelungat. D-ta eşti obosit, rănit 
şi de bună sămă vreai să dai ordine ómenilor D-tale, 
mă voi retrage decî acum, sperând că mai târziu vei 
avea şi pentru mine încă vr’o oră, două.“

„Sciî cât îmî place de a vorbi cu D-ta prinţule,“ 
replicâ Manuel. „încă o rugare, să nu-mî mai (J*0* 
yiçomte ci cfi-mî pe numele, pe care-1 port acum.“

;

i
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„Cu plăcere, scumpul meu Don Manuel Frania.“
„Cine este însoţitorul D-tale d’acolea?“
„Un baron Detlev de Breda, un gentilom in t<5tă 

puterea cuvântului. II iubesc ca pe un frate. La re
vedere dar!“

„Peste o jumătate de ora sunt ârăşî la disposi- 
ţiunea D-tale.“

Prinţul só reintórse la baron, care observase cu 
mirare convorbirea lui cu Manuel.

„Ai avut o petrecere plăcută,“ începu Detlev.
„Minunată chiar,“ răspunse prinţul pe scurt pen

tru a aţiţa şi mai tare curiositatea amicului său.
,,Şi pe mine mă laşi aici singur, aceşti draci cu 

părul negru, cari-şl au brêurile pline îndesate cu pis- 
tóle şi cu pumnale s’au sgâit mereu la mine. Asta-i 
dară vestitul Manuel Frania ?“)

,,E1 in persénâ.“
„Destul de cum să cade, tenăr de tot şi cu o 

faţă pré femeésca. Déca n’ar avea mustăţi ar părea 
ca şi o fată stravestită. Omul cel inait cu faţa po
somorită de lângă el îmi place mai bine.“

„Va fi locotenentul lui, despre care ni s’a po
vestit deja.“

„Ah, el este căpitan şi şef de companie, bătrânul 
Usto este sergent major, mica Paula vivandieră, — o 
perfectă organisaţiune militară. Şi disciplina pare a 
fi bună. Eu insă mai bine l’aşl fi făcut pe căpitan 
locotenent, căcî are aerul pré copilăresc.“

rFemeile-l găsesc gentil, ba frumos chiar, îl
adoră!“

v:y^
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„Haidade, femeile, fia clin parte-mi ! Part însă 
a-1 cunósce de mai ’nainte!“

„Firesce, şi încă pré bine chiar.“
,,Şi nu ini-ai spus nimic despre asta.“
„Nu-ţî aduci aminte că după reintórcerea mea 

de la Paris ţi-am povestit de un tênër vicomte, Victor 
d’Aubigné, care fusese unul dintre cunoscuţii mei cei 
mai intim!.“

,,Sciu, şi acest victomte d’Aubigné —“
„Este Manuel Frania!“
„Să póte? Dar cum un vicomte francez a putut 

deveni conducătorul unei baude de tîiharî din Spania 
x de sud?“

:

.

s

„Ursita! aşa mi-a răspuns, când i-am adresat 
acăstă întrebare. Acum este rănit, sper a afla mai 
târdiu mai mult delà densul. La Paris era unul dintre 
cei mai fruntaşi cavaleri, idolul femeilor.“

„Eu din parte-mi sper că va renunţa la talerii
noştri!. “

„Bine înţeles.“
Iorgu apropiându-să întrerupse dialogul celor doui 

amici. Cu degagiamentul desăvârşit al unui om de 
lume le făcu un compliment, îşi declina numele său la 
care présenta apoi prinţul pe baron.

„Serviţi-vă de limba franceză, rogu-vă,“ 4^se Iorgu 
in acésta limbă, audind cât de rău sciau Germanii 
spaniolesce. „Căpitanul mi-a ordonat, să mă pun cu 
totul la disposiţiunea Dv.“
Hl Detlev să mirâ fór te audind din gura unui ban
dit odios din Andaîusia o limba franceză cu un accent
atât de corect şi elegant.
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Iorgu observând acéstá mirare 4ise:
„Vei găsi intre noi pe mulţi carî şi-au greşit exis

tenţa şi cari odiniórá autorisai! la cele mai írumóse 
speranţe. Şi eu sunt unul din aceia. Pe leagănul 
era un blason adică o marcă vecliiă şi pré stimată 
şi a stat in un castel, care 
strămoşilor mei, acum insă sunt — un bandit.“

Screşni din dinţi.
„Cavaler de codru sună mai bine,“ dise prinţul 

zimbind. „Şi strămoşii mei au fost asemenea cavaleri 
ér eu le sunt recunoscător până’n diua de astăijî, căci 
déca n’ar fi pândit aşa de brav in dosul tufelor, 
aşi fi silit a-mî câştiga pâinea de tóté 4üde prin su- 
dórea feţei mele şi tu tot asemenea, scumpe amice şi 
baróne de Breda, nu-i aşa?“

„Lasă-mă in pace,“ boncăni acesta. „Dă-ml mai 
bine o ţigară.“

Iorgu îi oferi una din ale sale, Detlev o primi 
cu mul ţă mire, o aprinse şi în căli câ. Tot asemenea şi 
prinţul.

meuf

de veacuri aparţinuse

l
!

Ceata së puse in mişcare.
Doui dintre bandiţi călăreau cu vr’o câte-va sute 

de paşi înaintea lor, apoi urmau ceilalţi cu Manuel, 
pe targa de pe catîrî purtaţi de câte un hoţ; arier
garda o forma Iorgu cu cei doui cavaleri germani, 
cari întreţineau o conversaţiune férte animata.

Manuel din contra zăcea apatic pe targa sa, 
aruncând numai din când in când o privire obosită 
şi indiferentă pe o bucăţică de hârtie, pe care o ţinea 
in mână,

■
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Dar mai mult îşi ţîaea faţa îngropată in paturile 
aşternutului sëu.

Mai întrebase încă odată pe Iorgu cu zor de 
Reina şi acesta nu putuse să-i mai tăinuescă adevărul.

Dar Manuel nu së înfuriase, nu së aruncase pe 
cal, pentru a alerga in urma celei perdu te, după cum 
crezuse Iorgu, ci mut, fără nici un cuvent de reproş 
séu de durere ascultase la scirea cea copleşitdre.

Numai doué lacrimi îi curseră pe faţa sa in jos, 
apoi şi-o ascunsese in palmi şi-i disese lui Iorgu să 
mérga să ţîiă de urît prinţului şi baronului.

Acésta tristeţă atinse pe amicul fidel mai mult 
şi mai dureros decât cea mai violentă irupţiune de 
furie; acum vëclu cât de mult iubise Manuel pe Reina.

In adevăr perderea ei era o lovitură grozavă 
pentru Manuel, tóté speranţele lui erau nimicite — 
devenise prada disperărei.

'
■

:

.
*

.*
■3

CAPITOLUL XLV.

Castelul Monterey.
i Partea nord vestică a peninsulei pireneice, care 

pórtá numele de Galicia, are, împreună cu provincia 
învecinată Asturia, privilegiul a procura aprópe in- 
tregei Spaniei servitorii, sacagii şi ceilalţi muncitori 
necesari. Spaniolul cel semeţ, Castilianil şi Anda- 
lusianil se uită prin urmare numai cu dispreţ la 
Galicianl.

5
;:
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Ei sunt nisce ómen! sirguitorî, oneşti şi viguroşî. 
Galici anul lucrézá fără preget vr’o câţî-va ani in sora- 
tica Spania de sud, pentru ca să-şî cumpere apoi din 
economiile sale o sforicică de moşie in patria sa cea 
nordică.

Galicia este in parte muntósá şi neproductivă, 
împresurată din douë părţi de Oceanul Atlantic, care*şî 
aruncă furios valurile sale in contra stâncilor celor 
înalţi de lângă mal.

Aici tóte-s altfel de cât in Castilia, óinenií sunt
mai tar!, mai muncitor!, graiul lor e mai greoiű, 
aprópe ürít — nobilimea e mai rară, dar mai puţin 
leneşă şi mai puţin risipitóre, dec! adesea şi mai 
bogată.

Să cercetam una din acele castelur! nobilitare
> este de secol! proprietatea unei fa-din Galicia,

milie vôcjute şi este situată pe culmea unui deal, aprópe 
in mijlocul domeniului.

care

Castelul este semeţ şi posomorit.
Presintă un aspect, destul de impunător cu tur

lele şi balcónele sale şi cu marca cea mare familiară 
aşezată d’asupra porţi!, dar tóté astea fiind vechie, . 
făcute de secol!, petrele së inegriseră cu totul.

Ear din lungul şir de ferestre nu só plécá nie! 
un cap gentil de copilă, nu fîlfâia nie! o panglică séu 
flóré colorată, nu rësunà nie! o musiça séu cântare.
In curtea castelului nu sô jôcâ copii voioş!, nu së 
invêrtesce nie! o societate in joc voios, ci numai din 
când in când së furiş0ză câte un servitor cu përul 
cărunt sub stejari! cei înalţi séu un boier chipeş dar

li,

St'
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bëtrân së preumblă cu paşi fermi câte un cuart de 
oră in sus şi ’n jos.

Câte odată incalecă pe un cal adus din grajdurile 
sale aşezate in dosul castelului şi pléca in galop, in- 
turnândU'SÔ delà excarsiunea sa, fără ca cine-va să fi 
putut observa in obrazul sëu frumos, dar ca din pétra 
cioplit, vr’o mişcare óre-care.

Acest boier mândru era contele Monterey, ér sus 
in castel zăcea soţia-sa bolnavă in pat.

Deci nu era nicï o mirare, déca castelul Monterey 
së arăta atât de posomorit.

Nu era d^u, cad neamul cel bëtrân, pe care-1 
ocrotise timp atât de îndelungat, care-i purtase nu
mele, ai cărui fii sângeraseră mai pe tóté câmpiile de 
resboiű ale Spaniei şi pretutindeni pe unde së lupta
seră Spaniolii : in Italia, in 'férfié de jos, in Francia 
şi Germania, in Africa şi America, câştigându-şî glorie 
neperitóre, începând de când cu renumitul Cid până 
’n (Jdele nóstre — acest nobil neam nu mai avea de 
cât numai doui representanţi, pe bôtrânul Don Fer
nando de Monterey-Sandoval y Pouce de Leon şi pe 
soţiă-sa Donna Maria, care era bolnavă acum.

Odaia in care së afla, era o încăpere înaltă şi 
mare cu patru ferestre, pe cave insă nu intra destulă 
lumină pentru a înviora puţin tablele cele întunecate 
ale păreţilor şi mobilele cele posomorite,

Astâdî geamurile erau deschise şi un aer prôspët, 
miresmit intra in odaie, aer de mare îndulcit şi pro
fiamat prin dumbravele dimprejur.

Sórele îşî trimitea radele sale sà së jóce pe po
deala şi pe păreţiî camerei.
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Contesa şedea pe un fotoliu comod cu capul 
sprijinit pe un braţ şi së uita ţintă la stejarii din 
parcul castelului, pe ai căror crăngî cântau şi sô jucau 
pasôrile.

„Sërmane fiinţe şi totuşi atât de voióse,“ borbo- 
rosi contesa. „Ele nu sciu nici de fericire nici de 
nefericire — cât sunt de invidiat. Ce preţuesce la ei 
nobleţă, semeţia şi bogăţia, nimic, càcî nici nu le 
cunósce măcar. Ce le pasă lor de trecut şi de viitor... 
numai presentul există pentru ei . . . Noi însă avem 
ranguri şi averi, care ne deosebesc unii de alţi, adesea 
fără nici un merit din parte-ne . . .“

Un curent mai tare al vêntului umflâ perdelele 
de la terestră şi risipi meditaţiunile bëtrânei dame.

Donna Maria ar fi putut trece de sora soţului 
sëu, Gâci îi Fômêna la faţă, care exprima aceeaşi 
energie şi aceeaşi trufie. Amendoui soţii erau ade
renţii ideelor celor mai aristocratice şi numai in de
cursul bóléi sale, contesa aducendu-şi aminte cât rëu 
produseseră aceste idei in sênul familiei sale, sô gândi 
cu jale la ceea ce perdu.se din cerbicia lor aristocratică.

„Ce linişte jur imprejur!“ şopti ea acum uitân- 
du-sô jos in curte unde un servitor preumbla un cal, 
,,Ce va fi avênd să vorbésca soţu-meu cu medicul şi 
unde va fi rômânênd Juana? Ah, acâstă singurătate 
este grozavă! . . . Ah, unde este copila mea, dulcea 
mea fiică, care, décâ m’aşi mai bolnăvi încă odată, 
m’ar căuta cu iubire şi cu îngrijire? Am isgonit-o ca 
Bă sufere neajunsuri şi miseriă . . . ah, Octavia!“

Intru aceea Don Fernando conte de Monterey
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sê consulta in odaia sa cu învăţatul Doctor Augustin 
Patjot din Lugo.

„ţXcî dară că reconvalescenţa soţiei mele avanséza 
bine?“ intrebâ contele.

„Da, liîm, hîm,“ bombăni doctorul. „Sunt insă 
de părere, că reconvalescenţa atârnă mult delà trac- 
tarea paţientei, numai decă acesta tratare va fi corectă 
pot să garantez de succes.“

„Tratarea este tréba D-tale, senor doctor,“ res- 
punse Don Fernando cam brusc, căci nu-i plăcea că 
doctorul vorbind de soţiă-sa îi disese „paţientă.“

„Eu am inţeles sub tratare îngrijirea personală,“ 
replică doctorul.

„Bătrâna Juana este o ingrijitóre tot atât de răb- 
dátóre precât este de pricepută.“

„Bine inţeles, dar numai cât in privinţa opera- 
ţiunelor curat mecanice. Soţiei D-tale îl lipsesce însă 
acum mai cu sâmă distracţiunea, care să-i risipésca 
gândurile melancolice. A avut őre vr’o afecţiune su- 
fletésca?“î'

„Nimic. Dar ce pot face dâcă Juana servitórea 
ei de predilecţiune şi cu mine nu suntem de ajuns 
pentru a preocupa spiritul ei?“

„Dta!“ Medicul pronunsâ acest cuvent cu un 
óre-care dispreţ, care nu fu trecut cu vederea de conte 
şi-i scormoni arţagul aşa încât së înroşi la faţă. „Ce 
aude Donna Maria din gura D-tale. O descriere exactă 
a genealogiei sale, enumerarea viteziilor ce au săvârşit 
strămoşii D-tale delà creaţiunea lumei, ba chiar cu 
vr’o câţi-va secol! înaintea ei.“

SSi
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„Soţiă-mea este de una şi aceeaşi opiniune cu 
minei“ sô spulbărâ contele cu vocea maniósa. 
firesce !

„D-ta
nu mô inşel —“ 

„Un plugar, Don Ferdando, şi încă fórte sărac,“ 
adause doctorul cel învăţat. „Dar eredi óre că nu sè 
cere un deosebit curagiü pentru a rămânea onest, ca 
om sărac cum a fost dânsul in tot de-a-una, a prefera 
miseria, decât a şovăi cu un singur pas măcar de pe 
calea virtuţii? Şi crec}i óre D-ta că strămoşii mei n’au 
vărsat şi ei sângele lor pentru Spania? Dar fiind-că 
n’au fost conţi şi căpitani ci numai soldaţi de rând, 
numele şi faptele lor au fost date uitărei. Da, conced

Tatăl D-tale a fost, dăcă

şi eu, trebue să fiă un lucru fórte frumos dăcă găsesci 
însemnat numele D-taîe pe multe foi in cartea istoriei 
spaniole, şi când contemplezi stindardele şi armele cele 
vechi pe cari le au cucerit nobilii conţi de Monterey 
Sandoval y Pouce de Leon in campaniile lor. Dar 
ătă, eu cred că şi strămoşii mei au fost de faţă când 
Spania şi a împletit pe capul său cununele la Quentin 
şi Lepanto şi că au contribuit cu vitejia lor la acésta. 
Şi dăcă vreau, pot să pun in opul istoric pe care-1 
scriu, lângă fie care bătălie : victoria determinată prin 
vitejia lui Augustin Patjot.“

„Eşti un nebuu, doctore, dar un nebun care să- 
mănă pe deplin cu un înţelept,“ rîse contele aprópe 
fără de voia sa. „Cu tóta învăţătura D-tale eştî şi ră
mâi un om mucalit.“

„Glumesc cum am dice de silă, Domnule conte,“ 
<Jise doctorul cu un zirnbet isteţ. „ţ)eu, ce am face 
noi bieţi doctori, dăcă n’ain glumi din când in când.

*6Tlicoeliar Alexe. „Unul scapă, altul piere.“
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Pretutindeni unde mergem, nu dam de cât de vaete 
şi miserie, fiă la sëracï, fia la bogaţi. Ori cât de as
cunsă ar fi acéstâ miserie sub o haină bogată şi după 
nisce maniere trufaşe, ochiul medicului este ager şi 
pătrunde până ’n fund. El recunósce nefericirea chiar 
şi acolo unde alţii nu vöd de cât pompă şi strălucire.u

Contele îl privi mirat şi tot odată mâniat.
La adresa lui să fi fost acésta sentinţă? Ce avea 

el d’a face cu chin şi cu miserie? Ce obrăznicie din 
partea acestui medic, care cu tóta învăţătura sa şi cu 
tot renumele sëu nu era de cât un fiu de plugar.

Don Fernando întreba cu ton brusc:
„Eşti dară de părere că soţiă-raea are lipsă de o 

îngrijire mai bună?“
„Nu este vorba tocmai de îngrijire,“ replică me

dicul, „ci mai mult de o societate mai gingaşe, mai 
veselă, care să-o învioreze. N’am obiceiű a mé ame
steca in trebile secrete ale paţienţilor, nu pretind să-ml 
incrétjá nimic, ce nu-ml incred de voie bună. Eu 
sunt însă ferm convins, că sufletul soţiei D-tale este 
oprimat de o mare mâhnire. Spiritul ei este încă 
destul de viguros, pentru a ascunde acea mâhnire 
până şi de D-ta. Eu însă am descoperit-o şi sciu 
cât de mult sufere corpul ei cel slăbit in urma acelei 
mâhniri şi că la cele din urmă së va înfrânge şi forţa 
ei morală.“

„Dar, Dumneijeule, ce să fac?!“ exclama contele 
speriat. „Nu cunosc nici o unică împrejurare care ar 
putea să umple cu mâhnire pe soţiă-mea.“

Medicul ridică din umeri.
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„Ordonanţele mele nu-s de nicî un folos aici. 
D-ta ca soţ trebue să sciî mai bine decât orî-cine, ce 
lucru póte malmi pe Donna Maria séu cel puţin D-ta 
ai putea mai lesne ca orî-cine să-ţi câştigi încrede
rea ei.“

„Mé duc la ea.“
„Dar nu fi pripit ci domol şi îngăduitor, fă-i tot 

ce voiesce. Cine scie —“
Doctorul Augustin Patjot SÔ opri din vorbă. 
„Ce ?“ (Jise contele Monterey tresărind. ”Nu

voiescî să clici cum-va, că s’ar fi agravat starea con
tesei ?“

„Nu, dară —“
„Dară? ... Ci termină-ţî vorba!“
„Nu pot de cât repeta, ceea ce ţi-am spus deja. 

Déca nu sô va efectua peste puţin o schimbare in 
starea sufletéscá a Dómnei contese, va fi perdută fără 
nie! o scăpare.“

Don Fernando së îngălbeni.
„Iţi mulţumesc, doctore, şi voi urma după sfatul 

D-tale. Déca va fi de lipsă, voi trimite după D-ta.“ 
„Voi reveni cât sô va putea mai curând, de 

bună séma mâine la amédï.“
„Te rog să viî,“ <Jise mândrul conte şi conduse 

pe fiul de plugar până jos in curtea castelului, unde 
doctorul incălecâ pe calul sëu; apoi salutând încă 
odată plecâ acasă.

Contele merse incetinel sus in odaia soţiei sale. 
Vorbele medicului 11 atinseseră férte dureros, nu nu
mai fiind-că îi umiliseră trufia sa, ci mai ou sémà
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fiiud-că iubia in adevőr pe Donna Maria şi trebui să 
aii(jă că reconvolescenţa ei aşa de mult dorită era 
numai pasageră şi că bóla ei ameninţa a da in un 
stadiu şi mai greu.

Adevărul este că scia de un singur lucru care 
putea să fiă causa mîlinirei ce oprima pe contesa, dar 
îi cădea fórte greu a vorbi despre acest lucru. Cu 
tóté astea îşi propuse a face totul ce-i va sta prin 
putinţă pentru a schimba lucrurile spre bine.

Intră incetinel in odaia bolnavei, contesa nu-1
simţi ; 0răşi era cu capul ei cel frumos sprijinit pe braţ 
şi sô uita ţintă la stejarii d’afară. Dar së putea lesne 
cunósce că nu privia la acei arbori şi că spiritul ei 
era ocupat cu alte lucruri.

Don Fernando merse lângă ea şi-i puse mâna 
sa lin pe umărul ei, bolnava tresaltă şi să uita spre el.

„Eşti tristă draga mea Maria,“ (Jise contele cu 
voce atât de dulce încât nu semăna nici de cum cu 
firea lui cea obicinuită. „Nu pot face nimic pentru 
tine?“5,

„îţi mulţămesc, Fernando al meu,“ replică 
tesa. „Mă simţesc bine de tot.“

„Dar inima ta? Tu te ocupi mereu de ceva ce 
te umple de griji.“

„Eu, ba nici de cum.“
„Ba da ! Ce, perdut’am óre încrederea ta, de nu-mi 

spui nimic şi te consumi pe tăcute?“
„Cine <}ice asta?“
„Doctorul Patjot. El este de părere, că societatea 

mea şi a Iuanei nu este destul de veselă şi destul de
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afectuósa pentru tine, că-ţl lăsam pré mult timp a te 
pune pe gânduri triste. Indiipueşfce- ţi spaima 
când îmi spuse că o mîhnire mare trebue să-ţl ró<J& 
inima. Ah, Mario, te rog spune-mî tot şi voi face orï 
ce vei cere numai şi numai së te vöd zimbindă şi să- 
nátósa. Numai pe tine te am pe astă lume, scumpa 
şi iubita mea soţie.“

Dona Maria îşi împreuna mânile cele slăbite şi 
së uitâ cu ochi rugători la soţu-sSu.

„Da suntem singuri,“ 4,-se ca> »cacl am isgonit 
pe aceia, cu cari ne dăruise cerul.“

„Iî-am isgonit după cum au meritat-o,“ afirmă

mea

contele.
„Şi dôu eredi in adevër că am făcut bine şi cu 

dreptate, ce am făcut? In o liiï tëi este o crimă de 
a iubi pe un om, care este mai puţin in rang de 
cât noi, care insă ne este egal in cultură şi in ta
lente ?“

Contele tresări.
„Tu te gândesc! Ia Octavia ?“
Dona Maria făcu un semn afirmativ cu capul şi 

o lacrimă picură peste faţa ei cea palidă.
„Sciu că nu më voi insănătoşa, căci o luptă amară 

îmî consumă tóté puterile. Este lupta intre trufia şi 
amorul maternei. Acest din urmă a invins şi d’aeeea 
mô cuprinde o jale adâncă, când më gândesc că tre- 
bue să mor, fără ca să-ml mai revăd odată copil.“ 

„Sciî, cât de mult a păcătuit Octavia!“
„Ah, greşeala ei a fost causată numai de amor. 

Noi am résistât tot de-a-una când simţimentele au voit
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sä ne năbuşâscă căci am fost târî în mêndria şi in 
probitatea nóstra.

„Ah, acesta mêndrie nefericită. Ea este causa 
nenorocirei nóstre şi a copiilor noştri. Tu nu scii 
Fernando, cât am suferit in decursul nopţilor celor 
lungi, petrecute in insomnie, in cari corpul meu părea 
mort, fiindu-mî spiritul cu atât mai agitat. Revedeam 
fericirea mea de odinióra ş’apoi ârăşî mi sô arăta sin
gurătatea ndstră de astădt, vedeam pe gingaşa şi res- 
făţata nóstrá Octavia, trăind in lipsă, ea care a crescut 
mare in mijlocul tuturor plăcerilor ce póte oferi bo
găţia .... Ah, Fernando, trebue ea 6re să remânâ 
pentru tot dea-una despărţită de mine? Sa nu ne 
mai incal<Jésca bătrâneţeîe nóstre nici o radă de iu
bire fiescă? Soţu-său, de şi de familia nenobilă este 
un bărbat talentat şi de cultură ; de ce să nu-1 primim 
drept fiu?“

„Familia nóstrá,“ începu contele, dar soţiă-sa-1 
întrerupse de grabă:

„Sciu ce voiescî să : să nu uităm de vechi
mea şi de onórea familiei nóstre. Ah, am jertfit copil 
noştri unui trist prejudeţ care a causât destulă miserie. 
Uită dar, că numele Osorio nu este nobil, uită şi ce 
Fernando al nostru . . .

Contele sări in sus, faţa îi së făcuse albă ca
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zăpada.
h „De dragul tëu Maria, fiă pardonată fiica nóstrá, 

dar fiul, care a îndrăznit a-şî ridica mâna asupra ta
tălui sëu, n’are să revină cu voia mea nici odată sub 
acoperişul castelului nostru.“
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„Fernando,« së ruga Dona Maria. „îl aţiţase-şi 
aşa de mult, ultragiaseşl pe amanta lui. Nici tu n’ai 
fi primit asemenea lucru cu linişte delà tatà-tëu. Sân
gele vostru cel cald v’a sedus şi fie-care dintre voi a 
făcut câte ceva de v’a părut rëu mai pe urma.«

„Mie nu rai-a părut rëu de nimic!« exclamâ 
contele care alerga cu paşi violenţi in sus şi ’n jos. 
„Ce, óre să fi dismerdat pe fata perdută, care sedusese 
pe fiu-meu şi să fi cerut iertare de la dênsul, că n’am 
considerat-o ?«

„Nu, dar ai fi putut să fi mai domol faţă de el 
ba şi faţă de fată. O, Fernando, mândria, nefasta 
trufie de neam ! Ce ne-a adus ea nouă? Nisce bătrâ
neţe singuratice, lipsite de bucurii şi pline de regrete.«

„Eu nu regret nimic. Ceea ce am făcut, am 
făcut-o pentru onórea casei nóstre şi eram in drept 
s’o fac.«

„Da, tu, care n’ai stat ca mine in aşternut şi 
n’ai suferit ca mine.«

„Cred scumpa mea, că ai indurat multe suferinţe,« 
replica contele. „De dragul tëu voi pardona Oetaviei 
şi voi scrie chiar astăzi lui Ramon Osorio şi ei.«

„Ba nu dragă Fernando, să nu scrii ci să te 
duci la ei şi să le spui cu gura ta cât de mult o 
doresc.«

„Să te las bolnavă cum eşti singură aici?«
„Nu më voi simţi singură, căci sciu că cu gândul 

vei fi tot la mine, ér’ bucuria më va insănetoşa, Gră- 
besce-te dară, iubite!«

„Bine dară! Voi pleca mâine diminâţă.«
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„La Sevilla, nu-i. aşa?“
„Da, şi déea nu-i voi găsi chiar acolo, totuşi 

cred că më voi putea informa asupra lor in acel oraş.“
„Deea Domnul să-i găsesc! şi să i readuci fericiţi 

in castelul lor păiintesc. Ah, de nu Par fi părăsit 
nici odată.“

„Ar fi fost firesce mai bine, dâeă pictorul nu ar 
fi cunoscut-o nici odată. încrederea nóstra in mândria 
ei a fost mult de vină la nenorocirea ei.“

„Dar Fernando?“
„Nici un cuvent despre densul !“ exclama contele 

cu violenţă. „El a fost unicul meu fiu şi avea sfânta 
datorie a continua casa nóstra in mod demn. Greşala 
lui nu se póte pardona —“

Şi cu astea părăsi iute odaia.
Donna Maria oftă din adeucul iuimei şi-şî im- 

preuuâ mâniie rugându-së incet.
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CAPITOLDL XLVI.

O întâlnire strania.fi
In aceeaşi ^i contele de Monterey îş! făcu pre

gătirile de drum şi a doua plecâ, dintru întâiü la 
Lugo, pentru a recomanda încă odată pe soţiă-sa 
doctorului Augustin Patjot, spunêndu-i, că in adevër 
avuse o doriuţă ferbinte, pentru a cărei împlinire între
prindea chiar acéstâ călătorie.

Exeelintul medic së bucură fórte mult aurind
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acésla şi-l incredinţâ, că acum putea să garanteze 
pentru deplina insănătoşare a Donnei Maria.

Contele îşi urmă apoi călătoria fără vr’o întreru
pere mai mare trecând prin Orense şi Valladolid până 
la Madrid, unde luâ primele informaţiunî asupra pic
torului Osorio.

Së scia numai că së căsătorise cu o damă fórte 
frumósá şi distinsă şi că se strămutase la Sevilla.

Şi contele merse acolo.
Cale de vr’o câteva ore înaintea oraşului trăsura 

sa fu oprită de un gendarm, care-1 importunâ cu tot 
felul de întrebări. Din nefericire contele de Monterey 
uitase a së provedea cu vr’o hârtie de legitimaţiune, 
trebui dară să fiă bun bucuros că omul poliţiei, care 
voia să recunóscá intr’ênsul cu tot adinsul un con
jurat séu un şef de bandiţi, së mulţămi in fine cu 
vr’o eâte-va piese de aur şi-i permise a pleca înainte.

„N’ai prefera a sta peste nópte la mine, senor?“ 
îl intrebâ birtaşul posadei in care avuse loc pertrac
tarea cea îndelungată intre gendarm şi intre conte.

„Nici prin gând nu-ml trece una ca asta!“ ex- 
clamâ contele. „De ce să stau aici?“

„Drumul înspre Sevilla nu mai este de tot sigur 
şi SÔ va face târcjiu până vei ajunge in oraş,“ rës- 
punse birtaşul.

Contele aruncâ o privire intrebăt<5re asupra gen-
darmului.

Acesta ridicâ din umeri şi <^3e că ici colea s’ar 
intêmpla câte un jaf, dar bandiţii nu vor îndrăzni de 
sigur a ataca un domn, care mergea cu un vizitiu şi

I
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cu un servitor« Ş’apoi el ar fi gata a însoţi pe senor 
o bucată de drum.

Contele Monterey acceptă cu plăcere ac ásta ofertă, 
ér birtaşul cel vorbăreţ observă:

„Să (Jice că vestitul Manuel Frania ar fi murit!“
„Manuel Frania mort? Ce bine!“ exclamă contele.
„Nu să scie încă de sigur,“ obiectă gendarmul.
„Ce-i drept Tarn luat cum së cade la g<5nă, o 

nópte intrégá, aşa încât la cele din urmă că(Ju de pe 
cal, rànindu-së greu . . . Eu cred însă, că a răspândit 
el insuşl faima despre mórtea sa, póte pentru ca să 
fiă in stare să facă in mai mare ticnă pregătirile la 
vr’o întreprindere mai mare, séu póte pentru ca să 
së retragă de la meseria de bandit.“

„Şi ce-ar face el apoi ?“ întrebă contele.
„Ar trăi din venitul sëu,“ rîse gendarmul. 

„N’are de cât să mérga la Paris cu bogăţiile sale 
şi să ducă acolo ca conte séu ca marchis o viâţă atât 
de liniştită şi de netulburată, cum sciu de bine că 
n’a dus o altul, care, n’a comis nici cea mai mică 
crimă in vié(a sa.“

„Mai bine ar fi, décà Tar spêndura,“ bombăni 
birtaşul.

„Eu aşi voi să-l fi prins,“ adause gendarmul. 
„Caracho, n’aşî lua o resplată rea.u

Contele dete birtaşului. o monetă de şi nu con
sumase nimic, şi eşi afară.

„Dar pistólele ?“ întrebă gendarmul pe birtaş
incet.

„Sunt pe placul nostru. Mai adinéorï am trimis
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pe vizitiu după porumb şi intru aceea 
gl<5nţele.“

am scos

„Bine, aşa dară vom sfârşi trâbă, fără multe
fasóne.“

„Ce face Manuel ?“
„Este ârăşl sănătos, dar e trist pentru amantă-sa. 

Pare-mi-së că-şl bate capul cu un plan mare şi peste 
puţin vom avea o întâmplare însemnată.“

„Bre! . . . Cine vô conduce astăzi?“
„Iorgu. Dar acum trebue să plec. Omul meu 

s’a urcat deja in trăsură. Adio!“
„Noroc bun, Pedro.“
Fostul student Pedro, banditul stravestit in gen- 

darm, încălicâ şi merse povestind lângă trăsura contelui.
Ca la vr’o oră şi jumôtate drumul lor remase 

fără nîd o întrerupere, apoi Pedro-şî luâ diua bună, 
spunând că ar fi trecut peste locurile cele mai peri- 
culóse. Contele îi mai dete o piesă de aur. El mul- 
ţămi cu politeţă, apoi apuca pe o cale laterală. După 
ce nu së mai vedea trăsura, intórse calul sôu şi merse 
in galop spre Sevilla.

In depărtare ca de vr’o poşte delà oraş sosi la 
o dumbrăvi6ră de portocal!.

Scóse o şuerătură la care respunse o altă şueră- 
tură din interiorul dumbravei. Descălicâ şi luând calul 
de frâu merse in direcţiunea de unde venise sunetul. 
Ca la vr’o treizeci de paşî dete peste o câtă de opt 
bandiţi, car! lungiţi pe ârbă verde, vorbiau, beau şi 
povesteau impreună.

Caii lor erau legaţi de copacii dimprejur.
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Pedro së recreâ prin o duşcă de vin, apoi îşi 
făcu raportul sëu despre călătorul distins, care raport 
fu primit cu multă bucurie.

Së prevedea o isbendă bună.
„Când póte sosi trăsura?“ intrebâ Iorgu, condu

cătorul cetei.
„Mult peste o órái“ replica Pedro.
După vr’o trei sferturi de oră bandiţii incâlicară 

şi despàrtêndu-sô in douë detaşamente înaintară ince- 
tinel spre şosea. ţ)iua era spre sfârşite, începuse deja 
a amurgi.

Mai trecu încă câtva timp până ce sosi trăsura 
dorită in mijlocul dumbráviórei.

Cum fu acolo, resunâ o scurtă şuerătură pătrun-
4ët6re.

In stufiş incepu să troznéscá şi să pocuiască, in 
următorul moment trăsura este împresurată de vr’o 
<Jece călăreţi.

Pistóle şi săbii së ridică in mod ameninţător.
Vizitiul tremurând, voiesce să dea cu biciul în 

cai, dar primesce delà Iorgu o lovitură de biciuşcă, 
încât sbiérá de durere.

„Predaţi-văl“ strigâ Pedro care-şî lăpadase chipiul 
şi-şî invélÍ8e uniforma cu o manta, aşa încât nu mai 
sëmàna a gendarm.

Contele Monterey, om curagios scóte pistólele, 
sare in sus şi trage asupra bandiţilor.

Aceştia rîd cu hohot ; ei sciu că pistólele sunt 
încărcate numai cu érbà de puşcă.

Dar zarea impuşcăturei luminând faţa contelui,
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I o vede şi Iorgu mai apriat, pare a o recunósce, căcî 

scóte un strigăt de uimire.
„înapoi !u adause el apoi cu voce rësunàtôre. 

„înapoi, vô c}ic voué. Contele stă sub scutul meu. Să 
nu indrăznâscă nimen a së atinge de el. Haideţi.“

îşi intórce calul, îî dă pinteni şi fuge in galop. 
Bandiţii, de şi mânioşi, că trebue să scape din mânî 
sperata pradă, îl urmézâ indată, înjurând in sine.

In puţine secunde bandiţii au dispărut, ér contele 
së intrâbă mirat, décà acest atac a fost numai un 
vis séu realitate, glumă séu seriositate.

Nu durase nicï douë minute.
Surugiul îşî frécá înjurând faţa sa cea sângerată 

şi caută hăţurile pe care le scăpase de frică; apoi 
reincarcâ piatólele ér contele së socotesce mereu, cine 
să fi fost acel om, căre i luase in scutul sëu şi-i sal
vase viéfa, căci surugiul asigura vaetându-sè şi înju
rând, ca telhariî fuseseră din ceata lui Manuel Frania.

Contele Monterey nu vëcjuse faţa salvatorelui sëu, 
dar vocea îï së păruse aprópe cunoscută.

Ac03tă voce, acéstá voce!
O aurise adeseori, dar trebue să fi fost de mult, 

căcî nu-şî mai aducea aminte când şi unde.
Nu scie a cui póte fi, dar îî fusese dragă odiniórá.
A cui să fi fost őré?
Contele meditéza mereu, îşî bate capul neconte

nit şi totuşî nu póte să-şî dea respunsul la întrebarea 
sa. Trăsura sosesce la Sevilla şi contele are a së ocupa 
acum cu alte gânduri.

Dar până şi in vis tot mai aude glasul sonor

.
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strigând: „Contele este sub scutul meu. Să nu in- 
drăznâscâ nimenï a sè atinge de el.“

Cine era acest amic necunoscut?
Seim, că era Iorgu, locotenentul lui Manuel

Frania.
Dar de ce së purtase el astfel faţă de contele 

Monterey ?

CAPITOLUL XLVII.

Fiica repudiată.

Spre cea mai mare a sa mirare şi supărare con
tele Monterey • Sandoval y Pouce de Leon nu fu primit 
la botei cu acea supunere, la care së aştepta tot-déuna 
indată ce-şl spusese numele.

EI adică-şî alesese acelaşi botei in care trăseseră 
Manuel şi Iorgu ca conţi de Torrejas, deci este lucru 
pré firesc, décá asemenea conţi călători, mai cu séma 
când erau férte mândrii şi din Galícia, nu erau în
tâmpinaţi cu multă încredere.

A doua diminétâ după sosirea sa intrebâ de pic
torul Osorio şi au^i spre spaima sa, că ar fi murit 
şi că ar fi lăsat pe vëduva sa in împrejurările cele 
mai grele.

Nimeni nu scia să-i spună ce së făcuse ea şi cu
copil ei.

Contele së mâbni férte mult.
Adevărul este că s$ aşteptase à găs; pe fiă-sa in
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un men agi ü modest, dar nu creduse nicï odată, că va 
duce lipsă şi că o va găsi in miserie.

Un vlăstar al familiei Monterey in miserie? . . . 
Acéstá ideeă îl copleşi cu desăvârşire.

Vé^ênd locuinţa cea raiserabilă in care trăise 
fiiă-sa mai pe urmă, audind că ea şi cu copii ei flă
mânziseră, era mai mai să plângă. Nu doria acum 
nimic mai mult de cât a scăpa pe fiiă-sa din acéstà 
stare grozavă, a o stringe de inima sa şi a o duce 
cu sine in castelul părintesc.

Tot odată trebue să spunem insă, că mórtea pic
torului Ramon Osorio, nu pré întristase pe conte, din 
contra, së felicita de acésta împrejurare, care ! scăpase 
de ginerele cel urghisit.

Octavia fiind acum văduvă putea să së mărite 
după un gentilom şi astfel îşi putea repara gre§éla.

Numai de ar fi găsit-o deja!
Cu vr’o câte-va sëptëmânï mai ’nainte dispăruse 

împreună cu copiî ei şi numai unul dintre vecini 
credea a fi revèdut-o d’atuncl odată şi încă îmbrăcată 
férte cum së cade.

Contele cereetâ vr’o câte-va dile prin tóté stra
dele şi unghiurile oraşului şi së adresa in fine poli
ţiei, de care fu însă tratat cu neîncredere mai mare 
chiar de cât la hotelul sôu.

Gentilomul galician trebui să recunósca, că nu 
este d’ajuns a purta un nume vestit, ci că adesea 
este lucru mai însemnat dovedi, că-f porţi cu tot 
dreptul. El së infuriâ pré mult dé asta, mai cu sémâ 
vô^ênd că poliţia nu sprijinia nici decum cerce-
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ci-1 supraveghia chiar pe densul deţările sale 
aprópe.

Din fericire-şl aduse aminte, că avea doni amici 
buni la Sevilla, pe colonelul regimentului de dragon! 
garnisonat acolo şi pe márciusul Versata y Mendazo. 
Visita pe amendoui, pe március la hacienda sa şi 
amendoui veniră cu plăcere la poliţie, ca să dea măr
turie de identitatea fostului lor camarad.

Colonelul cel gros nu mai putea de rîs când îi 
spuse coregidorele, că in contele Monterey ar fi presupus 
un membru din ceata lui Manuel Frania, contele insă 
aurind asta së înfuria aşa de tare încât ar fi sugrumat 
pe coregidore, decă n’ar fi avut lipsă de ajutorul lui.

Acest ajutor îi së dete acum in deplină măsură 
şi chiar a doua <ji contele aflâ adresa senorei Octavia 
Osorio. Nu trecu o jumëtate de oră şi-l vedem la 
casa indicată. Era o căsuţă mică, frumuşică, in o 
parte a oraşului locuită de ómen! cum së cade.

Uşa era deschisă, aşa încât prin ea së putea vedea 
patio-ul, unde së jucau vr’o doui copil frumoşi, cu 
pórul negru.

„Har Domnului, şade cu comfort, vestea despre 
sărăcia ei totuşi era exagerată. Copil ei — aşa cred 
că sunt ai ei — sunt îmbrăcaţi aprópe cu eleganţă 
şi au faţa celor din familia Monterey.“ Astea fură gân
durile contelui când intrâ.

Pentru a nu face nici un svon, venise pe jos. 
Bătu la uşa delà prima odaia din parter.

„Intraţi!“ së au<}i din lăuntru o voce feminină.
„Ea este,“ së gândi contele şi mai aşteptâ puţin,

/



56.3

inima î! palpita de bucurie — şi póte puţin şi de 
căinţă, fiindeă-ş! propusese a ruga pe fiică-sa să re
vină in casa ei cea pàrintésca.

Asta era lucru greu.
îi venia să së intórca chiar de acolo, dar asta 

totuşî nu sô putea.
Trebuia să së decidă la un fel.
Cu o mişcare energică deschise contele Monterey 

uşa şi intră in o odaiă mobilată cu mult comfort.
înaintea sa stetea o damă frumósá, tênôra. Obra

ji! ei erau încă puţin cam pali (ţl dar deja sô vedea 
pe ele rumeneala sănătăţii.

Cu ochi! speriaţi së uită ea la conte, care së afla 
in perplexitate atăt de mare încât scăpă pălăria sa 
din mână.

Afurisita de cuvântare ce-şl pusese în gând să o 
ţîiă, şi care avea să fiă trufaşă, indurătdre şi impacë- 
tóre tot odată şi pe care o studiase póte şi de vr’o 
douë-cjecï de ori, acum nu scia nie! un cuvent din ea.

„Tată!“ resunâ la urechile sale.
„Iubita mea copilă, Octavia mea,“ respunse con

tele şi asta-i fu tótá cuvântarea, căci acum sô ţineau 
in braţe şi SÔ sărutau şi nu puteau vorbi nimic de o 
camdată.

„Dar mama?“ intrebâ Octavia alipindu-së de tată 
8ÔU, cărei spuse acum pe scurt tóté câte sô întâmpla
seră delà fuga ei din Monterey.

Bine înţeles, tênëra femeeă era îndată gata a sô 
reinturna la părinţi! ei.

„Acum spune-m! păţaniile tale,“ sô ruga contele.
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de-më că am foat mângâiat, când am v;<Jut lo- 
;a ta. Mi së apuse, ca prin mórtea soţului tëu, 
ajuns in o stare de plâns, dar vëd că-ţ! ai co- 

t.ăţile tale.“
„Numai de curând,“ replică tênëra femee. „Aii 
eram aprőpe sà mor de f<5me.“
„Aşa dară totuşi a fost adevărat?“ exclama con
çu durere. „Şi nu ai cerut ajutor de la părin-
S?“
„Dar sciam eu óre, că mi-1 veţî da?“
Contele-şl muşcâ buzele.
„Ş’apoi şi prin vinele mele curge sângele semeţ 

amiliei Monterey, nu voiam să mô rog de voi, pe 
v’am ofensat atât de mult.“
„Lasă asta draga,“ (Jise contele. „Povestesce-mî 
bine istoria ta, cum ai ajuns in miserie şi cum 

căpat din ea.“
Octavia povesti tot după cum am povestit şi noi 

orilor şi adause că acel strein, care o scóse din 
rie urmase a o ajuta şi d’at'uncï incócl.
EI îi cumpărase acea casă şi i dedese o sumă 

e-ajuns ca să póta trăi cu ei in ticnă mai mulţi 
şi astea Ie făcuse cu atâta delicateţă, încât ar fi 
o necuviinţă de ad refusa.
„Sunt aşa de îndatorat faţă de familia D-tale 

fc prin acéstà nu më plătesc decât de o mică parte 
itoriei mele,“ tjise el, când më încercai a-1 refusa, 
istea îşi incheeâ Octavia raportul ei.
Contele dete expresiune părerei sale ca şi când 

nul póte din amor —
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„Ba nu tată!“ îl întrerupse Öctavia inroşindu-să,
„căcî cu tóta bunătatea şi intimitatea sa era atât de 
respectuos şi de demn, încât nici un frate nu s’ar fi 
putut purta mai frumos cu mine.“

Acest cuvent de frate puse pe conte pe gânduri, 
el nu (Jise însă nimic, ci ruga pe fiă-sa să-i descrie 
pe binefăcătorul ei.

Dar din descripţiunea ei nu putu trage nici o ^ 
dumerire, deci persista in ideia sa, ca cavalerul trebue 
să iubéscà pe Octavia.

„Vine câte odată la tine?“ întreba el.
„Da,“ răspunse ea. „Chiar erï a fost la mine, 

dar mi-a spus, că va lipsi ca vr’o două săptămâni. 
Copil-1 iubesc, şi-i cjlic nene.“

„Póte că va veni timpul unde-i vor <}ice tată,“ 
să gândi contele in sine. „Dăcă este un bun genti
lom, îmi va fi bine venit,“ apoi adause cu vocea tare: 
„Două săptămâni nu-1 putem aştepta, trebue să plecăm, 
căci mama ne aştăptâ. Dar vom lăsa scrisori pentru 
el, ca să întreţină relaţiunele cu tine, déca va voi.“

„Şi cheltuelile sale?“
„îi le voi restutui, firesce. Cre^I că aşi primi 

vr’un dar delà densul? Iu scrisóre voi pune şi un cec 
asupra bancherului meu.“

„Şi casa împreună cu mobile o pui ărăşl la dis- 
posiţiunea lui, cumpărase tóté pentru mine.“

„îmi pare rău, că nu-i pot face cunoscinţa perso
nală, trebue să fiâ un om fórte cum să cade, care ţi-a 
salvat vidţă in mod indoit. Dar póte ne va scrie, când 
va afla cine eşti,“ c}ise contele. „O va lua de sigur
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in căsătorie, décâ va afla că este din familia Monte- 
rey,“ îşi 4^se „Pană acum îl va fi reţinut trufia 
de rang de a o cere in căsătorie.“

„Adă acum copil tói aici w sô adresă el apoi câtră 
Octavia. „îl am vô4ul deja in patio, au nisce feţe 
in adevër montereyce. Sô vor mira, când vor vedea 
castelul nostru şi vechil stejari.“ — --

Când cu douô 4*^e mai Pe urmă contele Monte- 
rey trecu cu Octavia Osorio şi cu copil ei prin dum- 
brăvidră de portocali, îi povesti ce păţise acolo. Nici 
ea nu-şl putu explica, cum ajunsese tatăl ei sub scutul 
unui bandit, ea insă nu-şî bătu capul cu deslegarea 
acestei enigme, după cum o făcuse tatâ-sëu.

Gândurile ei petreceau acasă in castelul pe care 
avea să-l revâ4ă acum, mai fericită de cum ar fi 
sperat-o vr’o dată. Numai o singură simţire durerdsă 
îi mişca sufletul : jalea după soţul perdut !

Pe când tatăl şi cu fiica purcedeau pe drum 
povestind împreună, pe când copil, cari nu şe4useră 
încă nici odată in o trăsură aşa de frumdsă, rîdeau 
de plăcere, atetea pe după un stufiş un călăreţ Rolitar, 
care urmăria pe călători cu priviri duióse, până când 
îi putu zări cu ochii.

„Om nemilos,“ bolborosi el, „şi pe densa ai 
trebuit să mi-o iai, pe dânsa la al cărei pept voiam 
să alerg, când furtuna ar fi devenit pré mare. Trebue 
óre să rëmân mereu singur? . . . Dar nu voiesc să 
mé supôr. Bine de ea, că póte să só intórcá in casa 
pàrintésca ; şi-a purtat sórtea cea grea ; fia ca de-acum 
înainte să-i devină mai uşdră l“

»
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„De bună sâmă ar fi voit să-şî ia rôrnas bun de 
la mine, şi mi-ar fi mulţumit, déca ar fi sciut, unde 
aă më caute. Ah, étá cel puţin un singur suflet, 
care se gândesce cu gratitudine la mine. Cum mô 
vor lăuda şi prémari, cei mândrii de la Monterey. 
Déca ar sei ... !“

„Acum a dispărut trăsura! Bine, cine scie cât 
timp aşi fi putut să-i port de gri je!“

„Római cu bine Octavio Osorio!“
„Rómái cu bine mândriile Don Fernando conte 

de Monterey-Sandoval y Pouce de Leon ! Repudiatul 
vó salută!44

Călăreţul îşî ridică pălăria plecându-o spre nord, 
unde só risipia ultimul nor de praf, apoi îşî mână 
calul sèu cel negru spre pădure.

Acest călăreţ era Iorgu.

CAPITOLUL XLVIII.

O corespondinţă periculósa.

„Este primul şi va fi tot odată ultimul meu cu
vânt,“ 4ise mardii sul de Versata y Mendazo cu voce 
aspră cătră Reina. „Don Diego va deveni soţul tóu • 
este ténör, frumos şi bine crescut. Nu sunt un tată 
de prin romane, care-şî vinde pe fiică-sa unui intri
gant bëtrân dar bogat.“

„Nu pot, tată,“ suspinâ Reina.
„Nebunie,“ só spulbörá marchisul, „Un om cu
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minte póte tot ce vrea. Nu este nicï o causa, ca sa 
te s:mţ! nefericită ca marchisâ de Acuna.w 

„Dar nu-1 iubesc. Eu sunt —“
„0 fătă netótá. Véd că am greşit crescerea ta, 

te-ai făcut încăpăţînată. Voi sei să-ţi infrâng cerbi
cia ta.“

„Fâ cu mine orï ce vei voi, eu nu voi să fiu 
soţia lui Diego,“ clise Reina cu vocea decisă, pe când 
îi curgeau lacrimile pe obraz in jos.

„Ho!“ exclama marchisul. „Ean te uită! Aşa 
vorbesc! tu cu mine, ia séma ce spui ! încă odată 
voiesc să-ţi pardonez, vôc}êudu-te atât de agitată, dar 
dâcă vei mai indrăzui vr’o dată să-mi spui asemenea 
cuvinte, atunci s’ar trece cu gluma.“

„Nici odată nu-mî voi schimba părerea. Eu iu
besc numai pe Manuel şi nu me voiu mărita nici o 
dată după un bărbat, pe care nu-1 iubesc.“

„Care va să (Jică voiesc! să te măriţi după Ma
nuel Frania. Lucru minunat Donna Reiua! In acest 
cas poţi să-ţi serbez! nunta sub furci şi să-ţî iai de 
naş pe jupan călău. Ce svon veţi face şi câţi privi
tori veţi avea! Tótá Sevilla va alerga să vè vécjâ.“ 

„Batjocura D-tale nu rué ofensézâ, tată,“ răspunse 
fata cu mândrie. „Sciu că Manuel nu este acela, de 
care trece in ochii Dv. Este un om nobil, victima 
împrejurărilor sale, un om, pe care numai o sórte 
fatală l’a smuls de pe o carieră strălucită.“

„Cu un cu vént este un prinţ stravestit,“ observâ 
marchisul cu sarcasm. „Dar îmi pare rôu că trebue 
să te smulg şi pe tine de pe acéstá carieră strălucită.
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! Din tine nu sô va face nicï prinţesă, nicï regină de 
bandiţi, ci o simplă marchisă, care este o posiţiune 
mai puţin înaltă dar cu atât mai sigură.“

„Nu më pot mărita după Diego, căci sciu că 
t<5tă fiinţa mea aparţine altui bărbat. Poţi să iai asu- 
pră-ţl rôspunderea pentru o asemenea înşelătorie?“ 

„Vorbesc* nebunii. Acum îţi voi da timp, ca să 
te mai socotesc! odată, décá este mai bine de a fi 
soţia unui gentilom stimabil séu metresa unui bandit, 
care, după câteva sëptëmânï, saturându-sô de tine, te 
va schimba pe altă.“

„Nu voi călca jurământul de fidelitate ce l’am 
dat de bună voie lui Manuel. Mai bine mô fac că
lugăriţă, incliinându-mÔ pentru tine şi pentru el.“

„îţi mulţămesc pentru tovărăşia acésta. Unica 
fiică a marcliisului Versata y Mendazo nu este avisată 
a SÔ călugări, ci ea sô va mărita după rangul ei.“ 

„Poţi să mô duci cu forţa la altar, eu insă voi 
striga preotului: nu şi nu!“

„Vom vedea, astea-s copilării, idei luate de prin 
romane. In viâţa cea adevărată lucrurile sô petrec 
altfel. Uită de capriţiile tale romantice şi fii cuminte, 
ér eu îţi voi rômânea acelaşi tată bun, care ţi-am fost 
şi până acuma.“

„Ah tată,“ striga sêrmana fată chinuită isbucnind 
in plânsete, inghenunchiând şi ridicându-şl mânile îm
preunate spre densul. „Décâ më iubesc! după cum 
cficî, părăseşte-ţl planul. Cu ce bucurie ţi-aşl da as
cultare, dar nu pot, inima mi s’ar rupe în douô. Sunt 
gata a renunţa de Mânuel, dar nu mô sili să-i deviu

Theoobar Alexe. „Unul scapi, altul ploro.u 48

I

\
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Nu o voi fr.cg nid odată,nefidelă din causa altuia, 
dar nici odată, mai bine vroi să mor.“

„Nebunie, omul nu móré aşa de lesne,“ respunse 
márciusul neclătit. „Mi-am dat parola marchisei şi 
fiului ei şi o voiîi ţine sub ori-ce împrejurare. Astăijî 
avem Luni, Dumineca viitóre vom serba fidanţarea 
şi doué sëptëmânï in urmă, cununia. Asta este ferma 
mea decisiune şi trebue să tc conformezi după ea . . . 
Feresce-te să nu faci ruşine vechiului şi onoratului 
nostru nume !“

Marchisul mai arunca o privire severă fiicei sale, 
apoi părăsi odaia.

Nefericita copilă că(Ju leşinată.
In Sevilla tótá lumea crezuse, că Reina fusese 

răpită cu forţa tot ca şi Ellen Lee şi marchisul îm
preună cu coregidorele sprijiniseră ac03tă faimă. Tot 
oraşul era indignat de cutezanţa, cu care purceseră 
cei doui bandiţi redutaţl când săvârşiseră acest nou 
rapt de fată.

Numai locotenentul Don Bernardo Lesset fostul 
intim al pretinşilor conţi de Torrejas rîdea şi së bu
cura de aventura sa, asigurând pe toţi, că nu dase 
nici odată peste cavaleri mai amabili decum fuseseră 
cei doui bandiţi.

Onorabilii cetăţeni ' erau cu totul indignaţi de un 
asemenea sacrilegiü — cum (Jiceau ei — comis din 
partea unui ofiţer regal, ér’ colonelul îl réprimanda 
cu asprime, ceea ce nu pré impresiona pe tênërul 
locotenent, căci pnnga-i era durdulie de câştigurile 
făcute la masa de cărţi in societatea amicilor sëi Ma-

;
:

:
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nuel şi Iorgu in ai căror sănătate goli a adese-orï câte 
un pahar de vin, când së găsia in societate veselă. — 

March!sa d’Acuna recunoscuse in fine că orî-ce 
încercare de a delătura pe Don Jüan era zadarnică şi 
d’aceea urmărise mai de aprópe celait proiect al sëu 
de insuratóre. Pe lângă marchisul de Versata 
un succes cu mult mai bun de cât pe lângă fratele 
ei. Marchisul acceptă cu bucurie propunerea ei, căci 
îi era zor, să puià capèt relaţiunelor nedemne ce în
treţinea fiă-sa, ceea ce sô putea executa mai bine prin 
un măritiş cuviincios.

Cât privesce pe Diego lui îi era fórte egal pe 
cine lua in căsătorie, pe Ellen séu pe Reiua, lui îi 
plăcea şi una şi alta. N

Acésta din urmă însă in loc de a ceda stăruin
ţelor latălui ei, îi së opusese, şi o părăsisem după o 
explicaţiune durerósá ce avusese cu tatâ-sëu la hacienda 
lor, explicare in urma căreia îşi perduse simţirile şi 
căzuse in leşin.

Reina nu se trezise încă din acel leşin, când 
intra in curtea haciendei un gendarm aducênd loco
tenentului postat acolo cu vr’o douë-decï de alguazilï 
intru paza familiei marchisului, ordinul ca să între
prindă o raită in contra unor individ* suspecţi, cari 
sô văzuseră in apropierea Sevillei.

„Vr’o doui indivicjl suspecţi?“ bombăni tênôrul 
ofiţer supërat, după ce cetise ordinul. „Ce va mai fi 
şi asta? Ce fel de ómen! sunt?“

„De bună séma din ceata lui Manuel Fiania.“ 
„Oho, şi câţi?“

avuse
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„Vr’o trei séu patru. Pentru cea de pe urmă <5ră 
au fost vătfuţl in dumbrava de portocal! de lângă 
şoseaua Madridului.“

„Dar coregidorele nu mi-a putut da óre mai cu- 
rênd acest ordin? Din causa unor mişei de bandiţi 
să mai călăresc vr’o doué milurl pe timp de nópte 
. . . Dracu să ia pe blăstemaţl!“ injurâ locotenentul 
fórte supărat că trebue să só scóle din leagăn şi să 
SÔ aşe4e pe şea. „Vil cu noi gendarme?“

„Nu, senor locotenent/1 fu respunsul. „De şâse- 
spre-cjece ore nu m’am mai dat jos de pe cal, mô voi 
pune deci puţin la odihnă şi voi da calului meu de 
mâncare. Mai am şi alte ordine.“

„Şi eu-s tótá (\ma, in serviciu,“ bombăni ofiţerul 
nemulţămit, a cărui ocupaţiune nu era alta de cât a 
juca in şah séu in cărţi cu marchisul, a bea din vi
nurile lui cele bune séu a sô legăna in o plasă atâr
nată. „Caracho, d’aceea m’am făcut algazuil pentru 
ca coregidorele să më trimită după placul sôu la vê- 
nôtére de bandiţi ... he, caporale Luca!“

„Porunca, senor locotenent!“ resunâ vocea unui 
caporal bătrân, mustăcios.

„Dă ordin ca să incalece opt înşî, dar nu din cei 
mai proşti şi să-mî inşeleze calul. Trebue să mai dăm 
o răită.“

„Să merg şi eu cu Dv. senor locotenent?“
* „Da, caporalul Vampa remâne aici cu comanda. 
Dar grăbeşte, n’am poftă a-mî frânge gâtul nóptea 
prin intunerec.“

„Am înţeles, şeupr locotenent,“
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Peste puţine minute ceata cea mică eşi călare pe 
pórtá afară, locotenentul şi caporalul in fruntea ei, 
amêndoui înjurând pe afurisiţii bandiţi, cari nu li de- 
deau pace nici (Jiua, nici nóptea, şi înjurând şi pe 
coregidore, care dejosea astfel pe dragoni! şi alguazilil 
regali.

Intru aceea gendarmul dedese de mâncare calului 
sôu şi së preumbla prin curte cu tênërul caporal 
Vampa a cărui amiciţie şi-o câştigase prin o bună 
ţigară.

„Ç)ëu că aveţi un serviciu comod,“ cj*se gendar
mul. „Eu trebue să alerg in drépta şi ’n stânga, Dv. 
insă şedeţl aici d’a binele lângă cupa de vin.u

„Aşa de bine ca aici n’am trăit încă nicăiurea,“ 
rîse caporalul. „Puţin serviciu, mult câte o revisiune 
de santinele, séu vr’o raită mică, la care insă d’obiceiú 
comandă colegul meu mai bëtrân şi pe lângă astea 
vin cât vrei să beai şi ţîgărl, cât vrei să fumezi.“

„Şi o fată frumdsă de păzit ! Caracho, asta mi-ar 
place şi miel“

„Pe Donna Reina n’o pré vedem. Numai dimi- 
nâţa şi sérá se preumblă cu tată-80u câte o oră prin 
grădină.“

„Numai diminé(a şi aéra? —
„Da, şi nici asta in tóté 
„Ş’apoi peste <}i ?“
„Este in odaia ei.“
„Unde-i acea odaiă?“
„Tocmai aici in faţă cu noij este odaia cea mare 

din colţul primului etagiù,“

I■
!
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„Óre n’aş! putea s’o văd şi eu odată ?a
„De ce nu? vine adesea la feréstrá. Ce, n’o cu

nosc! încă?“
„Nu, căc! nu sunt p’aic! de cât numai de vr’o 

câteva sëptèmânï.“
„Asta am presupus o îndată, căc! cunosc aprópe 

pe toţ! aîguazili! şi gendarmi! din Sevilla . . . Dar vi! 
cu noi la corpul de gardă? Avem acolo o írumósá 
fată din casă. —“

„De care te-ai amoresat, firesce, camarade! îţ! 
mulţămesc, nu vroi să vô stinghirisesc, merg! numai!“

„Dar nu ne stinghirisesc! nie! de cum, din 
contră —“

„Ba da, sciu bine. Nu-s şi eu încă tênër, şi 
nu-mï place şi mie a mô uita puţin in ochi! unei fete 
frumóse? Când cineva este al treilea la o întâlnire, 
îi este tot atât de neplăcut, ca şi celorlalţi doui. Aşa 
dară n’o mai lăsa in aşteptare pe micuţa-ţ! Carmen 
séu Teresa. Eu mô voi aşe<ja puţin sub acest smo
chin ; póte voi avea noroc şi voi zări pe Donna 
Reina.“

„Nu te amoreza de ea!“
„N’ai gri je amice.“
„Aşa dară adio, d’o camdată. Véd deja pe Teresa 

mea, aşteptându-m0 la feréstrá.
„Noroc bun !“
Tênôrul caporal së depărtâ cu paş! grăbiţi; gen- 

darmul strigâ in^urma lui:
„Spune-m! încă una amice Vampa : Cine este 

domnul de colea, care intră acum in grădină?“

Ê&S
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„Este chiar márciusul de Versata,“ rëspunse 
soldatul. „Donna Reina nu ese dar a<Jl in preumblare.“ 

„Aşa dară ai scăpat ora de întâlnire cu Teresa
D-tale !“

„Cum aşa?“
„Fiind-că va trebui să ţenă de urît stăpânei sale.“ 
„Ba nu amice, Donna Reina e suferindă şi d’aceea 

îi place să stea singură. Fâ-i o serenadă amice.“ 
Caporalul së depărta rîijend.
Gendarmul së uită in urma lui cu un zimbet

iscusit.
„Sciu dară aprópe tot ce-mî trebue să sciu,“ 

bombăni el vesel. „Ea este in odaia din colţ . . . . 
hîm din partea asta nu sÔ póte, să încercăm dară din 
cealaltă.“

Ocoli colţul casei şi vôcjênd că aci nu-1 observa 
nimeni, scóse o f<5iă de hârtie din bizunar, in care 
invéli cu îngrijire o petricică, apoi o aruncă in fe- 
réstra acelei camere pe care caporalul o indicase ca 
fiind acea a Reinei.

Geamul zîrgăni, gendarmul së ascunse in dosul 
unei tufe de iasomie, de unde putea observa feréstra 
şi tot odată curtea.

Ţândurirea ferestrei şi pocnirea petricelei deştep
tară pe Reina din leşinul ei.

Së ridică cu greu de jos şi căută së va<}ă causa 
pgomotului — de odată zări pétra înfăşurată in hârtie 
— era cu putinţă óre?

Iüima i së opri, o speranţă fericitóre o cuprinse, 
pentru un moment remase ca înlemnită — apoi së

I
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năpusti cu un ţipet lin asupra hârtiei, o desfăcu, o 
strinse de buze apoi o ceti ba nu o sorbi cu ochi!. 

Biletul suna.
Unica mea Reina.

Sunt disperat de durerea sorţii tale, dâcă 
aşi fi numai sigur, că nu m’ai uitat — ba nu 
Reina, te rog de ertare pentru acest cuvânt, căci 
sciu cât de mult mô iubesc!, copilă incantátóre, 
ânger de castitate.

Ah, scumpa regina inimei mele, spune-ml, 
isbutitu-au a înfrânge mândrul tëu cuget, ori 
mai pot încă spera a te câştiga. Scrie-mï un cu
vent, un singur cuvent şi voi sbura la tine ca 
să te duc cu mine spre noroc.

Pot să îndrăznesc asta, Reină?
Sunt cu bucurie gata a-ml expune viâţa, 

dâcă pot spera a te câştiga pe tine, căci ce ar 
fi acâstă viâţă fără de tine? — 0 4* posomorită, 
fără sőre, o nópte fără stele.

Oh iubită, rômâil-mï credinciósá, luminézá-ml 
viâţă cu amorul téu, inalţă-m0 pe mine serman 
păcătos la înălţimile tale de castitate şi in ge
nunchi îţi voi mulţămi şi te voi purta tot numai 
pe mâni.

1

Oh Reina ânger dulce, indură-te
de sêrmanul tëu Manuel.

Lacrimi ferbinţl, de durere şi de bucurie curgeau 
peste obrajii pali4l ai Reinei pe când acoperea cu
vintele pasionate ale amantului sëu cu sărutări în
focate.

1

l
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O lină şuerătură întrerupse de odată beţia ei de 
fericire, ea alergâ la feréstrà pentru a căuta cu ochiî 
pe trimisul lui Manuel, dar nu vëcju de cât o mână 
de bărbat, care din dosul unei tufe de iasomie îi făcea 
semn să só grăbâscă.

Reina înţelese îndată pericolul in care era acest 
om. De ôre-ce nu scia ce travestire bună-şî alesese 
dânsul, îşi închipuia pericolul pentru dânsul cu mult 
mai mare decum era, şi binecuvântâ pe bravul, 
giosul bărbat, care îndrăznise a veni de dragul ei in 
o casă aşa de straşnic păzită şi care-şî expunea viâţa 
sa pentru amorul ei şi al căpitanului sëu.

Dar n’avea timp pentru asemenea meditaţiunl. 
Alergâ iute de zăvori uşa, apoi së puse la biurou şi 
scrise cu mâna tremurândă următdrele rânduri :

cura-

Manuel unicul şi scumpul meul 
„Nu poţi sei cu ce bucurie aprópe nebună 

m’a umplut scrisórea ta; am acoperit-o cu mi! 
de sărutări şi cu lacrimele mele.

Më întrebi, iubitule, dâcă te-am uitat, dâcă 
mi-au înfrânt cugetul meu cel mândru? Ce ţi-aşl 
putea răspunde la asta, alta de cât ceea ce sei! 
deja ; că tótá firea mea, că trupul şi sufletul meu 
îţî aparţân numai şi numai ţie.

Ah Manuel nu mai întârzia de 
d’aicl, căci altmintrelea totuşi voi fi perdută pen
tru tine.

më lua

Luni are să sô serbeze fidanţarea mea cu 
marchisul Diego d’Acuna ş’apoi doué sëptëmânï 
in urmă cununia, 
nu më vei salva.

— Voi deveni nebună, décà
49*

I
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Dar sciu că vei veni, curagiosul şi mândrul 
meu salvator, vei scăpa pe sôrmana ta mirésa 
şi o vei duce acolo, unde va putea fi fericită, 
lângă inima ta.

Vină Manuel!
Ajută-mî, iubitule.
Mô sfârşesc de doru-ţî. Smucesce-ţî norocul 

cu mână tare spre tine şi amorul meu nemărginit 
va fi preţul isbândei tale.

Manuel, iubitul meu, te imbrăţoşez şi te 
sărut de o miiă de orî.

Reina.“
Fără a mai ceti ceea ce scrisese, infâşurâ pétra 

in scrisórea ei, merse la feréstrá şi o aruncă jos. 
Pedro — care, pentru ca să nu o inspăimânteze, së 
desbrăcase de tunica sa de gendarm, — veni şi ridică 
pétra, aruncă o privire in sus şi dispăru ârăşî in dosul 
tufişului, pe care-1 părăsi peste o jumëtate de oră 
mergând la pretinşii sói soţi.

Este de prisos a spune, că ordinul ce adusese 
Pedro locotenentului dragonilor, fusese plastografiat.

„Ei bine s0ţe, vă<jut-ai pe Donna Reina?“ întrebă 
caporalul Vampa, care stetea in uşa casei cu o fată 
frumuşică, şi cochetă.

„Ba, n’am avut fericirea,“ răspunse Pedro, adău
gând cu galanterie: „Dar din contra am acuma onóre 
a putea saluta pe senorita Teresa şi nu cred că Donna 
Reina póte fi mai frumósá.. . . ce <Jicî, caporale?“

yDe bună sémà că nu este!“ rîse acesta, ér fata 
cea frumuşică să inroşi picând supëraciôsâ:
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„Eştî un mare linguşitor, senor gendarm.“
„3a nici decum,“ răspunse gendarmul cel fals. 

„Sâ póte ca să minţâ soldaţii şi gendarmil ? ce ar fi 
de lume, décà nici aceştia nu ar spune adevërul. 
Destul că ne inşălâ copilele cele frumése!“

„Nu suferiţi una ca asta!“ rîse frumósa.
„Câutaţi-vă una fidelă.“
„Din nefericire nu găsesc, orî vreai să-mi fi D ta 

eredi nciösä.“
„Fórte mulţămesc.“
,.Oho,u obiectă caporalul ameninţând de glumă. 

„Pune-ţî pofta ’n cuiű.“
„Bine, şi de óre-ce mi-este de grabă, remâneţî 

cu bine. Poftiţi-m0 de naş, când va fi timpul,“ strigâ 
Pedro vesel, strînse mâna caporalului, pişcă pe fetiţă 
in bucă, îşi scóse calul din grajd, incălicâ şi plecâ in 
galop, spre oraş.

Cale de vr’o jumëtate de oră înaintea oraşului së 
întâlni cu alt călăreţ şi amêndoui apucară in direc
ţiune ostică spre Siéra.

„Predatu-ai serisórea ?“ intrebâ călăreţul al doilea, 
care nu era altul de cât Iorgu.

„Da,“ respunse Pedro, şi povesti apoi decursul 
misiunei sale, cu care Iorgu sô arătâ pré mulţămit.



CAPITOLUL XLIX.

Despărţire.

Colonelul Charles Lee şedea in camera sa şi 
deschise portofoliul cu scrisori, ce i adusese servitorul. 
O mulţime de jurnale şi de epistole cătjură din el. 

Dintre cele din urmă colonelul lua una, care së
deosebia de cele laite prin formatul ei cel mare.

O desfăcu şi o ceti cu cea mai mare atenţiune, 
apoi sări in sus de pe scaun şi incepu să umble in 
sus şi ’n jos prin odaia.

Cuprinsul epistolei îl agitase aşa de mult.
„Nu së póte şi totuşi este aşa, căci étá sô vede 

scris aicî negru pe alb ! Ce este de făcut. Să stau aici 
şi să scriu? Nu, asta nu só póte, trebue să plec şi 
încă cât mai de grabă. Presenţa mea este neapărat 
de lipsă.“ /

Luâ clopoţelul şi sunâ. 
Servitorul intrâ.
„Fiă-mea este încă in grădină ?“
„Da, Domnule coloneii“
„O rog, să vină la mine, tot asemenea rog şi pe 

Don Juan, décà este deja aici.“
Servitorul făcu o plecăciune şi së duse.
După câteva minute intrară Ellen şi Jüan.
„Ai trimis să ne chieme, tată dragă,“ exclamă 

Éllen şi-şî presentâ fruntea tatălui ca s’o sărute.
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El o sărută ér cu Juan dete mâna,
„îmi pare bine, că sunteţi atât de veseli,“ 4*se 

el, „şi mi-e nëeaz, că trebue să vë strîc voia cea 
bună.“

„S’a întâmplat ceva neplăcut? Nu te necăji, tată 
dragă. îţi vom şterge creţele de pe frunte şi grijile 
din inimă cu rîsetele nóstre.

„Da, este neplăcut ceea ce trebue să vë spun, 
adică: in loc să plecăm peste vr’o doué sëptëmânï, 
trebue să ne ducem d’aicî peste vr’o doué 4‘le chiar 
şi încă de-a dreptul in Englitera.

„Valeo!“ striga Juan ér Ellen întreba de grabă :
„Pentru ce tată dragă?“
„Fiind-că trebue să fiu neapărat acolo. Sunt nisce 

cestiunî de afaceri pe care nu le înţelegi.
„Aşa dară rămânem fără călătoria nóstrá prin 

Italia, ce păcat! Cât de frum<5să mi-o închipuisem. 
Ş’apoi ce vor face Conchita şi dragul meu Jüan? 
trebue să remână aici.“

„Cât despre călătorie ea in adevăr rămâne pe 
jos de o camdată,“ replică colonelul. „Ne vom îm
barca la Cadix pentru Portomouth séu pentru Liver-^ 
pool, căci asta-i drumul cel mai drept. Călătoria prin 
Italia o vom întreprinde după terminarea afacerilor 
mele, séu apoi o vei face tu cu Jüan ca călătorie de 
nuntă.“

Ellen strînse inroşindu-să mâna iubitului, pe care 
o ţinea in a sa.

„Ear cât despre Juan,“ continuâ colonelul, „el va 
sei mai bine de cât mine, décà ne póte însoţi.4



m
lefericire nu o pot face,“ răspunse Juan, 
sciţi, stau încà in tratări pentru plasarea 

neu in sciutele băi, după cum singur m’ai 
nain te de trei, patru săptămâni îmi va fi 
\ a incheea contractul, acum însă nu pot 
cum tréba baltă. “
ară va trebui să plecăm singuri,“ exclamâ 
rere. „Ah Jüan, cum îmi va fi cu putinţă, 
?spart de tine?“
•ui îi cuprinse talia zimbind, ér colonelul

că o vei putea duce vr’o două săptămâni, 
Ai trăit aţâţi mari de ani fără de el.“ 

Q8ă atunci nu-1 cunosceam încă pe scumpul, 
meu Jüan, care vrea să mă lase singură 
t, tóta érna cea lungă,“ îngâna copila cu 
îfăcută.
L ce-şi va fi terminat afacerile va veni
0 mângăiâ colonelul.
01 speria atunci ca un trăznet din chiar- 
ise Juan, ér Ellen răspunse:
np de érná in Englitera nóstrá inorată şi 
im cer senin şi nici fulgere.“ 

duceţi-vă ărăşi in grădină,“ reluâ colo- 
Bte o oră vei avea bunătatea a veni ârăşi 
!, dragă Juan. Am să-ţi dau vr’o două 
căci nu voi avea timp, ca să văd de tóté 
icărei mele.“
un cu totul la disposiţiunea D-tale, tată
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,,Adio, tătucule!“ exclama Ellen, trase puţin pe 
bëtrân de barbă, lua pe mirele ei de mână şi eşi cu 
el fuga pe uşe afară.

,,Ce odor de fată,“ îşi (Jise colonelul, ,,ér Juan 
e ca şi făcut pentru densa, un gentilom desăvârşit. 
Dumnezeu să-i ia pe amêndoui in scutul sëu!“

Apoi së puse la biuroul sëu şi începu să scrie.
Subita plecare a colonelului Lee provocâ in 

Sevilla nu numai sensaţiune dară şi părere de rëu, 
căci fusese fórte ospitalier ba chiar ajutase pe mulţi 
cu sfatul şi cu faptul. Lumea sô mira că nu-şl vin
dea casele, dar afla apoi, că la anul colonelul voia 
să cerceteze din nou Sevilla.

Conchita rëmase cu duenna ei încă vr’o câte-va 
sëptômânl adică până la cununia ei cu Romano in 
apartamentul caselor colonelului, pe care-1 ocupase 
până atunci.

Cât în privinţa marchisei d’Acuna, acum i era 
fórte egal, décâ pleca ori mai rëmânea fratele ei. 
Chiar in dumineca pe care era fixată plecarea lui 
avea să 8Ô ţină, după înţelegerea ei cu marchisul 
Versata, fidanţarea lui Diego cu Reina.

Nu mai avea deci nici un zor de a-i duce grija

-

j-

Elleni.
Tótá sëptëmâna fu petrecută in visite de adio. 

Ellen ar fi dorit pré mult să mai afle ceva despre 
Dolores, dar acésta perise tot ca şi Luca şi nimeni 
nu mai scia nimic despre ei.

Don Jüan îşi dete cu părerea că amêndoui vor 
fi jners in Siéra unde vor fi trăind cu contraban-

!
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diştiî, orí póte că sÔ vor fi dus in străinătate, de bună 
séma in Francia.

Toţî plângiau sórtea sêrmanei Dolores, care-şî 
jertfia viâţa pentru un scelerat ca Don Luca Montez.

piua de vineri mai aduse o mare surprisă.
Adică Don Romano îşi ceruse voie delà episcop 

să sè cunune fără de formele antecedente şi primise 
acésta voie.

In tótá graba sô făcură preparativele de cununie, 
care fu săvârşită cu cea mai mare pompă in catedrală 
ş’apoi serbată in casele lui Lee.

Astfel sè împlini una din cele mai ferbinte do
rinţe ale Elleni şi ale Concliitei, şi acésta trebui să 
promiţă amicei sale, să vină la primă vâră la nunta ei.

Şi Donna Reina de Versata împreună cu tată-s0u 
venise la acéstá serbare voiósá şi nu era nici decum 
aşa de tristă, cum sè aşteptaseră s’o vé<Já aceia, cari 
cunosceau secretul amorului ei.

Din contră era veselă şi deveni din ce tot mai 
veselă aprópe întrecută şi respundea cu voie bună la 
alusiunile ce i sè făceau cu privire la fidanţarea ei, 
care avea să sô serbeze cât de curând.

Veselia ei era fondată pe o scire ce primise cu 
vr’o câteva ore mai nainte delà Manuel, care o vestea 
că este ocupat cu pregătirile pentru a doua ei răpire 
ce avea să sô execute chiar in c)îua fidanţărei ei séu 
cel mult a doua <}i după acea fidanţare.

Reina cunoscea energia neobosită şi circumspec- 
ţiunea iubitului ei şi era de acum fericită de succes.

Şi marchisul de Versata era cu voie bună, căcî

v
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veselia Reinei îï era un semn, că-ş! schimbase gândul 
mai cu sémá in urma serbărei de astacjï, care, după 
părerea lui aţiţase invidia Reinei, fâcendu-o să 
nósca nebunia pasiunei sale de până acum.

Şi marchisa d’Acuna era pe deplin mulţămită. 
Posiţiunea ei critică sô sfârşise prin insuratórea decisă 
a fiului ei, decî putea sà pvivésea cu plăcere admira- 
ţiunea, ce sô dedea bogăţiei nemăsurate a frate-sôu, din 
care admiraţiune sô rô9frângia o radia şi asupra ei.

Simţia că era invidiată şi era mendră de asta.
Unicul om nemulţumit era Don Diego, márciusul 

de Acuna. Sô simţia din partea Reinei, pe care o 
considera deja ca pe mirâsă-sa, de şi nu tocmai ne- 
gligiat, dar totuşi tratat cu mai puţină atenţiune, de 
cât ar fi fost in drept a pretinde delà densa. Ba, in 
cuvintele şi -in privirele ei părea a-i arôta câte odată 
un fel de batjocură şi vanitosul Diego nu era făcut 
ca să rămână nepăsător faţă de o astfel de aparinţă.

Deveni din ce tot mai indispus şi-şî ascunse nă
cazul sôu mai cu sâmă in una din camerile mai de
părtate. Locotenentul Bernardo Lesset, cel mai vesel 
intre cei veseli îl tachinâ din acésta causa, ceea ce nu-1 
făcu nici de cum mai voios. De bună séma i-ar fi 
convenit mai bine să fugă de acea veseliă, déca or
dinele straşnice ale mamei sale nu l’ar fi rechemat 
mereu in salonul cel mare.

Colonelul Lee era cel mai perfect gentilom. în
grijise cu prisosinţă de tóté trebuinţele, de tóté poftele 
şi capriciile 6speţilor sói, pentru fie-care avea o strin- 
gère de mână, un cuvânt îndatoritor.

recu-

»
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Nunta së petrecu in cea mai perfectă armonie
şi veselie.

A doua spre amé(|í colonelul şi Ellen, Don 
Juan, Don Romano cu tênëra sa soţie, cari voiau 
să-i insoţâscă până la Cadix, së imbarcară pe un 
frumos vapor inchiriat de colonelul Lee anume pentru 
acest scop.

O mulţime nespusă de ómeni, aprópe jumëtate 
din locuitori! Sevillei, îi însoţiră până la port, pentru 
a-şl lua acolo rômas bun de la cei car! plecau.

Ancora fu ridicată.
Un adio şi la revedere incincit resunâ de pe 

bordul vaporului ér inmiit de pe malul rîului.
Pălării fură ridicate şi invêrtite in aer, batiste 

fîlfăiră, mân! së agitară, pistóle detunară — cea mai 
mare parte din dame vërsau lacrimi amare.

„Adio!“
„La revedere!“
O bére lină umflâ pânzele şi undele cele albas

tre ale Guadalquivirului duseră vaporul iute spre mare.
La Cadix Ellen avu să së despartă de Concbita, 

de Don Romano şi de Don Jüan.
Era o 4* tristă pe care o petrecură împreună in 

acest oraş.
A doua 4' Romano şi Conchita së imbarcară 

pentru Genova însoţiţi de bine-cuventârile celor lalţi.
Vaporul cu care avea să mérgá colonelul şi Ellen 

nu pleca de cât numai peste doué
Lee era destul de delicat pentru a lăsa pe cei 

doui amoresaţî in decursul acestor douô cjile in voia

.
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lor, nevrênd să tulbure cu presenţa sa durerea sfântă 
şi amară de despărţire.

Jüan şi Ellen nu sô mai mişcau din odaiă, căci 
ce le păşea lor de marele oraş strein, de viâţa cea sgo- 
motósá din port, unde ancorau mereu corăbii de tóté 
naţionalităţile.

întristaţi şi totuşi fericiţi se drăgosteau împreună, 
preschimbau jurăminte de credinţă eternă, povestiră de 
orele cele frumóse pe care le petrecuseră împreună şi 
de frumósa fericire, ce era să le suriră după un scurt 
timp de despărţire.

Apoi cântâ Ellen cu voce copleşitdre:
Şoptesce-ml cel cuvênt ce më ’mbăta 

E mult d’afuncl,
Repetă-mi cântecul ce më 'nălţa 

E mult d’aluncî,
Şi pacea ş’a mea fericire 
îmi readuce-a ta privire 

E mult d’atuncl.
Suspinele ce ti le-am închinat 

E mult d’atuncl
Le ţii tu minte? când ne-am depărtat 

E mult d’atuncl !
Revin la sênu-mï ah din nou 
Tu scump odor şi dorul meu 
Şi pacea ş’a mea fericire 
Să-ml readucă-a ta privire 

E mult d’atuncl.
Când së stinse cel din urmă son, ea së aruncâ 

plângând la peptul amantului şi faz:
„Oh Jüan scumpul meu Jüan, nu-i aşa că te 

vei reintórce la mine şi nu më vei părăsi. Ah, tu

!
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eşti unicul meu dor, unica mea fericire ! Cum aşî 
putea trăi fără tine? Jură-mî scumpule, că te vei 
gândi mereu la mine, şi nu mô vei abandona nici 
odată. “

Jüan o strinse mai tare la peptul sëu şi o mân
gâia şi o incuragiâ cu vorbe dulcî şi <Jôu că i-ar ű 
prins chiar lui bine, decă Tar fi mângâiat cine-va pe 
el, căci durerea despârţirei îl apăsa şi pe densul ne
spus de mult. .

Prea, prea curênd sô strecurară cele doué dile. 
Ora despărţirei sunâ.

„Curagiù draga mea, adâ-ţl amiute că eşti copila 
unui soldat,“ Zisese colonelul câtră Ellen şi asta-i dete 
ascultare.

■

:

Işl reţinu lacrimile şi-şî năbuşi durerea desperată, 
ba găsi chiar un suris fugitiv, când sô smulse pentru 
ultima 6ră din braţele amantului ei — dar numai 
Dumnezeu scia, cât de greu îi căzuse a face asta.

„Adio, fiule,“ cjise colonelul. „Adă-ţl aminte de 
noi. Vină in braţele nóstre îndată ce-ţî vei fi terminat 
afacerile tale!“

Apoi imbrăţoşâ pe Jüan, care nu fu in stare a 
dice alt ceva decât:-„la revedere.“

Colonelul şi Ellen coborîră scara portului spre 
luntre, care-i duse de graba la bordul mêndrului 
vapor.

/

Juan vëclu apoi pe cei doui pe coperta vapo
rului, vëcju cum sô ridică ancora, apoi detunară bu
buiturile de adio.1

Mult timp încă după ce perise vaporul in za-
/
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rea depărtată, stetea Jüan pe cheiü şi privea ţintă 
la deşertul undulat. Pare că i sè cufundase in acea 
mare nemărginită o parte, cea mai bună parte, din 
firea sa. Nu era numai durerea despărţirei momen
tane, care-1 apăsa, mai mult îl ardea gândul, regăsi- 
vei-o aşa, cum ai lăsat-o?

Dar apoi sô ruşina de acest gând.
Inima Elleni era lămurită ca aurul, amorul ei 

nu-1 va părăsi nici odată — dar sórtea, care pare a 
sô juca cu ómenil ca şi vêntul de t<5mnă cu vêntul, 
fi-va ea óre favorabilă pentru dânşii?

In sufletul lui Juan sô deştepta o jalnică pre
simţire eare-i şoptea, că furtuna vieţei nu-1 va cruţa 
pe el şi pe Ellen.

„Imi pare, că nu o voi mai revedea, nicï odată,“ 
(Jise el cu vocea tremurátóre. „Inima îmi spune asta 
Ah, Ellen, Ellen, când vom fi reuniţi din nou? Aici 
pe pământ séu sus in cer? Dar, ori cum ar decide 
sórtea, nu mô voi lăsa. Un om curagios póte mult, 
ér décá voi perde lupta, cel puţin voi cădea cu 
onóre ... Fiă o depărtare de o miiâ de milurî, fiă 

• chiar mórtea intre noi, inimele nóstre nu le póte nimic 
despărţi. Ne aparţinem pentru eternitate!“

Juan mai arunca o ultimă privire pe larga şi 
undulata mare, cărei ducea ce iubia mai mult in 
lume, apoi só intórse posomorit in hotelul sëu.

A doua <ji plecâ la Sevilla.

. i •-



CAPITOLUL L.

Sórtea Paulei së decide.

Ia valea din Sierra Nevada zăcea baronul Detlev 
de Breda lungit sub un smochin şi sê clintea cu 
ochii pe jumëtate deschişi la cerul limpede şi azuriu.

„Unde va fi Henri ârăşl?“ bombăni el şi-şl în
tinse membrele cele viguróse. „De bună sémá este ér 
la fata cea frumósá.“

„Ba nu frate, de astă dată te inşell puţin,“ së 
au4i lipit de el vocea prinţului, care s’apropiase de 
el cu paşi lini. „Ce-i drept vin de la Paula, şi de 
la Teresa dar acum sunt lângă tine.“

„Ér ai făcut pe galant, Don Juane prinţiar?“
„Ce, dór eşti gelos?“
„Ba nici de cuml Scil bine cât de puţin simpa

tice îmi sunt senoritele tale.“
„Ale mele. Ca şi când aşi fi sultanul acestor 

odalische şarmante!4
.„Hím, póte —“
„Că este aşa, vreai să 4i°l ! • • . Nu, 'din neferi

cire nu, dar pe barba profetului, aşi vroi să fiu,s căci 
sultanul trăiesce -bine.“

1

„Dar lasă nebuniile!“ <^8e Detlev. „N'ai o \
ţigară?“

„Poftim, de şi nu eşti demn, ingratule, de o re- 
galiă aşa de bună.“

;/’mm .
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„D’apoi am să ţi-o inapoiez, dâcă vreai 
cum puţin foc, rogu-te.“

„Poftim !M
„Aşa ... îţi fórte mulţămesc, serenisime.“ 
Baronul, care, sprijinindu-së pe braţul cel stâng 

îşi ridicase corpul de jumătate, sô reculcâ şi suflâ fu
mul ţigărei sale in rotogóle dese.

„Sô va restabili Teresa óre curênd?“ intrebâ 
el apoi.

. ş'a-• t

\
j.
:

„Vor trece şi trei luni, până când së va reinsă- 
nătoşa pe deplin,“ respunse prinţul. „Cum ai şi putut 
să dai aşa de crunt în sêrmana fată. Mê mir cum 
de a scăpat cu viâţa.“

„Haidade, fiinţe ticálóse ca dênsa au capul
vêrtos.“ *

„Frumuseţia ei e dusă de bună sâmă.“
„Atunci va fi lipsită de capitalul ei.“
„Tu glumescl şi sêrmana fată d’abia póte vorbi, 

atât este de slabă. Paula din contra devine tot mai
intimă şi mai vorbârăţă, “

„Insă nici odată faţă de mine.“
„Dar şi o tratezi!“
„Nu voiesc să am d’a face cu ea. Dă-ml dar

pace!“
„N’ai dreptate. Paulă este de un caracter cu 

totul original. Aşi dori s’o introduc in lumea cea 
mare.“

„Ce spui?“
„Că am mare plăcere a lua pe Paula sub scu

tul meu şi a îngriji de educaţiunea ei. Are mult ta*
Theoohar Alex«. „Unni acapi, altoi pier«."

9

;
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lent, care trebue desvoltat ca să devină podóba ori 
cărui salon.“

„Şi al salonului mamei tale? Vreai să facî óre 
din ea domniş0ră de curte?“

„Nu, dar cantatriţă séu tragediană. Mai adinéorï 
ai fost încântat de doina poporală ce ai au<|it din 
gura ei.“

„Ba <Jëu, vorbesc! serios?“
„Firesce!“
„Altă ideeă mai próstá de cât asta nu s’a mai 

născut in creerii tői prinţiar!.“
„Obo, mai întâi A dovedesce, apoi vorbesce!“ 
„Nimic mai lesne de cât asta. Vreai să smulgi 

din patria ei pe o fată, care a crescut ca şi o flóré 
de pădure şi vreai s’o resădesd in un păment strein. 
Scii tu, ce schimbare póte produce acésta in sufletul 
ei, scii óre décá din planta cea modestă nu va resâri 
o flóré otràviciôsâ séu décà nu sô va ofili şi va muri? 
Dorul de patrie la aceste naturi simple este adesea 
mai tare de cât orï-ce alt simţ.“

„Ea móré după viéça din oraşele cele mari. M’a 
încredinţat adesea, că sufletul ei doresce a trăi in 
lumea mare.“

„Astea-s visuri de tinereţe, pe care le-am avut 
şi noi ca băeţî sentimentali. Ea este tocmai ca o 
copilă, care intinde mâţule după stelele daurite séu 
fuge inspre locul, unde apune sórele, după părerea 
sa, pentru a-1 lua d'acolo ca p’o jucărie şi a-1 pune 
in buzunar.“

„Judeci fórte rèu pe Paula, décá creíjJ c&
v..»

• ■ i
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o copilă fără raţiune. Iţi spui că este de un caracter 
energic şi are simţ poetic.“

„Şi încă ce?“
„Tu eşti şi rëmâi 
„Ear tu un nebun.

un om batjocoritor.“
Tu vreai să experimentezi 

cu ómen! in privinţa spirituală tot aşa precum 
profesor de istoria naturală experimentézà cu iepurii 
de casă. Păzesce-te să nu descepţl puterea elementară 
in Paula ş’apoi să nu mai fi in stare s’o mai poto
lesc!. Dar nici răspunderea morală cu care voiescî să

un

te incarcï, nu este mică.“
„Paula va deveni peste puţin independentă.“ 
„Ş’apoi? . . . Va fi singură şi fără scut in mij

locul unei vieţi agitate ; avea-va ea destulă forţă ca 
să résisté ispitelor, in care va fi dusă? Tu vei fi de 
vină déeâ va cădea, numai şi numai tu.“

„Ah, astea-s prostii, voi avea gri je de ea.“ 
„Lesne 4^ dar grijesce tu de o copilă, plină de 

energie, de romantică şi de tot felul de talente fru- 
móse. Ce datorie acră şi afară de asta tot odată şi 
nefolositóre. Ce, dór nu vei fi tot lângă ea, ér peste 
doui ani trebue să te insorî.“

1

Prinţul oftâ.
„In loc de a petrece timpul ce-ţî mai rămâne in 

libertate, fără genă, după cum am proiectat, voiescî 
să te incarcî cu grijea unei fete streine ... Şi dâcă 
serenisime mama vă afla despre asta, atunci afacerea 
va deveni încă fórte neplăcută pentru tine. Eşti in 
adevër de părere că va crede in protecţiunea ta, a 
unui talent, décâ posesórea acelui talent este aşa de
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frumésà ca şi Paula? Din contra, ea va presupune, 
că nu este nici decum vorba de o relaţiune platonică 
şi cred că va avea dreptate, căci nici tu nu te aştepţi 
la o asemenea relaţiune.“

„Da, ai dreptate.“
„Iubesc! dar pe Paula?44
„Da, şi încă —u
„Aşa după cum ai iubit mai acum doué săptă

mâni pe Teresa şi cu vr’o trei luni mai ’nainte pe 
frumósa Angelica de la teatrul curţii — cu asta-i 
totul 'Ţie-ţt trebue o jucărie. Fiă, cât despre 
mine, dar nu-ţl lua o jucărie, care sub manile tale 
să transformăză in o armă in contra ta însuţi.44

Prinţul sări in sus.
„Şi totuşi o voi face!“ exclama el. ,,ţ)i ori-ce 

ai vrea. Nu pot suferi să sciu că nisce talente atât 
de stràlucïtôre să prăpădesc aici. Eu o voi pune la 
locul care i să cuvine ei, de aşi sei, că mi să opune 
o miiă de draci.44

„Dăcă mă numeri şi pe mine printre ei poţi să 
4»cî 999,“ cjise baronul, care rămăsese lungit. „încă 
o întrebare voiesc să-ţi fac : bătrânul Usto să va in voi 
el 6re cu intenţiunea ta filantropică?44

„Şi de ce nu?44
„Hîm, fiind-că este un om cam ciudat şi pré pu

ţin prevenit in favórea lumei celei mari, după care 
fiă-8a doresce atât de mult; îmi pare c’a păţit multe 
neajunsuri acolo, cel puţin aşa trebue să-mi explic 
multe din observările lui.44

„Dar ar fi curată nebunie, décá ar refusa oferta

V;.
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Trebue sà-i pară bine déca fata atât de negli- 
geată va primi o educaţiune amesurată talentelor ei.w

„Ca să facă una ca asta ar avea el singur des
tui bani, dar pe semne nu i së pare lucru folositor. 
Un bandit spaniol are un venit fórte frumos, după 
cum am avut ocasiune de a ne convinge.“

„Deci(Jă Usto cum va voi, eu totuşi voi lua pe 
Paula cu mine şi o voi duce la Madrid séu mai bine 
la Paris, căci acolo este locul ei : Sunt ferm decis a 
face asta, la dracu, chiar de aşi trebui s’o răpesc.“ 

„Asta-i cuvântul tëu din urmă?“
„Da, pe barba profetului.“
,,Décá te jur astfel nu mai voiesc să 4*c moaie. 

Më supui voinţei şi inţelcpciunei tale. învinge pe cei 
lalţl 999 de drac! tot aşa de iute, cu asemenea mo
tive logice şi înţelepte, ca pe mine, ş’apoi nu ţi sô 
va mai opune nimen.“

Rîijênd sÔ trânti prinţul lângă amicul sëu pe árba

mea.

cea môle.
,,Mai dă-ml încă o ţigară,“ <Jise baronul.
,,Poftim. Dar de meritat, n’ai meritat-o.“
,,Cu o astfel de condescendenţă? Cât de ingrat 

este prinţul meu.“
,,Da prinţul tëu cel deposedat, care nu póte chel

tui in doui ani, cât póte intr’unul singur baronul 
Detlev de Breda,“ rîse prinţul Henri.

„Titlul sermisime, sună bine la urechiă,“ adause
Detlev.

„Da, firesce, mai cu séma in urechile unui bir- 
taş, căci au^indu-l së crede îndreptăţit a spbri adiţia 
sa cu cincl-^ecî la sută,“

■
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Detlev tăcu câtva timp.
Apoi îl intrebâ prinţul: „cum îţi place aie!?“ 
„Fórte bine,“ răspunse baronul. „Brigantagiul in 

acéstá formă mai are încă o trăsură cavalerâscă, ro
mantică, care-m! place. Póte că şi in tnine së mişcă 
sângele bătrânilor Breda, care şi ei au fost nisce ca
valeri de codru.“

„Mai cu sămă vicomtele este o figură interesantă.“ 
„Vorbesc! de Manuel Frania? Neapărat, este in 

el un straniu amestec de incăpăţinare, selbătăcie, ge- 
nerositate şi de fineţă curtenăscă. Dar lungul şi poso
moritul său locotenent Iorgu îmî place mai bine; in 
tot caşul este mai energic. Este un caracter cu totul 
inchÍ8, pe care ari voi să-l explorez.“

„Incărcă, póte că-ţl va succede. Eşti dară învoit, 
ca să mai stăm încă o săptămână aicî.“

„Da. Ospitalitate aşa de amabilă nu mai găsim 
in tótá Spania şi Portugalia. îţî mărturisesc, că m’am 
împăcat pe deplin cu accidentul nostru.“

„Eu m’am împăcat de mult chiar. Vom lua dară 
parte la aducerea miresei lui Manuel. Senora să nu- 
mesce Reina, decî nu ne înjosim prin participarea ' 
nóstrá. In alaiul de nuntă al unei reginei nu pot 
lipsi nie! prinţ! nie! baronii“

\
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CAPITOLUL LL

Răpirea de la serbarea de fldanţare.

Căpeteniile bandiţilor sè adunaseră la o sfătuire 
seriósá in cortul manific a lui Manuel. Şeful insuşl 
era de faţă apoi Iorgu, Usto şi in fine indrăzneţul şi 
iscusitul Pedro.

Pe masa de dinaintea lor steteau păhare, carafe 
cu vin. Şi o şatulcă elegantă şi scumpă cu ţigări, care 
aveau bună trecere, pe când din contră nu së con
suma vin mult.

Numai Pedro făcea o excepţiune in acéstâ pri
vinţă, dar nici nu era de mirat, căci o sôptômânà in- 
trégá nu descălicase aprópe de loc de pe cal şi prin 
urmare nici nu durmise.

Intr’una dusese şi adusese veşti intre Manuel şi 
Reina dovedind o cutezanţă admirabilă.

Adesea era mai să fiâ prins séu descoperit sub 
stravestirea sa, dar presenţa sa de spirit ce nimic nu r 
i-o putea răpi, îl scosese tot de-a-una din pericolul 
ameninţător.

Tocmai începuse a vorbi, şi spunea : „părerea 
Donnei Reina este, că ar fi mai bine a së întreprinde 
un atac deschis, cătră sâră, când dspeţil së preumblă 
in grădină. Mai curênd nu-i va fi cu putinţă a së 
isola puţin, ér atunci alguazili! de pază in urma vi
nului consumat in abundenţă vor fi devenit atât de 
neingrijaţî, încât nu vor observa apropierea nóstrá.
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Acésta sô va putea efectua mai bine dinspre nőid, 
unde un stufig care sê trage până lâDgă parc, ne 
oferă acoperire in de ajuns.“

„Asta a fost şi planul meu,“ adause Emanuel. 
„Ne furişăm frumuşel in lâuntru după ce vom fi de- 
lăturat pe alguazilií puşi de pază, aşezăm pe Rcina 
pe cal şi venim in ruptul capului aici, voi însă intru 
aceia îmi veţ! acoperi retragerea mea. Pentru a doua 
óra n’are să-mî ràpéscâ pe amanta mea, mai bine mor.u 

Frumosul căpitan de bandiţi screşni din dinţi. 
„Donna Reina va impedeca de a sè pune santi

nele,“ observâ Pedro. „La şâse ore, când vom în
treprinde lovitura, nici un alguazil nu va mai fi treaz. 
Tôtà tréba pare mai periculósá decum va fi in 
adevăr.“

„Ca şi când am fi întrebat vr’o dată de pericol,“ 
bombăni Usto, care nu vorbise până acum nimic.

„Aşa dară vom porni chiar acjl, toţi flecăil afară 
de şâse inşi, vor veni cu noi călări. Trebue să ne 
presentăm in număr suficient pentru ca să le luăm 
din capul locului ori-ce ideeă de opunere séu de ur
mărire, ş’apoi caii noştri nu trebue să fiâ obosiţi.“ 

„Nici că sô vor gândi la apărare séu la urmă
rire,“ (Jise Usto. „Vor fi buni bucuroşi dăcă le vom 
lăsa banii şi ne vom mulţămi numai cu fata.“

„Nici o vorbă de bani,“ exclama Manuel. „In 
o asemenea 4* nu v°ie3C să-ml aduc aminte de me* 

miserabilá.“seria mea cea
„Meseriă miserabilă,“ morăi Usto. „Altă dată 

să chiamă altmintrelea, firea omului totuşi nu este
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de cat o giruetă pe tot minutul in altă direc
ţiune . . . Meseria miserabilă, ca şi când am fi nisce 
cârpaci.“

Manuel părea a nu fi au^it observarea bătrâ
nului, căci (Jise liniştit:

„Acum nu póte fi vorba de alte disposiţiunl. 
Amănuntele să vor găsi la executare, nu uitaţi, că de 
astă dată „precauţiunea“ trebue să fiă motivul nostru 
cel mai însemnat. Sunteţi dar invoiţl, cu ceea ce am 
decis până acum?“

„Da!“ exclama Pedro. „Este óre o cale mai 
bună, care să ne ducă la ţîntă?“

„Nu cred,“ răspunse Usto.
„Dar tu Iorgule?“ să adresâ Manuel cătră acesta, 

care sugea ţigara sa, pus pe gânduri.
„Aşi voi să-ml exprim o temere,“ răspunse lungul 

şi posomoritul locotenent.
„Ah, şi care?“
„N’ar trebui să vil aici cu Donna Reina, ci ar 

fi mai bine ca să vă aştepte o trăsură de călătorie, 
care să vă ducă de grabă la Madrid séu in vr’o altă 
parte unde nu vă cunósce şi nu vă bagă in sămă 
nimeni. Acolo veţi fi mai siguri de cât aici. Mare 
mirare décá marchisul şi guvernul nu vor pune cerul 
şi pământul in mişcare pentru a pedepsi o răpire atât 
de indrăznâţă. Vom avea aici o posiţie fórte grea. 
Ori vreai ca fata să xprivéscá cum tatăl şi amantul 
să luptă impreună pentru posesiunea ei ?“

„Ai dreptate, ca tot dè-a-una,“ respunse Manuel. 
„Voi urma după sfatul tău. Mă veţi pardona, décá

Theochar Alexl, „Unul scapi, altul piere.“ 51

ly
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vë voi lăsa singuri faţă cu pericolul, pe când më des- 
făt in fericirea mea.“

„Unul pentru toţi, toţi pentru unul,“ dise Usto. 
„Ţinem neclătâţi cu tine.“
„Hurra Manuel Frania şi céta lui !“ exclama 

Pedro cu entusiasm şi ceilalţi strigară cu el.
,,Vë mulţămesc, amici iubiţi,“ replicâ Manuel 

adênc mişcat. „Totuşi trebue sâ iîă şi ceva bun in 
mine, căci altmintrea n’aţi putea să-mi fiţi devotaţi 
cu atâta iubire.“

„Mergem prin foc pentru căpitanul nostru !“
„O sciu şi 4^u vë voi respîâti fidelitatea vóstra 

şi devotamentul vostru, cât voi putea de bine.w
Dete mâna cu amicii sôi strângêndu-o-le cu căldură 
Usto şi Pedro eşiră, Iorgu şi Manuel rëmaserà

înapoi.
După o pausă, in care fie-care së abandonase gân

durilor sale, (Jise Iorgu:
„Trebue să-ţi aduc aminte de o datorie seriôsë, 

amice. Scii că mi-am dat parola de onóre locotenen
tului Ladrone, că vei merge să te duelezi cu el când 
te vei fi insănătoşat de rănirea ta.“

„Sciu şi nu voi lipsi delà duel.“
„l-am promis lui Ladrone că-i voi fixa cât mai 

neîntârziat timpul şi locul. Ce scire să-i trimit dară?“ 
Manuel suspinâ.
„Tóte-mi vin acum pe cap, tocmai acum când 

cred a fi aprópe de fericirea mea dorită cu atâta sete. 
Când cred că pun mâna pe ea un destin negru së ri
dică impotrivă-mi.

\
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„Dór nu vreai ca să-mi calc cuvântul?“
„Nu, nicî de cum, n’are să ţi së întâmple asta. 

Nu më tem nicî de glonţul nicî de sabia lui Ladrone, 
dar lasa-më mai intâiiî să gust din fericire. Numai 
timp de o sëptëmanâ să-mî dai, ca să stau cu Reina, 
apoi mor cu plăcere, căci ce este mórtea pentru acela 
care a gustat din fericire.“

„Ce vorbescî de rnórte? Lasă-te de aceste gân
duri triste,“ exclama Iorgu, ascunclendu-şî duioşia cu 
tonul sôu cel aspru.

„Mórte! ce cuvânt misterios!“ 4*se Manuel visă
tor. „Ce enigme intunecóse ne ascunde ea cu tóté 
că este lucrul cel mai firesc de pe lume. Tóté pier, 
nimic nu duréza vecînic. Adesea, când më uit la o 
copilă frumósa, sunt cuprins de o duioşie miraculósá. 
Nu este grozav a gândi că atâta frumuseţă şi dulcâţă 
va trebui să putrezea in mormânt, că din tóté acestea 
ce fac deliciul atâtora nu së va mai alege de cât 
un pumn de cenuşe? . . . Ş’apoi sufletul?! Care —“ 

„Dar lasă-te de aceste meditaţiunl! Nu së potri
vesc pentru viâţa sgomotdsă din lume. Aici nu ne 
folosesce fîlosofia ci numai munca şi perseveranţa. A 
munci şi a agonisi plin de griji, asta-i viéça!“

„De ce trăim dară? Óre operile nóstre nu sunt 
ele tóté peritóre ca şi noi inşine?“

Iorgu ridicâ din umeri şi arătâ in sus.
„Numai El scie asta !... Dar curagiu Manuel ! 

Aruncâ-te cu inimă in curentul vieţei ! Luptă-te, sus- 
ţîne-te şi valurile te vor duce la maluri plăcute . . . 
Manuel, par’că nu te mai cunosc, unde ţi-a rëmas 
neingrijata-ţî plăcere de viéfà?“ 51*
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„Eu singur nu sciu ce schimbare s’a operat in 
mine. Nu mai sunt in stare a mô bucura,“ oftâ că
pitanul de bandiţi. „Dar mô voi sili a urma după 
sfatul tèu, drage amice!“

„înainte, nu privi înapoi Manuel ! înaintea nóstrá 
este ţinta, de ce să ne lipim de trecutul cel trist, pe 
care să-l uităm mai bine cu totul. De ce să ne spe- 
riăm de un nor întunecos, care-ş! aruncă umbra sa 
pe calea vieţei nóstre? Dâcă va isbucni o tempestate, 
fâ-i pept bărbătesc. Nu cel slab, numai cel fără cu- 
ragiù rămâne de desupt in lupta pentru existenţă 1 
Lasă-te dar de gândurile cele triste. Aprofundăză viăţa 
insăşî, nu scopul şi sfârşitul ei.“

„Imî voi da silinţa a urma după sfatul tău,“ 
<Jise Manuel îucă odată, zimbind cu tristeţâ. „Dar 
visele cele negre îmi revin necontenit, orî-ce aşî face, 
ca să le alung.“

„Stăruesce serios in voinţa ia şi vei putea, fe- 
resce-te de singurătate, caută societatea cea veselă a 
camarazilor noştri, cântă, bea, cum să cuvine unui 
mire fericit.“

Cu astea Iorgu dete mâna cu amicul său şi plecâ.
Manuel era singur, să aruncâ pe un scaun, îşî 

sprijini cótele pe genunchi şi-şî puse faţa in pălmî — 
astfel stete el mult, mult perd ut cu totul in gânduri.

Şi in aceste momente de reculegere începu a să 
căi de viăţa sa, el, vestitul bandit al Spaniei, — 
Manuel Frania să caia.

Cine ar fi îndrăznit a susţine asta, fără a pro
voca rîsetele ori-cărui Spaniol.

rh
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Şi cu tóté astea era adevărat, ér causa era amo
rul — care 1 îndemna a părăsi calea greşită şi a sô 
reintórce la o viâţă omenósá, pentru ca să së arete 
demn de iubirea ei. — — —

Din hacienda lui Don Versata, atât de tăcută 
de altă dată, răsunau acum acordurile unei musicî 
voióse, amestecată cu cântări, ciocniturî de pahare, 
rîsete şi glume. — Cavaleri şi dómne gătite së uitau „ 
prin ferestre séu së preumblau prin grădină ; in una 
din edificiurile laterale sô întinsese o masă pentru 
servitori şi soldaţi.

Era duminecă şi in acest moment fanfarele mu- 
sicei chemau pe număroşil 0speţl la masă.

Mesele de prin odăile mari şi pompóse steteau 
să së rupă sub povara de aur, argint şi cristal cu 
care erau încărcate. Cele mai fine mâncări, gătite 
de un bucătar adus anume de la Madrid, sô serviau 
una după alta aprópe fără sfârşit. Pretutindeni domnia 
cea mai mare veselie.

Márciusul de Versata îşi ridicâ paharul — cătră 
finea mesei, când venise rândul la şampanie — şi 
vesti, după moda franceză, fidanţarea fiicei sale Reina 
cu nobilul Don Diego, marchis d’Acuna.

Musica sunâ ârăşl fanfare, amicii felicitară şi 
băură in sănătatea fidanţaţilor, ér Diego entusiasmat 
de frumuseţa miresei sale, puţin póte şi de vin, o 
sărutâ pe obraji şi pe buze.

Reina nu sô opuse, căci vedea căutătura inţepă- 
tóre a tatà-sôu aţintită asupra sa, dar deveni când 
roşie, când galbenă de tot,
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De altmintrelea copila-şi păstra cumpătul in mod 
admirabil. Faţa zimbitóre, de jumătate zmerită, de 
jumătate fericită, cu care primi acele multe felicitări, 
n’ar fi permis nici celui mai iscusit cunoscător de 
ómen! a recunósce furtuna, care viscolea in pep- 
tul ei.

Până şi tată-său să înşela,, creând in adevăr că 
ea s’ar fi împăcat cu destinul ei. Nu avu nici cea 
mai mică presimţire, că numai speranţa intru apro
piata unire cu amantul ei îi dedea Reinei forţa, de a-şi 
juca rolul aşa de bine.

Marckisul să desbrăcâ de ori-ce gri je şi să dete 
veseliei, care predomina marea şi distinsa societate. — 

După ridicarea mesei damele şi cavalerii să im- 
părţiră in diferite grupuri, pentru a-şî trece timpul 
până la representaţiunea teatrală, fie care după pla
cul său.

Marckisul adică pusese de să ridicase in salonul 
cel mai mare un teatru şi angagiaze o trupă teatrală 
de renume pentru representarea unor comedii mici.

Donna Reina îşi invăli umerii cu un şal şi să 
profitâ de un moment in care nu era observată de 
nimen pentru a să furişa din salon pe trepte ’n jo3.

Unul insă tot o văcjuse şi să luase după ea şi 
anume acela a cărui presenţă îi era cea mai neplă
cută, adică Don Diego.

„Vreai să iai puţin aer curat, Reină?“ intrebâ 
el alăturându-să de dênsa şi oferindu-i braţul său.

Reina părea a nu fi observat acăsta.
„Da, cum ve<jl pré bine Don Diego,“ respunse
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ea. „Mi së făcuse pré cald şi voiam să më rëcoresc 
puţin.“

„Dragă Usina, dâcă-ţ! este plăcută societatea mea 
te voi însoţi in preumblarea ta prin parcul cel fru
mos. Cât de minunat este aie! ! Colea in casă sgo- 
motul cel mare, aici afară solitudinea cea tăcută.
Sunt vesel că am scăpat pentru un scurt timp din 
invălmăşâlă.“

„Şi eu sunt cu totul de opiniunea D tale.“
„De ce-mî die! D-ta, dragă Reină. Nu sunt mi

rele tëu?“
„Vechiul obiceiu,“ respunse Reina stâpênindu-së.
„Dar lasă acel obiceiü, sei! bine cât te iubesc, 

aş! vrea să-mî leg sufletul cât de aprópe cu al tôu, 
nu-ml mai di D-ta!“

Cu astea îi cuprinse talia, ea nu së opuse, dar 
voind să o sărute, îşî retrase iute capul.

„Ce fac! Reină, iubită mirésà?“ exclamâ Diego 
cam mirat, dar tot odată şi cam ofensat. „De ce nu 
mi-e permis să te sărut?“

„Nu aie! dragă Diego,“ rîse Reina. „Ne-ar putea 
vedea cineva.“

„Dar suntem fîdanţaţ!?“
„Da da, insă —“
Ea nu-şî terminâ vorba ci trase cu urechia. So- 

sesce un călăreţ, de bună sâmă vr’unul din dragoniï 
de pază.

Reina tăcu, dar së sprijini mai tare de braţul 
mirelui ei, căc! genunchi! îi şovăiră.

„Cât eşti de agitată, dragă Reină! îm! pare chiar
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că te-ai îngălbenit. Ţi-a venit rôu óre? Haide, te voi 
reconduce in casă, să te odihnesc! o jumătate de oră.“ 

„Ba nu Diego, să nu mergem in casă . . . Aerul 
rece îm! va face bine. Te rog, adă-mî o sticluţă cu 
sărurî de mirosit.“

„Cu plăcere, scumpa mea!“
Diego încântat de afabilitatea Reinei era tocmai 

să plece d’acolo, când trozni ceva lângă el in stufiş. 
Sè opri şi căutâ împrejur, tufele së despărţiră şi pe 
cărarea parcului apăru un călăreţ têuër, frumos şi 
elegant in a cărui persóna Diego recunoscu pe cel 
mai têncr conte Torrejas, seu mai bine cjis pe Manuel 
Frania.

„Santinelă, santinelă, ajutor!“ sbierâ el terificat, 
dar şeful de bandiţi veni cu calul spre el şi-l plesni 
cu biciuşca peste faţă.

„Tăcere, mişelule!“ îi răcni Manuel, apoi së in- 
tórse spre Reina, care căzuse aprópe fără simţiri pe 
o bancă, o ridicâ pe calul sëu, pe care-1 intórse luân- 
du-o in g<5nă spre pórta parcului.

Diego rômase pentru un moment ca şi înlemnit, 
apoi fugi spre casă strigând mereu.

„'Ajutor dragon!, veniţ! alguazilí, alergaţi ! Reina 
este răpită de Manuel Frania, ajutor, ajutor!“

Numele căpitanului redutat produse o adevărată 
gr<5ză şi târbăcăla deveni şi mai mare când Diego în
cepu a povesti bâlbăind cele întâmplate. Damele să 
apucară să ţipe şi căzură in leşin séu së ascunseră 
prin vr’un colţ, căc! credeau, că Manuel va lua cu 
asalt casa şi va măcelări pe toţi câţi erau m ea.

i' v
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Mulţi dintre cavaleri să arôtau aprópe mai fri
coşi cliiar de cât damele, cei mai curagioşî, strigară 
să li să aducă arme şi cai ; dragonil alergau de colo 
până colo şi s’apucară să încalece de jumătate beţi, 
locotenentul comandant, sărmanul in jura şi blăstema, 
fără a putea aduce pe ômeniï sèi in bună ordine, 
marchisul alerga cu o puşcă in sus şi ’n jos şi înjura, 
sô ruga şi plângea d’a valma.

Toţii sbierau care din cotro, un cal să speria, 
trânti pe călăreţul sôu şi alergă prin curte, armele 
zirgăniau, vr’o două puşcăturî detunară -- cu un 
cuvent, era o zapacéla grozavă, care cu t6tă seriosi- 
tatea situaţiunei, să arăta comică, mai cu séma ami
cului nostru, adică locotenentului Don Bernardo Lesset, 
care rîdea ca un nebun de cutezanţa lui Manuel şi 
de straşnica invâlmăşălă din curte.

Coregidorele fu unicul om care-şl redobândi în
dată presenţa sa de spirit. împinse la o parte pe 
un dragon, care era beat cumplit şi care să încerca 
in zadar a încăleca pe calul seu, îi smulse sabia din 
mână, încălecâ şi strinse pe acei puţini dragon!, car! 
erau deja gata.

„Unde ţi-a fost santinela, senor locotenent ?“ 
răcni el cătră locotenentul aprópe disperat. „Negli- 
genţa D-tale este nepardonabilă. Caracho ! Pentru ce 
ţi-a dat Dumnezeu ochi? Soldaţi! D-tale sunt beţ! şi 
D-ta asemenea. Să mă ia dracul, senor, décá vei ră
mânea nepedepsit.“

Ofiţerul nu răspunse nimic, ci dând pinten! ca
lului să năpusti pe pórfcá afară. Coregidorele cu vr’o
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doi-spre-<jece dragon!, cu cei doui caporali şi un mic 
numër de dspeţî, Diego şi marchisul de Versata îl 
urmară. Şi Don Bernardo merse cu ei.

Dar deja după o oră mica câtă de călăreţi së 
reinturnâ. Coregidorele së convinse că o urmărire ar 
fi fost iară de nici un folos in acel moment, căci 
sosind la locul de popas al bandiţilor recunoscuse 
după urmele de copite de cai care se vedeau acolo, 
că erau in numër cu mult mai mare decât ei. 

încolo nu mai văzură nimic.
Sërbarea cea strălucită rëmase întreruptă. Core

gidorele pleca indată in oraş, ér 0speţil toţi së grăbiră 
a părăsi casa, uitând de ceremonii şi de etichetă, — 
plecară ca şi goniţi.

Dragonii reluară serviciul lor de pază./

CAPITOLUL LII.

Povestea lui Iorgu.

Era intr’o <Ji caldă de tómná. Sórele së ascunsese 
deja pe după păreţi! cei inalţi de pétrá şi, umbre din 
ce tot mai dese së întindeau peste valea bandiţilor.

In apropierea turnului celui mare ardea un foc 
sdravën şi in jurul lui së aşezaseră patru din amicii 
noştri cei mai buni : Don Jüan Redando, Iorgu, prin
ţul Henric şi baronul de Breda.

Juan sosise numai de vr’o câte-va ore şi adusese 
vestea că guvernul ar fi amânat expediţiunea proiectată
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în contra bandiţilor de óre-ce aflase că Manuel şi 
Donna Reina nu erau in valea bandiţilor.

Acésta veste le iu la toţi pe plac şi astfel socie
tatea sô afla in o bună disposiţiune, Pentru a-şl trece 
timpul provocară pe Iorgu să-şî povestâscă viâţa, 
acesta sè gândi puţin apoi le făcu pe plac, începând :

„Ca la cei mai mulţi dintre soţii mei, aşa nicî 
mie nu mi s’a prédis acasă, că voi trăi odinidră ca 
bandit, căci casa in care am copilărit nu era un 
edificiu de tóté filele, ci un mêndru veckiű castel, 
proprietatea unei din cele mai nobile familii spaniole.

„Pe când eram încă copil më gândiam mereu la
aventure rësboiniee, dar firesce că nici odată nu-ml 

că triumfurile mele lamentabile së vorveni ideea
compune din hârţuell cu gendarml, in loc de a de
veni colonel de gardă şi a purta pe peptul meu steaua 
de Alcantara şi Calatrava, in calitatea mea de grande 
al Spaniei drept care eram cavaler al ordinului con- 
cepţiunei nemaculate.

„Şi dôu nu este vina educaţiunei mele, că n’am 
atins acâstă ţintă strălucită. Crescui in tóté preju- 
deţele vecliei nobiliml, in tóté opiniunile exclusive şi 
adăpat cu pătrunderea că sângele graurilor şi conţilor 
spanioli este un licuid cu totul deosebit.

„Castelul strămoşilor mei stetea in Galícia, in 
acel ţânut in care veneraţiunea înaintea gentilomului 
este încă inăscută fëranului, care deci prin acésta 
sprijinesce trufia tênërului hidalgo.

„Părinţii mei erau preocupaţi de prejudeţele lor 
aristocratice. Nu vroi să <^c că ar fi dispreţuit pe

-
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cei care erau mai puţin nobili de cât denşii, dar re- 
simţiau deosebirea de nascere şi de crescere atât de 
mult încât nimic nu putea să ştârgă in ochii lor 
acésta deosebire, nici talentele spiritului, nici bună
tatea inimei.

„Eu, care më simţiam ca un viitor conte de Mon 
— dar nu-i de lipsă ca să vë spun numele — nu 
aveam firesce altă opiniune de cât părinţii mei. Eram 
un băiat sëlbatic, indrăzneţ şi vesel şi toţi trebuiau să 
së plece înaintea mea.

„Astfel mersei mai întâiü la Madrid apoi la uni
versităţile delà Salamanca şi Sevilla. Acolo sângele 
meu cel sëlbatic începu a së mai reci. Să înţelege 
de sine că nu purtam nici odată lipsă de bani şi la 
cas de trebuinţă erau destui ovrei îndatoritori, cari cu 
plăcere împrumutau pe bogatul Don Fernando cu vr’o 
câte-va sute de piaştrii pe câte-va sëptômânï, luându-şi 
procentele cunoscute.

„La cele din urmă së îngroziră până şi părinţii 
mei, cari erau de altmintrea fórte toleranţi in acéstá 
privinţă, de risipa şi de desfrênarea mea. După ce mô 
admonestase mai de multe ori fără succes, më chiemâ 
acasă. Un an petrecui in castelul nostru strămoşesc, 
refortificându-mô prin un traiű regulat.

„Dar acest traiű nu-mi con venia la început nici 
de cum, încetul cu încetul găsii insă plăcere la diver- 
tisementele rustice ca călărit, vênëtôre şi excursiuni 
pe munţi, aşa încât nu voiam odată cu capul să pri
mesc postul de ataşat la ambasada nóstrá delà Paris, 
pe care mi-1 procurase tată-meu fără de voia mea.

/ •
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j,In fine totuşi cedai, cu condiţiunea insă ca 
mai intâiü să servesc un an ca ofiţer ş’apoi să apuc 
cariera diplomatică in calitate de ataşat militar la o 
amabasadă.

„Mă făcui dară ofiţer de cavalerie cu staţiunea la 
Madrid unde continuai cu viăţa desfrenată ce o duse
sem ca student, dar acum pe o scară şi mai largă.

„Eram pe calea cea mai bună a-mî prăpădi pe 
lângă morala şi sănătatea. Dar o intêmplare mă aduse 
pe o altă cale.

„Venind delà un banchet nopturn trecui in una 
din dimineţi pe la biserica Stei Hedovica. Nu sciu 
ce lucru mă impinse de intrai inlăuntru. Nu fusesem 
de mult in nici o biserică şi mă cuprinse ca un fel 
de căinţă când îmî plecai genunchii, ca să mă inchin.

„In acel moment privirile mele fură atrase de 
figura unei copile, care stetea ingenunchiată la o parte, 
alături cu mine, aşa încât îi puteam vedea admirabi
lul ei profil. Tóté gândurile mele să aţintiră acum 
numai asupra ei, şi transfiguraţiunea cerească ce era 
vărsată peste faţa cea infloritóre, mă făcu să uit de 
tot ce era împrejurul meu şi-mî inălţâ sufletul la o 
evlavie mai mare de cum o făcuse vr’o dată cea mai 
ferbinte rugăciune. Privirile mele sorbeau cu sete 
aspectul acestei feţe nobile, delicate şi caste.

„De atunci mergeam in fie-care diminăţă la bi
serica Sf-Hedovice şi mai tot de a-una găsiam acolo- 
pe frumósa mea necunoscută. Pe <J.i ce mergea mă 
retrăgiam tot mai mult de societatea camarazilor mei 
de până atunci. Mi să făcea ruşine când audiam ne
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ghiobiile şi scârnăviile lor, căci imaginea cea castă 
a copilei din biserică, pe care o păstram in inima 
mea më făcuse să preţuesc tóté după adevărata lor 
valóre.

„Astfel trecură patru sëptëmânï şi încă nu mô 
indurasem a mô apropia de bela pe care o iubiam 
cu acea forţă şi pasiune, care së sfârşesce numai cu 
mórtea.

„Da, o iubiam din t0tă inima. Nici un gând 
neertat nu-ml veni la vederea ei, de şi eram unul 
din cei mai vestiţi craidoni ai Madridului. Voiam 
să-i cer amorul ei cu t0tă zmerenia, ş’apoi, când voi 
fi avut parte de acel amor, s’o duc ca soţia mea in 
mândrul castel al strămoşilor mei.

„Asta era scăparea mea din peire. Amorul pen
tru o fată castă, nobilă săvârşise acéstá minune.

„In fine îmi luai curagiul pentru a face pasul 
de mult propus. Eşind din biserică më alăturai pe 
lângă adorata mea, pe care până atunci o salutasem 
numai fără a-i vorbi şi më rugai de ea cu cel mai 
perfect respect, să-mi permită a o insoţi. Ea-mî dete 
acea permisiune — inima-ml crescu de fericire, dar 
fui neplăcut surprins când auc^iî, că-ml 4*ce Pe 
nume.

„Ea më cunoscea dară!
„Şi cu tôtâ îeputaţiunea ce aveam in oraş ea 

primi zimbind însoţirea mea.
„Un gând grozav îmi pătrunse inima.
„Óre să mô fi înşelat şi faţa de ea, pe care o 

ţineam de un ânger in chip de om?

û
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„Ore ea să nu fi fost de cât una din acele fiinţe 
abjecte, ale căror cunoscinţă o căutasem pré des chiar?

„Dar nu era cu putinţă. Deja. in următorul 
moment suprimai acéstâ indoiélâ chinuitóre. Aceşti 
ochi blajini, acest zimbet nevinovat, acéstâ faţă dră
gălaşă, curată şi castă nu puteau să minţă aşa de 
cumplit şi aşa fără de milă.

„Nu putea fi un demon in chip de ânger, fiinţa 
aceea, căreia-i consacrasem primul meu amor adevărat.

„In momentul in care më préferici acest gând, 
primii şi certitudinea că Mercedes — asta era numele 
(Jînei mele — më va iubi.

„Spre mirarea mea copila apucâ drumul spre 
casarma regimentului meu. Acéstâ împrejurare îmi 
era mai mult chiar de cât neplăcută, căci nu voiam 
ca să sô atingă de fruntea ei cea curată nici măcar 
umbra unei bănuelî.

„Căci camaracjii mei n’ar fi intârdiat nici a face 
observări batjocoritóre, nici a porni cercetări secrete 
cu privire la Mercedes, décà m’ar fi vôdut cu dênsa. 
mai cu séma fiind-că ar fi recunoscut îndată causa 
purtărei mele schimbate, pe care nu şi-o putuseră 
explica.

„Din fericire Mercedes së opri aprópe de casarma 
şi dispăru in o căsuţă mică, care, după cum o sciam 
pré bine, aparţinea unui sergent din escadronul meu.

„Ca şi ameţit mersei in acea ii acasă, t6tă 
inima mea era ocupată de un singur gând fericitor: 
Mercedes.

„Nici odată nu mi sô păruse sórele aşa de auriu,
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cerul aşa de albastru, profumul roşelor aşa de dulce 
şi tóta lumea aşa de miracul03ă, aşa de frumósá, ca
şi atunci.

„Ah, amorul este un puternic fermecător.
„Ferice de acela, care móré până ce lumea cea 

rece şi invidiósá nu a avut timp a nimici mişelesce 
acest farmec frumos.

„Eu unul, ah, n’am fost din aceşti fericiţi.-------
Iorgu tăcu şi respiră adênc.
Cu mâna tremurândâ şi ridicâ paharul şi-l goli, 

apoi îl arunca cât colo de së sparse de-o stâncă, ér’ 
buzele i së mişcară ca şi când ar fi rostit un nume 
iubit.

„In aceeaşi <^A chiar,“ continuâ el apoi, „avui o 
întâlnire in decursul serviciului cu sergentul Aldrate 
şi, mânat de> neastêmpôrul iuimei mele consumată de 
amor, îl întrebai de frumósa Mercedes.

„Bătrânul soldat mô privi cu neîncredere şi-mi 
indrugâ câte verdi şi uscate, eu insă nu-1 slăbii şi in 
fine îmi spuse, că Mercedes ar fi chiar fiiă-sa.

„Iubiam deci pe fiica unui sergent, dar nici pen
tru un moment măcar nu mè gândii la deosebirea 
stărei nóstre.

„Da, Mercedes este mêndria şi bucuria bëtrâne- 
ţelor mele,“ observâ sergentul cu furie suprimată. „Ea 
a rëmas nepătată in acéstâ lume plină de păcate şi 
resbunarea mea grozavă ar cădea pe capul aceluia, 
care ar îndrăzni a şi întinde mâna sa spre copila mea 
cu intenţiuni murdare. Sunt un om bëtrân şi supusul 
D-tale, dar cred că mô vei înţelege, décá te voi ruga, să
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nu-mï calcï in casa mea. Mercedes este pré bună de 
cât să-ţî servéscá drept jucărie, ér soţia D-tale nu së 
póte face. D-tale, care ai o inimă atât de sehimbă- 
ciósa, nu-ţî póte cădea cu greu, a renunţa la amorul 
ei. Sper, că vei face asta, că nu te vei mai încerca a 
te apropia de densa, căcî altmintrea fiă-mea ar trebui 
să së retragă cu totul. Scit, care-ţi este reputaţiunea 
D-tale şi trebue deci să scii, că ar fi o ruşine pentru 
o fată din popor, décâ ar fi vë^utâ cu D-ta in public, 
înşela më voi óre, déca te voi crede destul de nobil, 
ca să-ţî infrênezî pofta pentru a nu më neferici pe 
mine şi familia mea. Te rog de ertare că îndrăznesc 
aţî vorbi astfel, Domnule conte, dar am fost silit sâ 
o fac. Uită necuviinţa mea şi împreună cu asta şi 
pe Mercedes. ,

„Trufia mea së indigna la aceste acusărî, pe 
care însă trebuiam să le recunosc de drepte in fond.

„Provocai pe Aldrate să vina cu mine in locuinţa 
mea şi aid îmï vërsai tot focul şi dorul meu înaintea 
lui. Ii descrisei impresiunea neperitóre, ce a făcut 
copila rugă tőre asupra sôl baticul ui meu cuget, îi jurai 
că amorul meu va fi neclătit şi că va învinge tóté 
pedecile, ce mi së vor opune din orl-ce parte ar fi, 
îl încredinţai, că nu mai aveam altă ţintă, de cât a 
putea numi pe Mercedes soţia mea.

„Amorul ce mi-a insuflat m’a smuls de la mar
ginea abisului, la care ajunsesem şi voi consacra viéÇa 
mai bună ce-i datorez dênsei, lot numai ei, stăruind 
din tóté puterile mele, ca să deviu tot mai demn de 
dênsa şi să-mî cuceresc amorul şi mâna ei.

Thoochar Alexe. „Unul scapă, altul piere.“ 52
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„Fia că Aldrate începu să dea credëmênt cuvin
telor şi jurămintelor mele, fiá că-i veni frica că-mî 
voi încerca norocul fără de soirea lui şi voi întreţine 
relaţiuni secrete cu Mercedes, nu sciu care din douë-1 
decise a-mi permite ca să-1 cercetez séra după serviciu.

„Firesce că eu më grăbii a fi la loc in dată ce 
së putu. Sergentul më primi cu óre care intimitate 
respectuósá; soţiă-sa cu acea zapacélâ lipsită de jude
cată, in care pică de obiceiü ómenii neculţi, când 
sunt visitaţî de persóne de rang, Mercedes in fine cu 
o drăgălaşe zmerenie, care-i măria încă carmenil ei 
cei nevinovaţi şi-mi trăda, că aflase de causa visitëi 
mele şi că nu sô supërase pentru asta.

„Dar nu vroi să vè obosesc cu enumerarea tuturor 
acelor amënunte, care cara eteri sau amorul meu, căci 
n’ar avea interes decât; numai pentru mine, de óre-ce 
totuşi numai eu le-aşi inţelege pe deplin. Cucerii 
inima Mércédéi şi mi sô promise in căsătorie cu con- 
diţiunea, ca părinţii mei să aprobe acéstâ alianţă.

„Sciam că va urma o luptă grea, dar totuşi 
speram a învinge.

„Colonelul meu, un amic al familiei mele in- 
sciinţase pe tată-meu de schimbarea traiului meu spre 
bine şi tată-meu îmi scrise felicitându-më şi incredin- 
ţându-mă de bucuria lui.

„Acéstá epistolă a tatălui meu mi sô păru ca şi 
un bun presemn al sorţii şi më decisei a më folosi 
de disposiţiunea cea bună a părinţilor mei. Le răs
punsei indată, descriindu-le amorul meu pentru Mer
cedes, frumuseţia şi bunătatea ei, declarându-le, că
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numai ei aveam să mulţâmesc scăparea mea din pei- 
rea sufletéscà şi-il rugai in fine să ne dea bine-cuvân- 
tarea lor la alianţa nóstrá.

„N’avui să aştept mult timp după răspuns. 
„Părinţilor mei li să păru lucru de rîs, că voiam 

să iau de soţie pe fiica sergentului meu.“
„Ca să stăruesc cu mai mult efect pe lângă 

părinţii mei, îmi luai congediu şi mersei acasă, ducând 
cu mine o epistolă a excelintelui meu colonel, care 
atesta tot ceea ce scrisesem părinţilor mei despre 
Mercedes.

„Acum părinţii mei recunoscură că pasiunea mea 
pentru Mercedes nu era nici decum trecétóre şi ridi- 
culă. îndărătnicie să puse ’n faţă cu îndărătnicie ; 
să schimbară vorbe aspre, amare, dar declarând, că 
mă voi cununa cu Mercedes chiar in contra voinţei 
părinţilor mei, ori apoi dăcă nu, că voi reîncepe viăţa 
mea de mai ’nainte învinsei, său să păru cel puţin 
că eram învingător.

„Fiă dar voia ta,“ $se tată-meu in fine, după 
ce să sfătuise timp îndelungat cu un văr sărman, care 
trăia in castel, aşa (^nd din mila părinţilor mei, 
„dar îţî fac o condiţiune: Vei merge îndată la amba
sada delà Paris. Acolo vei lucra bine şi vei termina 
îndreptarea ta morală. îţi dau timp de un an şi ju
mătate pentru asta şi trecând acest timp, mă voi învoi 
cu mesalianţa ta, dăcă mai nmaril tăi vor fi mulţămiţl 
de purtarea ta. Mercedes va veni insă la noi şi-şl 
va primi crescerea împreună cu soră ta Octavia. Sper 
că să va purta bine şi că va învăţa tot, ce să pre-=
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tinde delà soţia unni grande de Spania. Eşti înţeles 
cu asta, Fernando?“

„Plângând de bucurie imbrăţoşai pe tată-meu şi 
më reinturnai fericit şi mulţămit la Madrid. Mercedes 
încântată de amabilitatea părinţilor mei, era îndată 
decisă a sô supune condiţiunelor sciute, numai tatâ-sëu 
mai făcu nisce obiecţiunî, pe cari insă nu le putu 
susţine faţă de noi.

rNu trecu o lună şi Mercedes së afla in castelul 
strămoşilor mei din Galícia, ér eu stăm ca ataşat mi
litar al ambasadei spaniole la Paris. Nu-mî era per
mis a purta corespondinţă cu mirésa mea, ér epistolele 
părinţilor mei cuprindeau numai scirî scurte despre 
progresele şi sănătatea ei, icî colea şi câte o salutare.

„Eu më ţânui de propusul meu, lucrai necontenit 
şi trăiî ca un călugăr. Apropiindu-së sfârşitul tim
pului de încercare, nu mai îmî veniră scirî d’a casă, 
ceea ce më îngrijora férte mult, mai cu séma fiind-că 
nu primiam nicî un respuns la scrisorile mele cele 
mai urgente.

„îndată ce më vëcjui la capëtul acelui an şi ju- 
mëtate, îmï cerui congediu şi plecai cu un atestat in 
adevër strălucit in Galícia.

„Cât voi trăi nu voi uita (Jitia sosirei mele.
„Era o <Ji posomorită de témnâ. Necontenit 

cădea o plóie măruntă din cerul cenuşiu şi un vânt 
neplăcut fluştura frunzele' cele vestejite de pe arbor! 
— natura së punea la odihnă.

„Ah, şi amorul meu tot asemenea.
~ ^Tată-meu nu-şî putu ascunde uimirea sa când.-î*u
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më zări şi când întrebai de Mercedes. Dintru întâiii 
îmi respunse cu ocol, apoi îmi spuse, că së dovedise 
cu totul nedémna de mine, căci apró pe cu un an mai 
nainte së măritase după îngrijitorul nostru de grajduri.

„Nu-s in stare a exprima, ceea ce simţiam la 
aceste cuvinte rostite cu ton rece, batjocoritor. Nici 
un moment măcar nu më îndoiam, că nu së pusese 
aici o mare mişelie la mijloc. Nu së putea ca Mer
cedes aşi-mi fi devenit necredinciósa de dragul unui 
bărbat pe care-1 cunosceam de brutal şi de lacom.

„Aprópe cu forţa îmî procurai intrare la dânsa.
„Şi vai ! ce së făcuse din copila cea rumenă şi

frumósá !w
„0 femeeă bolnavă, mâncată de supërare, in a 

căror ochi arclëtorï së putea vedea apropierea morţii. 
Sdrobit ca nici odată că^ui lângă patul ei, şi îi aco
peri manile cele slăbite şi svêcninde cu sărutări şi cu 
lacrimi.

„Un fapt nespus de miserabil së comisese in con
tra mea. Dintru întâiû părinţii mei o zoriseră mereu, 
să abdică de bună voie delà mine, ér vë^ênd- că së 
opune atunci Don Martinez, acel vôr sërac, concepu 
un plan satanic. El îi povesti, că më voi căsători 
cu o dómná franceză, prefăcu vr’o câte-va epistole ca 
şi când ar fi fost scrise de mâna mea, prinse scriso
rile ei cătră mine şi le nimici, ba îi arăta chiar un 
anunţ de cununie cu numele meu, care firesce era 
fals, comandat de el in o tipografie de la Paris.

„Sârmana chinuita copilă nu sô mai putea deci 
indoi de necredinţa mea. Dar pentru a impedeca

I
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descoperirea acestei mârşavii, trebuia s’o oprésca de 
a nu sè intórce la Madrid. Şi asta-i succese vêrului 
meu Martinez, convingând pe Mercedes, că décà s’ar 
arata din nou Ia Madrid, tóra lumea ar crede că ar 
fi stat ca metresa mea cu mine in castel şi că sătu- 
rându-mô de dânsa, i-aş fi dat drumul.

„Biata Mercedes fu de aceeaşi părere, dar şi 
dâcă n’ar fi fost, totuşi n’ar raai fi îndrăznit a së 
intórce acasă, eredéndu-së repudiată de părinţii ei, 
cari nu-i mai răspundeau la desele ei scrisori. Ea nu 
scia firesce, că Martinez îi opria tóté scrisorile.

„Zorită necontenit şi vëdându-sô părăsită de toţi, 
primi in fine a deveni soţia îngrijitorului grajdurilor 
nóstre,

„Căsătoria ei nu era tocmai nefericită, căci în
grijitorul, Balseiro i era numele, resimţia pentru Mer
cedes veneraţiunea ce dânsa insufla fie-căruia, dar 
caracterul sèu vil nu së potrivia cu sufletul cel fraged 
al Mércédéi. D’abia cu vr’o câte-va sëptëmânï mai 
’nainte aflase Mercedes prin o întâmplare, că nu eram 
căsătorit, şi perspicacitatea amorului îi descoperi tótá 
intriga cea mârşavă.

„Ácéstá descoperire grozavă o aruncă pe patul 
de zăcere, din care nicï nu së mai ridică; peste pu
ţine <|ile ÎŞI dete sufletul.

„Disperarea rupse atunci in inima mea tóté sta- 
vilarele raţiunei şi ale bunei-cuviinţe.

„Cu însăşi mânile mele îi săpai un mormânt şi 
o adăpostii in el ; nu o pusei in sicriu ci pe rose, şi 
cu rose îi acoperii trupul ei.
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„Pe Martinez mişelul care o omorîse, îl impuşcai 
la duel, o ora după ce o înmormântasem, ér1 când 
tată-meu îndrăzni a rosti un cuvent de mânie, îmi 
isbucni furia cu greu reţinută şi in contra lui. Ridicai 
mâna asupra tatălui meu şi mè lâpădai de familia mea.

„Mé reintorsei la Paris şi reîncepui vieţa mea 
cea desfrânată de mai ’nainte; beam, jucam in cărţi, 
vânam, më duelam şi călâriam ca un nebun, dar din 
nefericire eram sanètos, pré sănătos chiar.

„Corpul meu de fer résista la tóté desfrâuările, 
ér la întrecerile nebune călare şi cu trăsura, şi la 
dueluri më ocrotea o stea miraculósá de orl-ce acci
dent. Mórtea, pe care o căutam, fugia de mine. Më 
duelam până şi pentru un ac, in mai multe rânduri 
sării cu calul meu de pe puntea Seinei in rîu séu 
më pusei împotriva unui tren — şi totuşi rămăsei 
mereu neatins.

„Pe scurt făceam extravaganţele cele mai nebune, 
numai de femei më feriam, căci nu puteam să uit 
nici decum pe Mercedes.

„După un an mâncasem jumătate din averea în
semnată ce moştenisem de la o rudă, dar më şi sătu
rasem de viéta cea desfrânată ce duceam. îmi veni 
un dor de singurătate şi de linişte.

„Deci împachetai şi mersei dintru întâiü la Ma
drid, ér d’acolo in Orient. Serviciul statului îl pără
sisem chiar când cu intórcerea mea la Paris.

„âm cutreerat lumea timp de mai mulţi ani, in 
fine dorul de a revedea mormântul Mércédéi më rea
duse in patrie. Më dusei de făcui o rugăciune la
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mormêntul regretatei mele mirese, dar nu putui să 
stau acasă.

„Soră-mea fusese repudiată, fiiud-că iubia pe un 
artist, care nu era gentilom.

„Când aflai despre asta, afurisii încă odată pre- 
judeţele aristocratice, îmi scuturai praful de pe încăl
ţăminte şi mersei la Madrid.“

„Voisem să mè impac cu părinţii mei, căci. aflasem 
că denşiî nu sciuseră nimic despre apucăturile satanice 
ale lui Martinez, dar când vècjui că respinseseră şi pe 
soru-mea, mê hotări! a-mi consacra viéça luptei in 
contra trufiei celor mari.“

„De şi dispuneam încă de o stare destul de mare, 
nu inchiriai la Madrid de cât o locuinţă mică şi în
cepui să caut pe soră-mea, in zadar insă, căci nu 
sciam numele bărbatului ei. Cu ocasiunea cercetărilor
mele me întâlnii cu Manuel Frania, pe care-1 cunos- 
ceam delà Paris ca vicomte d’Aubigne.

„Acésfca cunoscinţă fu de o mare influinţă asupra 
mea: fostul căpitan şi ataşat de ambasadă, fiitorul 
grande de Spania, deveni un. bandit, ceea ce sunt chiar 
şi acum, dar numai din pasiune, căci traiul vieţei 
mele nu rni-1 susţiu din prada ce fac ca bandit ci 
din interesele capitalului meu. Cu tóté astea, déca 
justiţia va pune mâna pe mine, voi fi spânzurat. Şi 
cu asta închei istoria vieţei mele.“

Cu astea Iorgu sări in sus şi dispăru prin in-
!
;

tunecime.
„Mé voi intórce îndată,“ strigase el când se

duse.

1
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Intru aceea inoptase. Focul era aprópe de stins. 
Juan mai puse vr’o douô lemne şi-l aţiţâ din nou.

De odată detuna o puşcătură, fanfare sô auriră. 
Iorgu veni alergând:

„Vine Manuelîw striga el. „La dracu, ce sô v’a 
fi intêmplat 6re? Nu l’aşteptam aşa de curând.“

La acâstă seire sô sculară şi cei lalţî şi sô luară după 
Iorgu, care alergase intru întâmpinarea căpitanului sôu.

CAPITOLUL LIII.

Regina bandiţilor.

Când cei patru tineri sô apropiau cu paşi grăbiţi 
de cortul cel mare, vô^urà văpaie de foc şi au<Jiră 
strigările voióse.

„Viva Manuell Viva Reina! Trâescă rairésa!“ 
„Har Domnului au sosit cu bine!“ 4‘ae Iorgu, 

care atribuia venirea neaşteptată a lui Manuel vr’unui 
accident.

înaintea marelui cort stetea Manuel călare şi lângă 
el Reina, frumósa şi mândră ca o adevărată regină. 
Căpitanul de bandiţi cu faţa strálucitóre de fericire 
dete mâna cu ómenil sói, asigurându-i că acâstă sur- 
prisă nu era decât urmarea unui capriciu momentan.

Pe Iorgu, Jüan şi pe cei doi Germani îi salutâ 
cu deosebită amiciţie şi îi presentâ Reinei.

Era un tablou fantastic compus din figurile săl
batice cu facle in mâni ér in mijlocul lor frumósa,

Theochar Aleii, „Unul scapă, altul piere.“ 53
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mêndra, tênëra părechiă cu expresiunea unei fericiri 
desăverşite in ochii cei lucitori.

El să fi fost in adevër temutul Manuel Frania, 
proscrisul, pe al cărui cap era publicat un premiu?

Ér bărbaţii cari-1 priviau cu feţele mişcate de 
bucurie să fi fost in adevër acei sôlbaticï bandiţi, de 
cari tremurau totă Spania ?

Era aprópe de necrecjut.
Detlev de Breda sô furişă incetinel la o parte şi 

re^imându-së de un arbore, contemplă cu un interes 
viu acésta stranie adunare.

N’ar fi fost 6re o problemă demnă de un bărbat 
de a nutri restul de simţiri nobile, care trebue că 
mai trăia in pepturile acestor bandiţi, şi a-i! readuce 
la o viâţă mai bună?

Succede-i-va asta őre şi in ce mod?
Da, trebuia să fiă posibil, căci ómenii cari erau 

in stare a resimţi o bucurie atât de curată de feri
cirea soţului lor, nu puteau să fiă cu totul perduţl!

Baronul rîse de sine insuşl, vëdêndu së in ima- 
ginaţiunea sa ca moralist şi salvator de suflete, dar 
cu tóté astea era ferm decis a executa nobila sa in- 
tenţiune care era de bună sâmă un straniu plan pen
tru un baron german, dar îi ser via de onóre.

Prinţul Iienric nu sô ocupa nici decum cu ase
menea gânduri filantropice. El descoperise pe Paula 
intre femei şi sô profitase de ocasiunea favorabilă de 
a-i spune vr’o douë cuvinte galante, pentru care însă 
astăzi era mai puţin accesibilă şi mai puţin recunoscô- 
tóre ca de altă dată.

."mpmi Ir I îl I
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Prinţul atribui vina acestei nepăsăr! agitaţiunei 
generale, dar să înşela. Causa rëcelei ei era presenţa 
lui Jüan. Cu tóté că Paula îl ocolia şi cu tóté că 
nici el nu-i căuta societatea, densa sô simţi straniu 
mişcată prin singurul fapt al presenţei sale.

Óre tot îl mai iubia de şi-l trădase, de şi scia 
că el iubia pe alta şi că pe densa o dispreţuia?

Inima femei! este o enigmă, dec! nie! noi nu 
putem sei, ce sô petrecea in sufletul acestei copile 
8ôlbatice.--------

voiósa in valea bandiţilor.Era o viăţă animată 
Présenta Reinei, amorul ei nemărginit pentru

Manuel, serenitatea şi condescendenţa ei exercitau o 
influinţă in adevôr fermecatóre asupra flăcăilor sălbă
tăciţi, car! îşi adunară tóté rămăşiţele de jumătate 
uitate ale cuîturei lor, pentru a să arăta plăcuţi faţă 
cu femeea cea frumósá.

Pană şi posomoritul Usto trebui să să plece cam 
cu voie, fără de voie înaintea gentileţei Reinei. Cu 
ce dragă inimă ar fi voit să descopere in purtarea ei 
trufie, său vr’un alt defect, dar Reina nu-i dete oca- 
siune la acăsta.

Manuel o intreba necontenit, dăcă nu-i lipsesce 
ceva şi dăcă să simte fericită.

„Da, o sunt pe deplin,“ răspunse ea cu frăge
zime. „Ce mi-ar şi putea lipsi? Amorul tău, el singur 
m’ar prăferici in pustia cea mai deşartă. Dar aici mă 
bucur de tot comfortul dorit ce ni-1 póte da bogăţia 
şi tot odată de nemărginita veneraţiune a soţilor tăi.“

„Ia-i subjugat cu gentileţa şi cu frumuseţea ta.
53*
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Nu te vor mai abandona nici odată. Dar cum va fi,
décá nu më vei mai iubi, décà dorul de ceea ce ai 
părăsit de dragul meu va deveni mai tare decât cre
dinţa ta?w

„Manuel, rnô mâhnesc! ! Nici odată, chiar décá
ai cădea in miserie şi in peire, na së va micşora 
amorul meu. Sunt a ta şi nimic n’are să më smulgă 
de lângă tine.tt

Aşa vorbia soţia banditului, şi ceea ce spunea, 
era expresiunea adevărată a simţirilor sale.

Prinţul Henric şi Detlev tot mai petreceau lângă 
bandiţi; acesta urmăria intenţiunea sa de convertire, 
pe care o cunóscem deja, de şi nu pré avea prospecte 
de succes. Iorgu şi Reina îl sprijiniră mult intru 
acésta şi cu ajutorul lor îi succese in fine, a obţine 
de la fie-care bandit obligamentul de a incepe o nouă 
şi legală viâţă, indatà ce së va desfiinţa liga lor.

Cu asta câştigase férte mult, cu tóté că el însuşi 
nu scia încă nimic despre avantagiul sëu, căci Manuel 
împărtăşise până acum numai lui Iorgu intenţiunea sa 
de a desfiinţa cât mai curând liga sa de bandiţi. — 

Don Juan Redando së reinturnase la Sevilla.
Venise in valea bandiţilor numai pentru a-şl lua (ţiua 
bună de la amic!, căci avea de gând a së îmbarca 
cât mai curând pentru Englitera.

Prinţul îşi recâştigase acum favórea Paulei.
Copila salutâ plecarea iubitului ei de odiniórá 

cu mare bucurie ; inima ei scăpa astfel de o mare 
sarcină, dar totuşi nu putuse suprima o lacrimă 
ferbinte,
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Il va revedea ea óre vr’o dată? Só póte, căci 
décâ mergea la Paris pentru 
după cum voia prinţul, avea sà sô intâlnéscâ de bună 
sâmă cu el.

Acéstà speranţă era una din principalele motive, 
care o indemnâ ca să priméscà curtea prinţului, dar 
nici sie-insăşl nu ar fi îndrăznit a-şî mărturisi acest 
motiv secret.

Persóna prinţului nu-i pré plăcea, dar Paula era 
din fire prefăcută aşa încât prinţul era convins de 
amorul ei.

Intr’una din ^ile Manuel Frania së preumbla cu 
Iorgu prin vale ’n sus şi ’n jos vorbind despre pla
nurile lor.

deveni cantatriţă,

Căpitanul de bandiţi făcu o mărturisire însemnată 
locotenentului sëu, spunêndu-i că, de când ajunsese 
vêrstnic, primia din când in când scrisori misterióse, 
care păreau a veni din partea unei persóne însărci
nată a së îngriji de sórtea lui. După cele din urmă 
scirl primite de la acea persóná, Manuel s’aştepta a 
i së indica locul viitor de petrecere. Locotenentul sëu 
însă spunea că ar fi decis a merge in Germania, 
pentru care ţâră, de când cu amiciţia lui cu Detlev 
de Breda, prinsese o slăbiciune mare.

„Te mai gândesc! câte odată, că duelul ce ai 
promis locotenentului Ladrone, n’a avut încă loc?“ 
reîncepu Iorgu după o pausă mai mare.

„Da, şi încă férte adesea,“ replicâ Manuel oftând. 
„Cât de mult mi s’a schimbat firea. Mai ’nainte 
lupta era pentru mine un joc voios? o recreaţiune.

î
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ér acum par’ că mè ia nisce fiori reci, când mă gân
desc la acest duel.“

„Mi-am dat parola de onóre pentru tine!“
„Nu te teme, că nu o voi călca. Consideraţiunî 

pentru Reina m’au reţinut până acum.“
„Dar ai cerut numai o singură săptămână de fe

ricire, eu ţi-am lăsat trei, acum trebue să scriu nea
părat lui Ladrone. Vreai să statorescl vr’o condiţiune 
deosebită.

„Nu, arangiază totul după cum vei găsi tu cu
cale.“

„Ce să alegem sabié, séu pistóle?“
~„Mie-mï este tot una ; omul móré de o lovitură 

de sabie tot aşa de bine, ca şi de un glonţ.“
„Dar de o lovitură de sabie te poţi feri, nu insă 

de un glonţ. Drept loc de întâlnire am ales valea 
unde te a provocat. Locul de dinaintea peşterei nóstre 
celei mici este singuratic şi fórte potrivit. Eşti învoit 
cu acel loc.“

„îmi este tot una ori unde voi muri.“
„Nici vorbă nu póte fi de mórtea ta. Mă mir

de tine!“
„Cine ne va însoţi?“
„Pedro!“
„Singur?“
„Da. Ladrone mi-a" promis că va veni numai 

cu un secundant şi cu un medic, deci nici noi nu 
trebue să fim mai mulţi de cât trei.“

„Numai să nu ne tindă vr’un laţ locote
nentul !“ _ .

*



S
— 831

„Asemenea lucru nu së póte presupune din partea 
lui, este un om de onóre.“

„Eu presimţ o nenorocire, care are să së întêm- 
ple la acest duel.“

„Dar lasă-mă cu presimţirile tale şi spune-mî 
mai bine, ce cuprindea epistola, pe care ţi-a adus-o 
astă dl Sancho.u

„Tocmai voiam să-ţi vorbesc despre asta. Căpi
tanul general al Granadei së inarmézá in contra nóstrá 
cu cea mai mare precauţi une. Prin îndelungata neac- 
tivitate a voit să ne adórmn. Ei voiesc să ne sur
prindă şi astfel să forţeze intrarea in valea nóstrá.“ 

Iorgu së porni să ri<Jä.
„Asta nu va fi cât lumea,“ c]ise el apoi. . ”Ge

cred Domnii cei schilodi de noi? Caraclio, ei mi-ar fi
tocmai acei iscusiţi, cari ne-ar putea păcăli ps noi. 
Şi când va avea loc comedia?“

„La începutul sëptëmânei viitóre.“
„Ha, de minune, vor găsi cuibul gol, căci vineri 

şi sâmbătă vom avea de lucru cu duelul, duminecă 
së va proclama sörbätoresce desfiinţarea ligei ér luni 
vom dispărea şi Domnii delà Granada vor putea veni, 
ca să védá minunile văii nóstre.“

„Bine, fórte bine.“
„Dar,“ obiectă Iorgu, „totuşi va fi bine, décá 

ne vom pune chiar de acum la pază bună, căci cine 
scie, déca vr’o intêraplare neprevèdutà nu va pripi 
atacul in contra nóstra. Apoi trebue së depărtăm d’aicl 
pe cei doui Germani.“

„Firesce. Le voi spune îndată cum stau lucrurile,“

-
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„Nu voiescî să ducî şi pe soţiă-ta la vr’un loc
sigur.“

„Nu ! îi voi face propunerea dar sunt convins că 
o va refusa. Sciî bine cât este de curagiósa Reina
mea. In decursul luptei să së retragă cu cele laite 
femei in turn. Ingrijesce-te de cu vreme, ca să avem 
proviant in de ajuns din ale mâncărei şi din muniţiune. 
Trebue să ne pregătim la o asediare îndelungată, décá 
nu vom voi să trecem prin o spărtură ce vom face 
in şirurile inamicilor.“

„Asta nici nu va fi de lipsă.“
„Adică vreai să dicï, că noi vom pleca d’aicï, 

mai ’nainte ca poliţia să ne fi venit pe cap, ceea ce 
va fi probabil, dar prevederea este bună in oii-ce cas.tt

„Póte să ne impresureze cât vor voi, nouë tot 
ne rëmâne eşirea prin turn.“

„Ce vreai să <Jicî cu asta?“
Iorgu surise.
„D’abia më vei crede că am putut păstra un 

secret atât de însemnat înaintea ta, dar adevărul este, 
că acum trei ani când am dat peste acéstâ vale ascunsă 
cu turnul mauric, examinând pe acesta cu amănuntul, 
am făcut o descoperire, despre care nicî unul dintre 
voi, n’are nicî ideeă măcar.“

„Ce minune ai descoperit?“ intrebâ Manuel.
„Un tunel secret pe sub pàmênt, care duce din 

turn până in peştera din ariniş, pe care o cunoscî.“ 
„Da, însă de tunel n’am sciut nimic până acum. 

Asta-i in adevăr o împrejurare de cea mai mare in- ^ 
şemnătatej care ne scóte din orî-ce pericol,“
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„Ca să nu lăsăm nimic aici ar fi bine dâcă am 
strămuta de cu vreme tóté la amicul nostru Augusto.“

„Asta-i o idee fórte bună şi firesce că o vom 
executa. Dar vină că sunt tare curios a vedea cu 
ochii misterul turnului.“

Cei doui amici apucară spre vechiul turn mauric, 
in care petrecură ca vr’o oră.

Apoi Manuel merse vesel in cortul sëu, ér Iorgu 
la cei doui Germani pentru a-i avisa despre necesi
tatea plecărei lor, care avis fu primit cu aceeaşi în
tristare cu care ea fu dată.

Detlev sô apuca indată să împacheteze bagagiele 
căci plecarea era fixată pe a doua (fi. Prinţul însă 
së duse la Usto şi-i comunică propunerea sa cu pri
vire la Paula.

„Pentru ca să ved! Senor Usto,“ incheeâ el cu
vântarea sa fórte lungă, „că intenţiunile mele sunt cu 
totul solide, bazate numai pe interesul ce port artelor, 
më oblig a-ţl preda D-tale indată o sumă, séu a o 
depune pentru contul D-tale la o bancă, din a cărei 
venit să trăiâscă Paula la Paris. Ar fi fórte bine dâcă 
ai veni şi D-ta cu dânsa.“

Usto SÔ uimi fórte mult.
„Éta o stranie propunere,“ <^se el> »este o mare 

bunătate din partea D-tale, Don Enrico, dar nu o 
pot primi.“

„Să nu crecji că sunt condus de alte interese de 
cât de acelea ale artei,“ bîlbăi prinţul destul de încur
cat. „Ér cât in privinţa speselor mele, am prevë^ut 
in budgetul meu pe fie-care an o certă sumă pentru

-
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unor talente demne. Nu mô interesez de• • •sprijinirea 

persóna, ci numai de artă . . .
„Arta va putea exista şi înflori şi fără de Paula 

mea,“ replica Usto posomorit. „Cu învăţarea cantului 
şi cine scie decă va ajunge la perfecţiune, nu va fi 
destul, căci ei îi lipsesce peste tot cultura.“

„Are timp a să cultiva, căci este tânără.“
„Ş’apoi ce nume ar avea primind delà un prinţ 

asemenea binefaceri.“
„Nimen n’are să afle asta. îţi dau parola mea 

de onóre, că nu voi vorbi cu nimen despre asta. 
Paula insăşî resimte un dor ferbinte a trăi in lumea 
cea mare.“

„Asta-i un dor copilăresc, lipsit de raţiune. 
Crede-mă Don Enrico, că densa peste puţin s’ar ofili 
intre zidurile cele inalte ale oraşului şi ar dori să 
revină in poenile dumbravelor, pe care nu le-a părăsit 
până acum nici odată. Nu cunosc! D*ta frumósa 
pdesie „La Nostalgie,*) care să începe astfel :

Vous m’avez dit : A Paris, jeune pâtre,
Viens, suis nous, cède à tes nobles penchants.
Notre or, nos soins, l’étude, le théâtre
T’auront bientôt fait oublier les champs.
Je suis venu, mais voyez mon visage.
Sous tant de feux mon printemps s’est fané.
Ah, rendez-moi, rendez-moi mon village,
Et la montagne, où je suis né.**)
*) Dorul de ţ6ră. t
**) Traducere verbală: Mi-aţî 4's : Vină la Paris june păstor, 

urmeză-ne, cedézà aplecărei tale celei nobile. Aurul nostru, îngrijirea nösträ, 
studiul, teatrul, te vor face să uiţi curênd de câmpii. Am venit, dar 
priviţi-mî faţa. Sub atâta foc primávéra mea s’a pălit. Ah, redaţi-mî, 
redaţi-mî cătunul meu şi muntele unde m’am născut.

f
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„De acest dor de ţâră va fi apucată şi Paula; 
de ce să-i răpim liniştea şi pacea ei? Cât-va timp 
va jeli din causa neimplinirei dorului ei, dar apoi së 
va simţi mulţămită şi fericită. Lasă-i acésta nevino
văţie copilârésca. Doresc ca să nu cundscă nici odată 
viâţa egoistă şi lacoma din lumea cea mare.“

Prinţul de şi jignit totuşi nu sô putu reţine de 
a nu exprima lui Usto mirarea sa, cât de bine cu- 
noscea acesta versurile lui Béranger.

„Astea-s amintiri din timpuri trecute,“ rëspunse 
el. „Am trăit mult timp in lume şi bine inţeles, nu 
in societatea cea mai rea, unde am audit câte una 
alta şi am mai ţânut minte din ele. Dar după tóté 
vô mulţămesc pentru bunăvoinţa Dv.“

Cu astea Usto îi făcu douÔ reverinţe aşa încât 
prinţul trebui să plece înfuriat.

Dar nëcazul lui nu ţinu mult, căci găsind oca- 
siune a vorbi în taină cu Paula, îi reveni t0tă voia. 

A doua <Ji cei doui Germani plecară.

?

CAPITOLUL LIV.

Duelul zădărnicit.

Locotenentul Ladrone tocmai terminase cu lectura 
unei epistole, care părea a-1 interesa fórte mult. Apucâ 
clopoţelul de pe masă şi sunâ. '

Un servitor intrâ,
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„Pune şeaua pe armăsarul meu, pune vr’o doué 
butilci de vin şi vr’o cincizeci de ţigări in tăscile 
şelei şi nu uita nici de sabia mea, nici de pistóle şi 
de muniţiune,“ ordonă ofiţerul.

„Am înţeles, Senor locotenent,“ respunse servi
torul. Stâpênu-sëu puse epistola primită in buzunarul 
tunicei sale, dar o scóse ârăşî de acolo şi o incuiâ cu 
ÎDgrijire in sertarul biuroului sëu.

Servitorul, un om têuër, observă iîe-care din aceste 
mişcări cu mare atenţiune.

„Ce mai stai aici?“ së resti ofiţerul cătră dânsul.
„Védi mai bine ca armăsarul să capete cum së 

cade de mâncare; peste doue ore voiesc să plec cu 
el. Eşi acum !“

Servitorul së depărtâ.
Ladrone SÔ sculă, îşi tocmi toaleta, îşi încinse 

sabia şi merse la coregidore, care îi era şef, ca să 
cérà delà densul un congediu pe trei (Jtai care-i fu 
îndată acordat.

D’acolo merse la medicul regimentului de dragon! 
ér delà medic la locotenentul Don Bernado Lesset.

Ladrone nici n’apucase bine a eşi din casă, când 
âtă-l pe servitorul sëu furişându-sâ din grajd in ca
mera stăpânului sëu, unde së încercă a deschide cu 
nisce cârlige sertarul delà biurou in care locotenentul 
închisese sciuta epistolă.

„Trebue să fiă un act de mare însemnătate,“ 
bombăni mişelul in sine, „am vë<Jut cum schimba la 
feţe şi cum së înveseli citindu-o. De bună sâmă va 
fi cuprinzând şi causa plecărei sale celei fără de veste ;

;
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trebue să-i dau de urma . . . Afurisită bróscál ab, in 
fine! . . . Eată-o, caracbo, ce-i asta !“

Brósca sertarului së deschisese in fine şi servito
rul găsise şi desfăcuse epistola. Ceea ce citea in ea 
îl umplu cu cea mai mare mirare, căci autorul ei nu 
era altul de cât Iorgu, care anunţa pe locotenent des
pre locul, timpul şi condiţiunile duelului.

„Asta-i fórte însemnat,w şopti servitorul. „Voi lua 
o copie de pe epistolă, nu este lungă şi locotenentul 
nu va reintra aşa de grabă. Mô prind că va comite 
nebunia şi va alerga in manile bandiţilor; fia. Eu 
unul voi fi mai cu minte şi-in! voi câştiga premiul!“ 

Servitorul copia de grabă epistola, apoi o puse 
cu îngrijire in sertar, pe care-1 incuiâ, apoi sô rein- 
tórse in grajd.

Când locotenentul Ladrone veni acasă găsi pe 
armăsar gata de plecat. Mai arangiâ vro doué hârtii, 
puse epistola lui Iorgu in buzunar şi tocmai îşi în
cingea sabia, când răsunară de jos tropote de cai.

Călăreţii erau Don Bernardo Lesset, voiosul lo
cotenent şi senor Irimie Belhze, medicul lung şi sup- 
ţire ca un fus al regimentului de dragon! din Sevilla. 
Ladrone salutâ pe cei doui domn!, incălecâ pe armă
sarul sëu şi pleeâ cu ei.

Servitorul sô opri la pórta până ce vëtju că cei 
trei călăreţi dispăruseră după colţul stradei, apoi alergâ 
in camera sa, îşi complectă îmbrăcămintea, luâ cu 
sine copia scrisórei şi alergâ la poliţie unde fu indată 
dus înaintea coregidorelui, de óre-ce anunţase că ar 
fi in stare a-i da pe mână pe Manuel şi pe Iorgu.

-



=de fórte bine aminte de 
3 Ladrone provocase la 

de şi sô infuriâ asupra 
cu bandiţi! in loc de a-i 
urâ despre altă parte că 

pune mâna pe cei de

servitor cu o resplată fru- 
-i da şi mai mult, chemifi 
sfătui cu dânsul, 
nulţ! soldaţi,“ 4lse core- 
imea ne-ar putea trăda, 
e ajuns, pentru a ocupa 
miai densul şi un servitor 
) şi cred, căci de şi-s tîl- 
iţ cavaleresc. Pune dec! 
ei mai bun!, intre ei tre- 
mosc drumul ; nu trebue 
căci ar ii in stare a ne 
. Firesce, că trebue să 
ntea duelanţilor la locul 
putem posta bine.tt 

, vom năvăli indată asu- 
irîm la pământ pe Iorgu 
c! este un bun ţinteş şi 

’i 8ë tem mai mult de el

>rgu, Manuel şi însoţitorul 
nie! o resistenţă. Eşti in- 

lî propui vr’o schimbare?“
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Dar ajutorul coregidorelui nu găsi nici o obiec- 
ţiune de făcut.

După o oră coregidorele şi cu ajutorai sëu ple
cară călări, ér la bariera oraşului li sô alătură opt 
gendarmi bine înarmaţi. — — —

„Noi suntem cei dintâi,“ dise Iorgu sărind de 
pe cal şi privind împrejur. „Mai lipsesce un cuart 
de oră până la timpul kotărît. Intru aceea voi face 
o recunóscere a terenului !“

Iorgu së intórse şi întinse mâna după pistolul 
din taşca şelei — in acel moment detună o puşcătura, 
locotenentul de bandiţi scóse un strigăt şi cădu jos. 

„Trădare!“ strigâ Pedro.
„Arătaţi-vë, câini laşi,“ sbierâ Mauuel şi scóse 

din tecă sabia cu care era încins, alergând spre gen
darmi cari eşiau de după tufişuri şi stânci cu coregi- 
dorele in fruntea lor.

„ Predaţi-vë !tt 
„Să vë lovésca ciuma, câni laşi şi trădători ! Cine 

indrăznesce a më ataca?“
Pedro era mai cumpëtat de cât căpitanul sëu. 

Prin o împuşcătură dobori calul coregidorelui, care 
in căderea sa acoperi pe coregidor. Profitându-së de 
tàrbâcéla geudai inilor produsă prin căderea şefului 
lor, prinse ftenele calului lui Manuel şi strigâ:

„Haidem căpitane ! Ne-am jertfi de geaba. Lasă 
pe câinii cei laşi. Nu este ruşine de a fugi acum. 
Trebue să rësbunâm pe Iorgu.“

„Rësbunare pentru asasinarea mişelâscă a lui 
Iorgu,“ urlâ Manuel înfuriat alergând cu Pedro de-a /

!
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lungul văii. „Asta-i dara probitatea acestor ómen! 
de onóre! Dar îmi vor plăti ei. Iorgu cel mort are 
să le devină mai stricăcios decum le-a fost cel viu

Cei doui bandiţi îşi urmară calea înjurând şi 
blâstëmând mereu.

Puţin timp după fuga lor, sosi locotenentul La- 
drone cu cei doui însoţitori ai sëi la locul de luptă. 
O privire asupra gendarmilor şi asupra corpului câcjut 
a lui Iorgu îi spuse tot.

Scrâşnind din dinţi şi galbën ca céra merse la 
coregidorele, care sô ridicase cu chin de sub cadavrul 
calului sëu.

„Cum vil D-ta aici?“ intrebâ el brutal.
„Uiţi cu cine vorbesc!, senor locotenent; nu sei! 

că in acest moment sunt şeful D-tale?“ replica core
gidorele.

„Ai făcut un mişel din mine, senor,“ scrâşni 
Ladrone răguşit de furie şi cu pumnii streuşî. „Sciai, 
că aveam să terminez o afacere de onóre şi ai în
drăznit a surprinde mişelesce pe adversarul meu. Eşti 
un mişel senor coregidore, dar îmî vei da séma de 
ceea ce mi-ai făcut acum.“

Cu aceste cuvinte incălecâ şi însoţit de Bernardo 
Lesset pleca d'acolo, lăsând pe coregidore in cea mai 
mare uimire.

Medicul de regiment cel lung së ocupase intru 
aceea cu Iorgu şi-i examinase rana de la pept.

„Scăpa-va el cu vi4ţă?“ îl intrebâ coregidorele.
„De a^ï in douë săptămâni vei putea să-l spân

zuri,“ fu respunsul. „Glonţul a nimerit in lanţul de

i
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Ia ceasornic şi l’a rupt, perdându-şî astfel mult. din 
puterea sa, ér acest om 
tare. Cred că leşinul este mai mult o urmare a că- 
derei pe solul cel dur stâncos de cât a ranei sale.“

După ce medicul pansase pe banditul rănit şi, 
acesta redobândindu-şî simţirile, fu îndată legat pe un 
cal apoi plecară cu toţii înapoi spre Sevilla.

Trei dile in urma acestei întâmplări locotenentul 
Ladrone, după ce avuse o convorbire cu Iorgu, sè duela 
in pistóle cu coregidorele. Junele ofiţer fu greu rănit.

pare a avea o natură férte

CAPITOLUL LV.

Turnul misterios.

Manuel tocmai primise o epistolă delà locotenen
tul Ladrone, in care îi descria întâmplarea cu coregi
dorele şi-l avisa că së va duela cu eî.

In epistolă era şi un răvaş a lui Iorgu, care con
firma spusele locotenentului şi-l anunţa pe Manuel, 
că peste doué sôptëmânl, când adică îi vor fi revenit 
puterile, va face o incercare de dosire.

Manuel ţinea acâstă epistolă în mână şi mergea 
înaintea cortului sôu in sus şi ’n jo3, când de odată 
së arătâ Pedro, care venia in ruptul capului pe un 
cal spumegând şi care striga din depărtare: „Vin, 
căpitane, vin.“

„Cine vine?“
Theochar Alexe. „Unul scapă, altul piere." 54
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„Soldaţi dinspre Granada!a respunsc Pedro aprópe 
fără suflare, sărind de pe cal. „l-am vëdut de pe 
muchia stejerişului.“

„Póte să toi viiă, câţi inş! sunt?“
„Ca la vr’o jumătate de batalion de infanterie 

şi vr’o sută de călăreţi, îăncerî şi gendarmi şi aduc 
cu sine şi două tunuri de munte.“

„Ha, hal“ rîse Manuel. „Asta-i bun lucru. Voiesc 
óre să sfarime cu ghiuîelile lor stâncile de pétrà? Cam 
cu greu vor isbuti la acesta. Când vor putea sosi 
óre aici?“

'
;

1

„Peste două ore.“
„Bine, adună pe ômeniï noştri!“
„Dar căpitane, nu voiescî să înmulţesc! străjile 

de la cele două intrări, şi să le întăresc! pe astea 
mai bine. Palisadele pe care le-am ridicat erî, nu 
vor résista ghiulelelor timp îndelungat.“

„Ne mai rămâne turnul, dar asta tu n’o sei! încă. 
Du-te, chiamă pe ómen!!“

Pedro plecâ plin de indoiel! şi aduna cu sciutele 
semnale pe toţ! bandiţi! la locul obicinuit de adunare.

In mai puţin ca cine! minute toţi bărbaţii şi tóté 
femeile erau acolo; scirea despre apropierea adversa
rilor să răspândise deja şi provocase o agitaţiune 
febrilă.!

Dar nu putem dice că ar fi predomnit frica intre 
bandiţi, însă lipsa lui Iorgu totuşi să resimţia tare, 
cu atât mai vârtos, fiind-că Usto era şi mai ursus ca 
de obiceiü. Causa acestei rele disposiţiun! a lui Usto 
era că in nóptea precedentă fiică sa Paula luase lumea

i:
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’n cap, după cum îi spunea o epistolă lăsată pentru 
densul de fugară.

Pentru a nu ii silit a da explicări soţilor sói, 
Usto afişase acéstá epistolă a Paulei de păreţii cor
tului sèu, unde fu cetită de toţi, dar nimeni nu sé 
indurase a vorbi bătrânului despre nenorocirea ce-1 
ajunse.

Yédênd Manuel pe toţi adunaţi, së ureâ pe o 
estradă şi clise cu voce tare, ca să fia bine audit:

„Iubiţi fraţi şi soţi, aflaţi mai ’nainte de tóté o 
veste bună: Credinciosul nostru amic Iorgu, pe care 
1’am jelit deja ca şi cum ar fi fost mort, trăiesce încă, 
de şi rănit şi arestat, dar plin de speranţă, că peste 
puţin va putea întreprinde o încercare de scăpare. 
Aici însă sunt destule braţe ţepene şi inimi curagióse, 
care vor contribui cu plăcere a reda libertatea aceluia 
care pentru noi şi-a pus-o in risic pe a sa de atâtea 
şi atâtea ori.*4

Strigăte de bucurie întrerupseră pe orator, care 
continuâ după ce së făcuse tăcere :

„Dar ne-a venit şi o veste seriósa. Servii jude- 
căţei, căreia noi nu ne-am supus, inaintézâ in contra 
nóstra pentru a ne duce la inchisóre séu la furci.u

„N’avem ce să alegem, deci mai bine murim in 
luptă de cât pe furci. Mai frumósá însă de cât ori-ce 
mórte este viâţa şi libertatea.“

Aprobări susţenute isbucniră la aceste cuvinte. 
„De mai mult timp deja nutresc intenţiunea de a 
desfiinţa liga nóstra; după părerea mea acum a sosit 
momentul potrivit,“
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Un murmur surd aprópe desaprobător trecu prin
adunare.

„Fraţi şi soţ!/ relua Manuel cu vocea sa cea 
mângăiătdre: „Aduceţi-vă aminte de cuvintele mele 
rostite acum doui an! cu ocasiunea reconstruire! ligei 
nóstre: societatea omenéscâ ne-a alungat din sânul ei, 
sórtea nemilósá ne-a scos din văgaşele de tóté dilele; 
in furtuna vieţei am perdut ancora cea mai bună* 
Fără odihnă şi fără patrie ne întrunim aie! intr’o 
ligă puternică. Lupta in contra trufiei, in contra 
prejudeţului şi in contra ori cărei nedreptăţi, să fiă 
lozinca n6stră.w

„Hei bine, ne am luptat inimoşi, am luat contribu- 
ţiunî de la bogaţii cei trufaş! şi am ajutat pe sèraeï, 
am pedepsit multe fâră-de-legi şi am reparat multe 
nedreptăţi — şi cu tóté astea, care din noi resimte 
o mulţămire adevărată in inima sa?u

„Suntem puşi afară din lege şi fie-care dintre 
noi resimte inaltul adevăr al cuvintelor: fie-care să 
fiă supus autorităţii.

„Care dintre noi nu va fi meditat nici odată 
asupra acestui adevăr?“

„Cine ne-a dat dreptul de a ameliora legile 
dumne4eesci şi omenesci şi a le tîlcui după ideile 
nóstre ?

„Massa cea mare a poporului ne consideră drept 
sceleraţi, nu intrăbă, ce ne-a silit a apuca pe acéstâ 
cale. Ear vocea poporului e vocea lui Dumnezeu.

„Fraţilor, astea-s gândurile care de mult să în
vârtesc in creerii mei şi nu-mi mai dau pace. Faceţi

3!.!
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ce veţi vroi, eu însă es din ligă şi sunt gata a preda re
gistrele şi cassa urmaşului meu.a

„Eşim cu toţii,“ strigară cei dimprejur.
Ochii lui Manuel scenteiară de triumf. Nu per- 

duse dară dominaţiunea asupra acestor spirite sălbatice.
„Fiă !“ strigă el cu vocea tare. „In virtutea 

funcţiunei mele declar liga de disolvată. Registrele 
stau la disposiţiunea fie-căruia, care voiesce a cerceta 
cuprinsul lor, ér in cortul meu voi număra fie-căruia 
partea sa din banii obştesc!.“

Manuel Frania să dete jos de pe estradă şi merse 
intre vivate spre cortul său.

„Cum rămâne însă cu apărarea văii, căpitane?“ 
întrebă Usto.

„Jumătate din bărbaţi merg la cele două intrări,“ 
comandă Manuel, „şi vor fi înlocuiţi peste un cart 
de oră de cealaltă jumătate. Când voi suna din corn, 
ceea ce va fi ca peste vr’o jumătate de oră, toţi să 
vor retrage in turn.“

„De ce ai trimis caii d’aicl. Astfel ţi-ai tăiat 
drumul de retragere.“

„Aveţi răbdare numai ! Veţi vedea, că veţi fi cu 
toţii mulţămiţl.“

„Dar aparatele şi mobilile nóstre?“
„Ardeţi séu îngropaţi ceea ce nu veţi fi in stare 

a duce cu voi.“
Cu astea Manuel intră in cort ér bandiţii mer- 

seră unul câte unul inlăuntru la el pentru a-şl primi 
fie*care economiile destul de considerabile din cassa 
obştăsca.

i!
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Manuel şi Rein a congediara pe fie-care bandit 
cu cuvinte de dragoste şi cu admonestarea ca să sô 
apuce de o vié(.â mai bună.

Cu asta trecu cât-va timp. Intru acésta să săpase 
o gropă adeneă şi să umpluse cu sculele mai preţtâae, 
acoperindu-sê totul cu mare îngrijire. Şi inamicii so
siseră şi së desvoltase deja un foc destul de vioiű 
intre cele douë părţi, care însă nu aduse mare pagubă 
bandiţilor, fiind bine feriţi.

Acum răsunară cele douë dintâiù bubuituri de
tun şi palisadele bandiţilor sô sguduiră in mod ame
ninţător.

In următorul moment Manuel dete semnalul din
cornul sôu ; bandiţii sô retraseră de grabă in turn, 
numai unul din ei fusese atins de un glonţ.

Manuel aprinse chiar cu mâna sa preţiosul sôu 
cort de mătase.

„Mórtea şi arderea lui Manuel Frania!“ dise el 
glumind. „Din căpitanul de bandiţi sô face acum un 
cetăţean solid, care stă sub stăpânirea şarmantei sale 
soţii.“

: Reina care era la braţul sôu îl privi cu oc*hî 
strălucitori.

„Ce fericiţi vom fi, scumpul meu, când vei fi 
cu totul al meu, când nimic nu va ameninţa a mi 
te răpi. Am petrecut nisce (jile minunate aici, dar 
solitudinea pacinică ne va ticni mai bine.“

Bandiţii şi soţiele lor sô adunaseră intru acésta 
in turn şi-şi spărgeau capul, că őre de ce va fi luat 
■Manuel acésta disposiţiune. îndată ce miliţia pătrundea
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in vale, le era tăiat ori-ce drum de retragere şi pre
darea lor nu era de cât o ceşti une de timp.

Manuel şi Reina fură cei de pe urmă, cari urcară 
scara cea de lemn a turnului. Manuel trase apoi acea 
scară sus in turn şi aruncă încă o ultimă privire 
asupra văii drăgălaşe, care acum era plină de fum, 
căcî cele doué tunuri bubuiau încă necontenit.

„Adio, lăcaş iubit al veseliilor nóstre. Adio stânci, 
cari ne-aţî ocrotit aşa de bine. Vë mulţămesc şi nu 
vô voi uita nici odată!“ striga Manuel cu vocea 
tare. „Adio!“

„Adio!“ repetară bandiţii şi-şi ridicară căciulile 
şi puscile in aer, de şi nu iuţelegeau bine de ce-şi 
luau adio, de óre-ce nu plecau încă.

„Acum însă fraţilor veniţi după mine,“ $se 
Manuel inclii<Jênd uşa cea ţeapănă. „Pentru ultima 
óra merg ca conducător in fruntea vóstra. lDcrede{i-vë 
in mine. Acum trebue să ne despărţim, dar in fie
care an, tot in (Jiua asta, voi fi aici, de sô va putea 
şi sper a găsi aici cel puţin pe vr’o câţi-va dintre 
voi ca să vëd déca vë ţineţi de cuvêntul ce ni-aţi 
dat, mie şi baronului german ... De scăparea lui 
Iorgu voi îngriji eu.“

Un răsunător strigăt de: Vi^a Manuel! Viva 
Reina! umplu acel spaţiii. —

Manuel însă pogorî scara cea lată de pótra până 
in cel mai adênc spaţifi al turnului, care era o pivniţă 
săpată in stânci şi era susţinută de o colóna uriaşă, 
construită din cuadraţi de pótra.

Bandi ţii* 1 urmaseră plini de mirare, dar uimirea
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lor deveni şi mai mare, când vëcjurà că Manuel luâ 
un drug* gros de fer şi-l apăsâ din rësputerï pe un 
punct anumit al colónei.

îndată së audi o scârţăitură lină, care devenia 
tot mai tare, tot odată partea inferióra, înaltă ca de 
vr’un metru şi jumëtate, a colónei së dete in lături 
aşa încât colóna rëmase suspendată in aer, ér in josul 
ei së arăta o intrare comodă in o boltitură adeneă şi 
intunecósS.

Un strigăt general de bucurie eşi din gurile

»

-

Ituturor.
„Mai aprindeţi încă faclei“ ordona Manuel, „şi 

liaidem cu toţii ’n jos, nu este nici un pericol Ia 
mijloc. Din bolta de jos un gang ne scóte până ’n 
peştera din ariniş.“

Rî^end, cântând şi batjocorind pe soldaţii, cari 
îi vor căuta in zadar, plecară bărbaţi! şi femeile, in 
urma tuturor Reina şi Manuel.

încă odată scârţăi maşinăria, pétra cea colosală 
së puse ér .la loc, aşa încât colóna părea a purta 
din nou tavanul şi intrarea in suterană era aco
perită.

:
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Manuel Frania şi soţii lui dispăruseră.
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CAPITOLUL LVI.

Un cadavru viu.
Ca iuţâla fulgerului sè rôspândi vestea despre 

miraculósa dispariţiune a lui Manuel Frania şi a ligei 
sale prin tóta Spania, producênd pretutindeni cea mai 
mare sensaţiune.

Ca la tot svonul de asemenea natură, rëspândit 
prin gura poporului, aşa şi aici së lăţiră cele mai fa- 
bulóse exageraţiunî.

Unii pretindeau că Manuel Frania ar fi cumpërat 
pe coregidore cu o sumă colosală şi astfel el Tar fi 
lăsat să scape cu soţii lui ; alţii povestiau că bandiţii 
s’ar fi năpustit asupra soidoţilor şi ar fi măcelărit pe 
cea mai mare parte din ei şi că liga lui Manuel va 
ocupa de bună séma vr’o fortărâţă, vor proclama pe 
Manuel Frania de rege şi vor incepe a purta resbel 
cu Spania intrégá.

Cea mai mare parte din ômenï însă credeau in 
fermecătorie şi c}iceau că Manuel Frania ar fi fugit 
cu soţii sëi prin vôzduh ajutaţi fiind de necuratul.

Coregidorele din Granada şi comandantul trupelor 
nu sciau nici ei pe ce cale scăpaseră bandiţii, deci 
cu tóté că rîdeau de aceia cari vorbiau de fermecă
torie, totuşi nu erau iu stare a dovedi contrarul, şi 
cu atât mai puţin de a da de urma fugiţilor.

Captivitatea lui Iorgu era numai o pré slabă 
mângâiere pentru nereuşita expediţiunei executată cu

Tbeocbar Aleii, „Unul flcapă, altul piere." 55
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; atâta precauţiune şi apese, cat atât mai slabă, fiiud-că 
banditul refusa eu ineăpăţinare de a da orî-ce infor- 
maţiune asupra soţilor sëi. Vindecarea rănei sale 
mergea bine şi cu tóté astea Iorgu devenia din ce 
in ce mai slab şi era aprópe de mórié.

Cei mai bun! medic! fură chemaţî la patul lui 
de zăcere ca să-l scape, căci cu viâţa lui s’ar fi sfârşit 
orî-ce sprijin de urmărirea bandiţilor. Ei îl examinară 
cu amănuntul şi vorbiră cu multă nelămurire şi cu 
multă erudiţiune latină exprimându-ş! ipotesa, că vr’un 
organ interior ar fi primit o vătămare dintru întâiii 
neinsemnată, dar fiind negligeată ar avea acum de 
urmare descompunerea succesivă a paţientului.

Iorgu fusese dus la Sevilla unde së afla şi Don 
Jüan, după cum seim.

Acest din urmă së încercase in mai multe rânduri 
a primi permisiunea de a vorbi cu amicul sëu, dar 
coregidorele sciind despre amiciţia torero-ului cu falşi! 
conţi de Torrejas, nu voise să-i dea voia cerută.

Până şi petiţiunea ce înaintase cătră căpitanul 
generai rămăsese fără résultat şi álcáidul tot aşa ca 
medici! şi păzitori! nu erau de cumpărat, căeî sciau 
pré bine ce însemnătate së da acestui prisonier şi că 
acest bărbat îndrăzneţ n’avea trebuinţă de cât de cel 
mai mic ajutor pentru a scăpa din incliisóre.

Ca la vr’o doué sëptëmâni după dispariţiunea 
lui Manuel, Iorgu muri.

Jüan era in adevăr mâlmit când aflâ despre asta, 
tot asemenea şi prinţul Henric şi baronul Detlev de 
Breda, car! de vr’o câte-va dile petreceau la Sevilla.

;
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îndată după ce aflară acéstá tristă veste meraeră 
Ia inehisóre, unde li së spuse, că cadavrul s’a predat 
deja universităţii, pentru 
pentru ca să së dea de urma straniei maladii, parte 
însă pentru ca să servéscà studenţilor drept obiect 
de studiu, cum së intêmpla de obiceiu cu cadavrele 
fâcëtorilor de rele şi a celor sinucişî.

„Este deja cam târziu,“ dise Juan scoţendu-şl 
ceasornicul. „Profesorul Cesina, îngrijitorul academiei, 
nu va mai admite pe nimeni.“

„Pe noi totuşi ne va primi dóra!“ exclamă prin
ţul cu trufie.

„Uiţi că ne aflăm in Spania, unde titlul tëu de 
prinţ german nu-ţl va fi de vr’un folos pré mare,“ 
îi obiectă Detlev de Breda. „Cu tóté astea să în
cercăm însă.

„înainte deci!“
„Cred că va fi mai bine, decă ne vom duce la 

universitate!“ (Jl*se Jüan. „Eu-1 cunosc pe profesorul 
Cesina in persóna. Veniţi dară.“

In scurt timp ajunseră la universitate unde şedea 
profesorul.

Sunară, fiind-că uşa era deja încuiată.
Un servitor veni şi-i întrebă ce poftesc.
„Rog pe Domnul profesor să-ml dea ascultare, 

am să-i vorbesc in o causa urgentă,“ (fise Jüan dând 
servitorului biletul sëu şi al amicilor sëi.

„Domnul profesor nu-i acasă,“ rëspunse servitorul 
aruncând o privire pe bilete şi făcend apoi o reverinţă 
adencă.

să fiă secţionat parteca

65*
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„Eu prinţul Hersenstein, îl rog să ne priméscá,“ 
exclama prinţul Henri nerăbdător.

„Domnul profesor nu-i acasă in adevër,“ repetă
servitorul.

„Este o afacere de mare însemnătate pentru noi.“ 
Servitorul ridica din umeri.
Detlev, care credea că voiesce numai să nege 

presenţa profesorului, îi dete o piesă de aur.
El îi mulţămi respectuos şi-l asigura încă odată, 

că profesorul ar fi eşit.
„Unde s’a dus?“ întrebă torero-ui.
„Nu sciu, 4ôu că nu sciu, Don Juan,“ afirmă

servitorul.
„Trebue dar să plecăm d’aicj,“ exclamă baronul

necăjit.
„Dâcă doresc Domnii a lăsa o notiţă pentru 

Domnul profesor i-o voi da-o când va reintra.“
„Când cre<Ji că va veni?“
„Pe la medul nopţii.“
„Atunci va fi pré târdiu. 

mâine diminâţă?“
„Bine voiţi a veni înainte de 10 ore, căci atunci 

va secţiona pe banditul cel mort la anatomie.“
„Afurisit lucru,“ (Ji3e prinţul in limba germană 

cătră Detlev. „Ce al dracului de grabă merg ei. îmi 
pare că së tem să nu le fugă Iorgu până şi mort 
cum este.“

Când îi putem vorbi

Don Jüan dete şi el servitorului o piesă de aur 
şi-l rugă să dea biletele stăpânului söu şi să-i anunţe 
visita pe mâine diminâţă.
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Servitorul promise asta cu multe complimente şi
mulţămirî.

Cei trei amici sô reinturnară încet la hotelul lor.
„Im! pare rëu că nu pot vedea încă odată pe 

Iorgu,“ í}'se Jüan pe când şedeau împreună lângă un 
pahar de vin.

„Nici mie nu-mî vine să-i dau mâine ultima 
önére,“ relua Detlev, „căcî par’ că mô îngrozesc 
gândindu-më, că îndată după ce-1 voi fi vëdut, va fi 
ciocârtit de cuţitul studenţilor.“

„N’am putea să încercăm a cumpôra cadavrul, 
ca să-l înmormântăm cu tóta cuviinţa?“ întreba prinţul.

„Nu cred că ni s’ar concede,“ răspunse Jüan. 
„Iorgu este un om pré vinovat decum să së ia vr’o 
consideraţiune faţă de cadavrul sôu. Prin o asemenea 
încercare numai v’aţî compromite férte grav, prinţule ; 
dar më voi încerca eu a executa ideia D-tale, căci 
profesorul mô cunósce şi . . . dar acum îmî vine o 
idee şi mai bună, oă mergem îndată la anatomie şi 
să vorbim cu păzitorul, pôle că vom face ceva cu el, 
in tot caşul cred, că ne va arăta cadavrul, décâ-i vom 
da un bacşiş.“

„Asta-i o ideeă bună,“ exclamâ prinţul sărind in 
sus şi luându-şl pălăria şi bastonul.

Baronul merse la geamantanul söu,‘ îl deschise 
şi lua din el o sumă mai mare de bani.

„Ce vreai cu ei?“ îl intrebâ prinţul.
„Să cumpăr cadavrul lui Iorgu,“ răspunse Detlev, 

„póte că păzitorul ni-1 va da pentru acésta sumă.“
„Dar îşi va perde postul,“ obiectă prinţul,
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„Cu atât mai bine pentru densul, căci atunci 
i-aş da o sumă de dece ori mai mare de cum este 
leafa lui de a<Jl.“

„Să încercăm dară ce vom putea face.“
Cei trei amici plecară din nou.
Anatomia era in apropierea Guadalquivirului, 

puţin afară din oraş.
Peste o jumătate de oră sosiră acolo.
Anatomia să compunea din un edificiu mai mare, 

care servia pentru scopuri seienţifice şi din unul mai 
mic in care şedeau servitorii şi îngrijitorul. Totul era 
impreşmuit de un zid destul de inait. —

Juan bătu in p6rtă.
In curte începură îndată vr’o doui câini să latre 

şi o voce de bărbat strigă:
„Tu eşti Jaime?“
„Nu, dar deschide, căci avem să vorbim ceva 

însemnat cu D-ta!“ răspunse Jüan.
„Nu mi-e permis.“
„Ci deschide-mî, îţi dau o piesă de aur.“
„Cine eşti D-ta?“
„Don Jüan Redando, torero-ul.“
„Par7 că-tl cunosc vocea. Vreai să ve(jl pe ban

ditul cel'mort?“
„Da, şi chiar acum!“
„Mai sunt şi alţi cu D ta?“
„Doui amici tineri, cari doresc a vedea cadavrul 

vestitului Iorgu.“
„Staţi puţin, trebue să mă înţeleg mai întâiù cu 

servitorii, décá vă pot da intrare.“
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Paşii îngrijitorului să depărtară înspre casă.
„Ce de fasóne cu un om mort,“ dise prinţul 

supărat că trebue s’aştepte aşa de mult.
„D’apoi a fost o persóná pré vestită pe când a 

trăit,“ observa Juan, ér Detlev îşi aprinse aşedat o 
ţigară.

Trecu cât-va timp până sé intórse îngrijitorul de 
le deschise pórta.

Cu el erau încă doui inşi înarmaţi cu carabinî 
şi cu cuţite lungi.

„La dracu, ce va sa dică asta?“ exclamâ prinţul 
Henric care intrase ş’apoi să retrăsese speriat, căci 
gurile a două carabine să aşezaseră pe peptul său.

„înapoi!“ striga o voce grósá.
„Ce va să dică asta?“ repeta Jüan cuvintele 

prinţului eşind la ivélá.
Unul dintre păzitori ridicâ felinarul astfel încât 

zarea lui lovi faţa lui Don Jüan apoi dise:
„Pardonaţi senorl precauţiunea nóstra, dar suntem 

siliţi a usa de ea fiind-că ni s’a legat pe suflet cada
vrul lui Don Iorgu. Coregidorele şi profesorul Cesina 
pun un mare preţ pe el şi ar fi vai de noi décá

:

ar peri.“
„Cum s’ar putea întâmpla una ca asta?“ 
îngrijitorul închise uşa cu precauţiune şi răspunse : 
„Domnii să temeau ca nu cum-va soţii reposa- 

tului să facă o încercare a fura pe mort ca să-1 in- 
mormênteze. D’aceea ne mai deteră încă un păzitor 
anume Jaime, pe care, intre noi fia dis, Tarn trimis 
mai acum două ore in oraş ca să ne aducă un burduş
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de viu . . . Nóptea este lungă şi recórea ei te inse- 
toşăză. Nu ne vei trăda, nu-i aşa Don Juan?“

„Nu, nu! pi mai departe?“
„Şi fiind-că Jaime nu s’a intors până 

témà să nu-1 fi prins bandiţii, dorind a ne surprinde.“ 
„Aşa dară rn’aţi ţenut de un bandit?“ exclamă 

prinţul de jumătate vesel de jumătate supărat.
„Audiserăm vocea lui Don Jüan Redando pe 

care-1 cunóscem cu toţii şi in locul lui te vedem in
trând pe D-ta, senor . . . Pardonaţi-ne mişcarea nóstra 
de precauţiunel Cu ce vă putem servi?“

„Am putea să vedem pe Iorgu ?“
„Aveţi un bilet de permisiune de la profesorul 

Cesin’a?“

acum, ne

„Nu, dar nicï nu este de lipsă. Déea aşi fi 
găsit pe Domnul profesor acasă de sigur că mi ar fi 
dat un bilet.“

„Regret dară că nu vă pot da intrare ; dău că-mi 
pare rău, dar n’am in cotro.“

„Ce póte strica cadavrului décá ne conduceţi 
înaintea lui; dór nu ne vom încerca a-1 fura.“

„Sciu, dar ordinile ce am primit . . .“
„Nu mă pot privi pe mine, care in tóta Sevilla 

sunt cunoscut ca om cum să cade, ér însoţitorii mei 
sunt un baron şi un prinţ germani, pentru cari 
garantez.“

îngrijitorul ridicâ din umăr.
„Nu mi-e permis,“ $se el*
„Dar vă voi da fie-căruia dintre voi câte 4ece 

.duro !“ exclamâ Don Jüan acoţându-şi punga cea durdulie.

m

v '
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îngrijitorul persistă in refusul sôu.
„Dau douë-deci de duro pentru fie-care,“ dise 

torero-ul zingănind cu raoneteîe.
„Şi eu tot atât,“ adause prinţul.
„Eu asemenea,“ incheeâ baronul.
„Avem ordine pré stricte,“ réspunse funcţionarul. 

„Décá s’ar descoperi, că v’am lăsat la cadavrul lui 
Iorgu, aşî fi scos din serviciu şi aşi putea să mor de 
férne cu soţie şi cu copii cu tot.“

„Nu së va descoperi nimic.“
„Şi déca te vor scóte din serviciu vei primi de 

la fie-care dintre noi câte o miiă de piaştrii, cu care 
vei putea să incep! un negoţ, csre ţi-ar aduce un 
venit műi bun de cât îţi aduce serviciul D-tale de 
îngrijitor. Leafa D-tale de bună séma nu este mare.“ 

„Este miserabilă, senores.“
„Aşa dară o descoperire ar fi chiar un noroc 

pentru Dta.“
„Dar cine-mi garantézâ?“
„Parola mea de önére şi tu prinţule şi D-ta Don 

Jüan garantaţi asemenea pentru câte o miiă de piaştri!.“ 
„Negreşit !“
„O sciam eu, deci haidem!“ 
îngrijitorul tot mai era la cumpene, dar soţii sëi, 

doui la numër, care nu së amestecaseră in vorbă, îl 
luară la o parte şi- i vorbiră cu zor. Ei tot mai ré
sista, dar la cele din urmă totuşi veni la cei trei amici 
şi le spuse, că le va permite së vacjă pe mort, déca 
së va lega Don Juan a numôra pentru caşul de 
descoperire cinci mil de piaştri! ér acum să le dea
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câte $ése-<Jecï de duro pentru fie-care din ei, dupâ 
cum li sô promisese.

Don Juan sô uita întrebător la soţii sói şi aceştia 
rôspundênd afirmativ declara păzitorului că-i primesce 
condiţiunile.

Banii fură plătiţi şi amicii intrară in anatomie 
dar nu in sala cea obicinuită pentru morţi, ci in un 
spaţiu mic su ter an, care avea numai o singură feréstra 
zâbrâlită.

! Cu capetele descoperite s’apropiară de cadavrul, 
care era acoperit până la pept cu un linţoî şi care 
zăcea pe o bancă lată de lemn. Sufletele lor rostiră 
o rugăciune tainică pentru acel bărbat pe care nefe
ricitul sôu amor îl mânase in un abis de pecate şi 
de ruşine ér acum îi adusese o mérte prematură.

De odată Jüan tresări.
Genele mortului să sô fi mişcat in adevôr <5re?
Nu, era imposibil, nu fusese de cât numai o nă-

-I

lucire.
Dar încă odată păru ca şi când s’ar mişca una

din gene.
Zarea nesigură, fîlfâitôre a felinarului ce ţinea în 

mână îngrijitorul, să fi produs strania nălucire?
Erăşl sô mişcară genele mortului 
De astă dată Juan nu sô înşelase, vôduse bine ; 

tot odată simţi că baronul îl atinse binişor arătând 
cu privirea spre faţa mortului.

Şi el făcuse dar aceeaşi observare ciudată. 
Pentru un moment Jüan fu apucat de un gând 

superstiţios aşa de înfiorător, încât inima păru a i sô
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opri dar in urmatórea clipâlă-şl redobândise presenţa 
sa de spirit. D’o dată înţelese tot. Dupa tóté, ochii 
lui Iorgu sô deschiseră încă odată, de astă dată mai 
tare ca până atunci, aruncând o privire in adevăr 
expresivă dintru întâiii asupra lui ş’apoi asupra în
grijitorului.

Don Juan îl înţelese.
Sè rëcjimâ, inchi(}endu-şî ochi! de jumătate, pe 

bancă şi şopti:
„Ingrijitorule, adă-ml un pahar cu apă séu cu 

vin, căci mô simţ de odată aşa de rôu încât îmi vine 
să leşin.“

„Din causa aerului celui stricat şi a imprejurimei 
fioróse ţi-a venit rëu,tt explica prinţul. „Du-te mai 
bine in aer prôspët Don Juan.“

„Ba nu, numai un pic de bëuturà, déca së póte 
un pic de rachiu şi o bucăţică de pâine, ingrijitorule.“ 

„Iute, grăbesce-te,“ zori baronul şi dete îngriji
torului o monetă in mână.

Acéstà acţiune folosi mai mult de cât tóté vorbele.
îngrijitorul puse felinarul pe bancă şi eşi să 

aducă cele cerute.
încăperea avea numai o singură uşe care res- 

pundea in altă încăpere, şi d’aicl 0răşl in alta. îngri
jitorul fu silit să trécá prin tóté trei până să ajungă 
in antisala, care ducea la scară.

Dabia dispăruse îngrijitorul când sö ridică Iorgu, 
care trecuse de mort şi exclama:

„Trăiesc !“
Jüan şi Detlev erau pregătiţi la asta, dar prinţul
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care nu observase nimic, deveni galben ca céra şi 
era p’aicl să scdţă un răcnet de spaimă, dar baronul 
îi puse mâna pe gură şi dise:

„Nu vedî că numai s’a prefăcut pentru ca să 
p6tă dosi cu atât mai lesne?“

Prinţul înţelese in fine minunea, ér Iorgu, care 
era férte slăbit de puteri întinse amicilor mâna sa 
şi <jise:

„Este după cum spune Don Detlev . . . N’aveţl 
nimic de mâncat? Mor de férne. Daţi-ml rogu-vë bri- 
cegele vóstre şi chibrituri. Juan déca vreai să-ml faci 
un bine, vină la népié spre douë ore la colţul sudic 
al zidului de împrejmuire şi adă-ml, dâcă poţi, puţină 
mâncare, vr’o două haine şi un cal bun, căci eu sunt 
cu totul despuiat.“

Intru aceea amicii veriseră sub linţol bricegile şi 
chibriturile lor precum şi vr’o douë pişcoturî engle
zesc! şi bonbéne, pe care prinţul Ie purta asupra sa, 
căc! era cam lingar.■;

„Vé mulţămesc,“ şopti Iorgu. „Acum plecaţi 
cât sô póte mai de grabă, ca să pot să mô apuc 
de lucru.“

In acest moment rësunarà paşi! îngrijitorului in
antisală.

Iorgu recăzu iute ca fulgerul in posiţiunea sa de 
mai ’nainte şi-ş! închise ochi!, ér cei trei amici sô 
siliră a avea aerul cât së póte de nepreocupat.

îngrijitorul aduse un pahar cu vin, o bucata de 
pâine şi o portoca.

•v___ Juan bôu o ingliiţătură de vin, La un semn al
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sëu Detlev duse pe îngrijitor in odaia d’alăturea, sub 
pretext ca să trateze cu el pentru cumpărarea cada
vrului lui Iorgu. Intru aceea Jüan puse paharul la 
gura lui Iorgu, care sorbi cu sete băutura cea în
vioră tőre.

!

Pâinea şi portocalia le vîrî şi pe ele sub linţol, !
şoptind :

„Voi veni.“
Păzitorul nu voi să dea cu nici un preţ cadavrul.
„Pentru preţul cel mare pe care mi i oferiţî aşî 

face-o, dé că cadavrul ar fi al altuia, dar cu a lui 
Iorgu nu o fac nici decum,“ (}ise el lui Detlev. „M’ar 
arunca in temniţă şi‘ m’ar condamna la mérte ca pe 
un soţ al lui Manuel Frania. Coregidorele este aşa 
de înfuriat in contra căpitanului de bandiţi, încât n’ar 
lăsa liber pe nici unul, despre care s’ar putea bănui, 
că ar fi un amic al acelui bandit.“

Detlev să mai încercă al câştiga cu cele mai 
seducëtére promisiuni, dar in fine vă<}u. că nu va 
isbuti nid decum, îngrijitorul însă <}ise, că ar fi timp 
de a părăsi pe mort.

Cei trei amici îşî luară adio de la Iorgu punên- 
du-şî manile lor pe ale lui, ceea ce era o incuragiare 
nesuspectă.

„Âdio lorgule viteze,“ dise Juan cu durere. 
„Fiă-ţî viéja cealaltă mai bună.“

„La revedere colo susl“ <^se Detlev, arătând 
spre feréstra.

îngrijitorul surprins credea că arată ppre cer.
„Ltă un lucru in adevăr miraculos !“ c-xclamâ
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prinţul, după ce eşiseră din posomoritul edificiu al 
anatomiei şi pe când mergeau cu paşi grăbiţi spre oraş.

„O ideeă care-i póte veni numai unui bărbat 
cum este Iorgu,“ adause Detlev.

„Ce vom mai face?“
„Trebue să incercăm ca să contribuim si noi cu 

ce vom putea la scăparea lui.“
„Lăsaţi asta numai pe mine,“ replică Don Jüan. 

„N’am decât să-i duc un cal, vestminte şi bani. Asta 
o pot face fără nici un pericol. Dv. insă v’aţi com
promite pré mult.“

„Déca sè va descoperi, ceea ce nu este însă de
crecjut.“

Cei trei păzitori îşi fac ochii in patru, 
căci sè aştâptă la o surprindere din partea lui Ma
nuel şi afară de asta sunt ajutaţi de nisce câini buni, 
după cum veţi fi observat deja.“

„Ba da.

„Cu atât mai mult ai trebuinţă de ajutor.“
„Eu insă nu voi permite ca să vë expuneţi unui

pericol.“
„Haidade, dar mô ţii de un băiat óre? Décá 

nu-mi permiţi să merg cu D-ta, nu me poţi impedeca, 
ca să nu viu cătră doué ore la anatomie, ceea ce voi 
face chiar in contra voinţei D-tale.“

De óre-ce torero-ul vedea că nici de cum nu póte 
să abată pe Detlev delà intenţiunea sa, primi ca el 
şi prinţul să-l insoţâscă.

După ce sosiră in oraş, Juan cnmpërâ mai intâi 
un cal bun delà un geambaş şi puse să-l ducă cu 
şeaua pe el la un colţ de stradă. Apoi alerga la liotei
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unde Detlev şi prinţul împachetaseră deja in o geantă 
un costum complet şi o sumă însemnată de bani.

Apoi së îmbrăcară şi ei simplu de tot, së înar
mară cu pumnale şi pistóle şi incălicară, Merseră că
lări la o cârcimă mică cercetată mai cu séma de sa- 
maragiî, şi care era in apropierea anatomiei.

Jüan firesce nu uita de a duce eu sine calul
cumpërat.

CAPITOLUL LVII.

Dosirea lui lorgu.

După ce plecaseră Jüan, cei doi Germani şi în
grijitorul, lorgu sări de grabă de pe bancă şi së apucă 
de lucru.

Acest lucru consista in străduinţa de a scóte din 
zid drugile de fer care închideau feréstra.

Cu ajutorul celor trei bricege buni şi ascuţite 
înainta binişor in lucrarea sa.

Drugile de fer nu erau zidite cu o îngrijire pré 
mare, căci acea încăpere nu ser via de inchisóre.

Tincuéla së sfărâma cu înlesnire, ér cărămizile 
sô puteau scóte cu mâna.

La ora unu după mecjul nopţii opera era terminată
lorgu era vesel.
Dar mai avea să învingă atenţiunea păzitorilor.
Ca un çérpe së svêrcoli pe feréstrà in curte.
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Dintru intâiü privi împrejur şi observă cu bucurie, 
că nu së vedea nici unul din păzitori. Trecu pe furiş 
prin curte până la zid, pe care së urca cu ajutorul 
unei petre ce dusese din curte acolo.

Nu së vedea nici o urmă dJa lui Jüan.
Orolőgele oraşului sunară odată, era un sfert 

după ora unu.
Iorgu sgriburia de frig; indicase orele doué de 

timp al dosirei sale; nui era permis şi nici nu putea, 
să stea atât timp lângă zid, fără a ii descoperit séu 
fără a së fi încleştat de irig aşa de mult, încât nu ar 
mai fi avut destulă putere pentru fuga sa.

Së furişă deci înapoi in incliisórea ?a şi së în
făşură in linţol ca să së incâldéscâ.

Bătu jumëtate, trei sferturi dar in pause grozav 
de lungi, minutele păreau a fi ore întregi.

Puţin după trei sferturi eşi din nou in curte. 
Când së uita de astă dată peste zid era să scótá un 
strigăt de bucurie; căci vë(Ju pe Jüan venind călare 
dinspre eârcimă şi aducând cu sine şi un cal, ér alţi 
doui călăreţi îl urmau din depărtare. De şi Iorgu nu 
putu recunősce faţa acestor doui călăreţi, totuşi îşi 
dete cu părerea că ar fi prinţul Henri şi baronul 
Detlev de Breda.

Dar nu numai Iorgu observă pe aceşti trei că
lăreţi ci şi unul dintre păzJori. Aceştia trăiseră bine 
cu banii ce câpëtasera de la Domni, şi unul din ei 
tocmai eşise afară ca să-şi rëcoréscft puţin capul.

Zărind din întâmplare pe cei trei călăreţi, cari 
înaintau incetinel şi cu precauţiune spre anatomie,

■
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alerga îndată inapoi in odaia şi aduse pe soţii sói şi 
pe câini.

Dobitócele deteră indatâ de urma lui Iorgu şi së 
năpustiră asupra lui lătrând înverşunaţi.

„Dómne Dumnedeule, mortul!*4 striga unul dintre 
păzitori, care sô apropiase mai mult de bandit şi care 
avea o faclă in mână.

Cei doui câini inhăţaseră pe Iorgu, care din fe
ricire luase un briceag cu sine şi së apăra cât putu 
de bine in contra cuadrupe^ilor. Dar păzitorii s’a- 
propiau din ce tot mai mult. Gróza disperărei însu
fleţind pe Iorgu prinse pe unul din câini de ceafă şi 
lovi cu el in celait aşa încât dobitocele incepură a 
scóte nisce urlete şi chilălăiturî infioratóre, apoi aruncâ 
cu cânele apucat in fa ça păzitorului, care era p’aci să 
pună mâna pe el şi o lua la picior.

Păzitorul şi cu cânii së rostogoleau pe jos unul 
peste altul.

Intru aceea Iorgu petrecu dintr’o singură săritură 
zidul, sburâ spre Juan, së avëntâ pe calul adus şi 
lovindu-1 cu călcâiile, acesta-1 duse ca o furtună.

Prinţul şi Breda care formaseră cum am ré
serva së intórsera in oraş, fâcênd un ocol mare, ér 
Juan merse cu Iorgu înainte, până ce ajunseră in 
dumbrávióra de portocali, prin care trecea şoseaua 
spre Madrid.

Cu tóté că Iorgu era gol de tot şi nóptea era 
destul de rôcorôsà, totuşi îi curgeau sudorile şir0ie de 
pe corpul sôu.

Cu o lăcomie nespusă înghiţi friptura şi vinul
Hcoohar Alexe. aUnol scapi, altoi piere.“ 56



- 066 —

ce-i dase Juan ; numai după ce sô săturase së imbrăcâ 
şi së întinse apoi cu drag in costumul cel elegant, şi 
respirâ adênc aerul cel prôspët şi curat al nopţii.

„Ha, ce deliciu este un vestmânt bun, o mâncare 
gustésâ şi aerul cel prôspët!“ exclama el cu entu- 
siasm, stringend mâna amicului sôu. „Minte cine <Jice 
că in mâncare nu zace nici o poesie . . . Ş’apoi, îm
brăcămintea, cât de bine îmî vine! Un croitor totuşi 
este un om mare! Ş’apoi acest aer. Respiratu-ai tu 
óre ceva mai frumos in vr’un salon, séu in vr’un bu
doar? Tràiéscà mâncarea, croitorul şi aerul!“

Jüan ciocni cu paharul séu de voiagiü de paha
rul lui Iorgu şi rîse.

„Rî^l?“ exclamâ banditul. „Dar (Jëu décá ai fi 
fost gol, aprópe mort de férne şi eşit din o gaură su- 
terană nu ai rîde, de entusiasmul meu de acum!“

„Eşti sătul!“ intrebâ Jüan.
„Da, de o camdată, dar sunt sigur că peste un 

sfert de oră voi fi ârăşl flămend.“
„Bine, să plecăm dară. Mai tânjiu vei putea 

mânca călărind.“
„Vreai să mô însoţesc!?“
„Cel puţin până la un loc unde voi vedea că 

eşti sigur şi de unde më voi putea reinturna, fără a 
face svon, la Sevilla.“

„Cât eşti de bun. Cum să-ţl mulţămesc pentru 
bfnele ce-ml faci. îmi scapi viâţa şi-ţl pui prin asta 
pe a ta in risic. Décá ţi-aşl putea cel puţin resplăti 
vr’o dată.“

„Nici nu mai pomeni despre asta. Vreai o ţigară ?u
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„Dă-ml una, te rog. Aşa . . . acum şi puţin foc.a 
„Eşti gata?“
„Da !“
„Să incălicăm dară.“
Incàlicarà.
„Cred că pe şosea putem călări in pas domol,“ 

<Jise Jüan, 
contra ta,
Sierra. “

„Décà s’a pornit in adevër urmărirea in 
atunci de sigur a luat direcţiunea spre

„Şi eu sunt de acéstá părere; dar spune-ml unde 
a perit Manuel cu ómenil sói. Doui dintre îngrijitorii 
mei de la spital vorbind înaintea mea de dispariţiunea 
lor, susţineau că dracul impeliţat i-ar fi luat pe toţi 
împreună, ceea ce nu-ml pare însă lucru de crezut.“ 

„Cu atât mai mult îl cred alţi!,“ rîse Jüan şi 
spuse ceea ce scia despre expediţiunea nereuşită. 
„Părerea mea este, că Manuel a fugit prin vr’o eşire 
secretă.“

„Da in adevër,“ afirma Iorgu. „Gangul suteran 
este aprópe un mii de lung şi începe in pivniţa tur
nului. Până mai de unăcjile eu eram unicul om, care 
aveam cunoscinţă despre existenţa gangului, dar apoi 
Tarn iniţiat şi pe Manuel in acest secret. 
au<Jit nimic despre el.“

„Nimic, şi étá ceea ce mô pune in temeri.“
„Ce fel de temeri?“
„Că a dat de vr’o nenorocire.“
„Tăcerea lui îmi spune tocmai contrarul: este 

la loc sigur şi cum vei sosi in Englitera vei găsi o 
scrisóre a lui pentru tine.“

N’ai mai
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„O doresc pré mult, dar nu îndrăznesc a o spera. 
De ce n’a făcut, nici o încercare ca să te libereze?w

„Mai întâiű fiind-că nu putea să só arete la Se
villa şi al doilea fiind-că më credea bolnav pe mérte.'u

„Ca şi mine şi téta lumea cu mine. Te rog 
spune-mî cum ţi-a reuşit apucătura ta cea ist6ţă, căci 
presupui că n’ai fost înţepenit, ci numai te-ai prefăcut, 
ca şi când ai fi mort.

,.După cum sciî rana mea s’a vindecat férte de 
grabă şi m’am insanëtosat de îngrijirea cea bună, dar 
mereu cu gândul, că corpul meu sanëtos va fi dus 
la percţârî. Acest gând nu-mî ticnia de bună sémà, 
căcî mai bine voiesc să mor de un glonţ de cât prin 
garotă. De două ori rupsei panşamentul de pe rana 
mea, ca să provoc o emoragie, dar asta fu de amên- 
douë orî observat ér pe mine më ameninţară că-mi 
vor lega mâinile décà më vor prinde încă odată sfă- 
şiendu-mî pânzele de pe rană. Më lăsai deci de asta 
şi më ocupai cu gândul de fugă, dar cum să isbutesc 
intru acésta ? Păzitorii fuseseră sporiţi cu trei inşi 
numai din causa mea şi înaintea uşei de la chilia 
mea steteau doui inşi de gardă, care së schimbau pe 
fie-care oră, aşa încât la cei doui grenadirî nu li së 
uria nici odată din destul, pentru a risca un somnuleţ. 
Pe feréstrá nu puteam eşi, căci era zăbrălită cu nisce 
drugi gróse de fer, pe care nu le-aşi fi putut pili de 
cât póte in decurs de vr’o câţî-va ani cu cuiul de 
fer, singurul instrument, care-mi stetea la disposiţiune 
spre acest scop. Afară de asta feréstrá era la o înăl
ţime de vr’o douë-^ecï de metrii de la nivelul curţii
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pavată cu petri! şi tocmai de desuptul ferestrei era 
corpul de gaidă.

„Apoi îmî făcui planul să mô năpustesc asupra 
unuia din medici, să-i iau hainele şi să scap astfel, 
dar nici acest plan nu era executabil, căcî toţi me
dicii së temeau deja de mine şi nu veniau la patul 
meu de cât însoţiţi de câte un păzitor care ţinea în 
mână un pistol încărcat şi cu cocoşul tras.

„In fine îmî veni ideea cea de pe urmă căreia 
am să multă mese libertatea mea. Totă mâncarea ce 
mi sô aducea o dedei soţului meu de chilie, un ţigan, 
care, încercând a fugi, së aruncase din ferâstră pe 
stradă şi-şi frânsese amen doué piciórele. Bietul de el 
së indopâ cu friptura mea şi c i vinul meu, eu insă 
de venia m pe <Ji ce mergea tot mai slab de trup şi de 
putere şi më plângeam de dureri când in plumâni, 
când in ficat când in altă parte, aşa încât medicii 
deveniră cu totul confuzi şi nu mai sciau ce să facă. 
Diferitele medicamente pe care mi le presoriseră şi pe 
care fui silit a le înghiţi serviră intru înrăutăţirea 
stărei mele.

;

„M’am şi prăpădit in adevăr grozav. Adesea o 
poftă sălbatică, nebună më mâna să mănânc, dar pu
terea voinţei mele totuşi învinse simţul cel natural al 
fóme, pe care-1 înşelam bând vin amestecat cu apă. 
După <Jece <}ile ţinta-mi era ajunsă, më slăbisem aşa 
de tare încât së aştepta pe fie-care moment reposarea 
mea. Eri la amé^l leşinai. Medicii më cretjură mort 
şi më trimiseră la anatomie.

„încă pe drum îmi venii in fire dar continuai a
\



- 670

më preface mort, căci speram 
tot caşul ocasiune de fugă.

„Më aşteptam şi la visita ta, care îmî aduse in 
adevër libertatea. Nu voi uita nicî odată de binele 
ce mi-a făcut.“

„Taci aşa te rog,“ dise Don Jüan dând mâna 
cu amicul sëu. „Seil bine că-ţt eram dator încă de 
când cu prima nóstrá cunoscinţă.“

„Istorii vechi, lasă-le la naiba. La cât este?“
„A trecut câte-va minute peste patru. Dar in 

geamantanul tôu vei găsi şi un ceasornic bun, bani 
de ajuns ca să mergi până la frontieră, puţine albituri 
şi muniţiune pentru pistólele tale, de care sper, că 
nu te vei folosi.“

găsi la anatomie in

„Şi eu sper asta. Cine au fost acei călăreţi.“ 
„Don Enrico şi Don Detlev!“
„Ah, dar më gândisem eu, salută-il din parte-ml 

şi spune-le mulţămitele mele.“
„In cotro vreai să apuci?“
„Nu sciu nici eu, dar de bună sâmă spre Pire- 

nee, unde sper a më întâlni cu vr’unil dintre soţii 
mei. Acum inapoiézá-te dragă Jüan, aurora së arată. 
Trebue să fi la Sevilla până să nu së facă <Jiuă.“ 

„Dar tu?“
„Eu mai merg ca vr’o jumëtate de oră până la 

un amic sigur, la un pădurar, care më va ascunde 
peste <}i. Voi călători numai nóptea. Cât timp vei mai 
sta la Sevilla?“

„Numai până voi primi scirea că ai sosit la loc
7siguri“ /

■ î .
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Cei doui amid së imbrăţoşară, îşi mai doriră 
noroc bun şi la revedere.

Apoi apuca unul spre nord celait spre sud.

CAPITOLUL LVIII.

Prins din nou.

T6tă lumea vorbia numai de fuga lui Iorgu, căcî 
in adevër nu sô mai întâmplase nid odată ca să do- 
séscâ un mort.

Opiniunea publică condamna pe medicii, cari 
declaraseră pe Iorgu de mort. Aceştia voiră să sus
ţină dintru întâiü, că nu avuse loc de cât un simplu 
furt de cadavru, dar cei trei păzitori susţinură neclin
tiţi deposiţiunea lor, că fusese chiar Iorgu acela pe 
care-1 văzuseră sărind in pielea gólá peste zid şi 
alergând Ia un cal ţânut de un al doilea călăreţ.

Acest raport fu întărit prin faptul că drugii de 
la feréstrá fuseseră scoşi de prin lăuntru.

Medicii cari mai ’nainte nu së putuseră uni in 
părerea lor asupra bóléi lui Iorgu 4*ceau acum toţi 
de un acord, că fusese ofticos şi că pe urmă căzuse 
in catalepsie, care nu sô distinge de mórtea cea 
adevărată.

Cu tóté astea lumea îi batjocuria mereu şi cu' 
atât mai mult fiind-câ nu fu descoperit nici Iorgu, 
nici acela, care-1 ajutase la fugă.
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Nimenï nu scia cine fuseseră acei trei călăreţi.
Prinţul şi baronul erau scutiţi prin rangul lor 

de orl-ce bànuéla, ér Juan 3Ô arătase in acea sérá 
anume pe şoseaua din spre Madrid unde fusese vë^ut 
şi a doua (\\ des de diminâţă la patru ore şi încă in 
depărtare de doué mile de Sevilla.

Nu vroi să márturiséscá unde fusese in acea 
nópte. Sô presupunea o aventură galantă, o întâlnire 
secretă cu fata vr’unui moşier şi nu mai fu impor
tunât.

Poliţia îşi dete tóté silinţele ca să pună mâna 
pe banditul curagios, in zadar însă.

Cei mai experţi funcţionari de la parchet scoto
ciră prin tóté unghiurile oraşului şi ale Sierrei, căci 
së presupunea că arestatul ar fi fost încă bolnav de 
mórte şi că prin urmare nu s’a putut duce departe. 
Së trimise semnalamentul lui Iorgu la toţi poliţiştii, 
alca<jil şi grănicerii din Spania şi së publicâ o mare 
recompensă pentru prinderea lui Iorgu, dar astea tóté 
rămaseră fără de nici un résultat.

Coregidorele injura ér Juan, prinţul Henri, ba
ronul de Breda şi Bernardo Lesaet rîdeau, de şi in 
ascuns numai.

Intru aceea Iorgu-şl urma mereu calea spre 
Pirenee. Precauţiunea sa de a càlëtori numai pe timp 
de nópte o părăsise peste puţin, căci o găsise de ne
practică, ba de periculósá chiar.

La Madrid îşi procurase un paşaport fals, care 
deja îi făcuse in mai multe rêndurl bune servicii de 
atunci şi până acum unde-1 întâlnim din nou.

- •'•jj
-
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Asta să întâmplă la Burgos, vechiul oraş regal 
al Spaniei, capitala Castiliei celei vechi. Iorgu in 
costumul unui ţăran bogat, trase la un han de mijloc 
şi SÔ puse la cina comuna.

La masă vis-a vis de densul şedea un om mă
runt gras, cu părul roşu şi cu nas fórte cârn, de 
bună séma un ovreiu, care-1 fixa necontenit, ceea ce*i 
era fórte neplăcut amicului nostru, cu atât mai vêr- 
tos fiindcă i să părea, ca şi când faţa ovreiului i-ar 
aduce aminte de ceva, şi nu scia bine de ce intâm- 
plare séu lucru.

Cu tóté astea nu-şl dete pe faţă neastâmpărul 
său ci să arăta liniştit şi să uita la ovreiu aşa de mult 
şi aşa de netulburat încât acesta-şl intórse ochi! delà el.

Iorgu merse puţin după asta in odaia sa unde 
să culca indată, căci voia să plece a doua des de 
diminăţă.

„Aşi vrea să sciu cine-i acel ovreiü,“ bombăni el 
in sine. „Sunt convins că Tarn cunoscut mai nainte, 
dar atunci avea altă infăţoşare. Părul cel roşu este 
numai o perucă, pe care nici n’o pdrtă bine, căci 
altmintrea n’aşl fi cunoscut-o indată ... Ce inţăpător 
să uita el la mine! Óre să mă fi recunoscut şi el? 
Nu cred ş’apoi am un paşaport in regulă. Prostul şi 
neruşinatul ovreiù. Déca n’aşl fi gonit ca vănatul, ar 
trebui să regrete cât de curând privirile sale cele ne
ruşinate . . . Ah, sunt al dracului de ostenit! . . .u

Cu asta să intórse pe partea cealaltă şi adormi.
Dar şi ovreiul cel roşcat, care eşise la pórtá, să 

mai ocupa cu visaviul său.
Tlieodiar Aloxi, „Unul scapă, altul piore,“ 57

u
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„Este el,“ bombăni ovreiul, „Vam recunoscut. 
Am vë^ut cât de neplăcute îi erau privirile mele şi 
cum se încerca a mô induce in erőre, dar pe mine 
nu mô înşeli Iorgule şi-ml voi putea resbuna. Mi-ai 
răpit tesaurul meu cel preţios, eu-ţ! voi răpi acum 
libertatea şi viâţa . . . Dar cum să fac? să trimit la 
poliţie ori să znë duc chiar eu? Cred că va fi mai 
bine de mô voi duce eu. Don Iorgu sô încrede pré 
tare in norocul sëu şi este tot odată pré prevôdôtor 
de cât să fugă şi să SÔ dea astfel de gol. Să mergem 
dar .... Pardon Domnule, pe unde trebue să apuc 
spre poliţie?41

Ultima întrebare ovreiul o adresase cu vocea tare 
unui trecător, care-1 informa cu prevenienţă. In un 
sfert dé oră ajunsese, la poliţie şi intrebâ de coregidor.

„Nu mai este visibil,“ răspunse supărat tênôrul 
scriitor cocoşat, cătră care se adresase.

„Dar este vorba de o arestare,“ replica ovreiul, 
„de o férte însemnată —“

„Aşa dară vr’un datornic dosit,“ îl întrerupse 
scriitorul cel supărăcios. „Vină mâine la orele de 
oficiu.“

„Atunci va fi pré târcjiu, nu, asta nu sô pôle.“ 
„Dar senor coregidorele are afaceri însemnate, —“ 

„Sô tratézâ de Iorgu, banditul cel dosit.“
„Seil unde sô află?“
„O sciu ! Tocmai d’aceea am venit aici. Vroi*vei 

ère să mô anunţi acum senorelui coregidor?“
„Vină iute, de grabă!“
Micul şi cocoşatul scriitor cu faţa rádiósa de



675 «

bucurie, lua pe ovreiü de mană şi-l trase prin douë 
odăi, in cari lucrau încă vr’o doui scriitori, in o a 
treia încăpere, care era mobilată cu mult comfort.

Aici şedeau doui domni la o masă încărcată cu 
registre, hârtii şi butii ce cu vin.

„Hein, ce este?“ exclama cel mai bëtrân dintre 
cei doui domni când vôdu pe scriitorul roşu la faţă 
venind de grabă şi tărînd in urma sa pe ovreiű.

„Am pus mâna pe el, am pus!“ striga cocoşatul, 
bătu in palmi şi sÔ năpusti ârăşi afară.

Coregidorele, un domn mai tomnatic cu o faţă 
palidă, fină trimise in urma lui o privire mai mult 
de mirare de cât de supărare, apoi aruncâ o altă pri
vire intrebátóre asupra ovreiului, care së inchinâ cu 
umilinţă dicênd: „Biue voiţi a-mî pardona supërarea, 
dar am făcut o descoperire însemnată, pe care trebue 
să v’o anunţ. Fi-va-mî însă ertat a vë ruga ca mai 
întâi ű să mô asiguraţi de rësplata publicată.“

„Décâ este vr’o rësplata publicată in afacerea 
D-tale o vei primi,“ răspunse coregidorele, „dar spune 
de grabă, căci n’am timp de perdut cu fleacuri. Ce 
este dară ?“

„Am descoperit unde sô află banditul Iorgu,“ 
răspunse ovreiul.

„Ce fel?“ exclamâ al doilea Domn sărind de pe 
scaun. Era un tênër chipeş cu o faţă plăcută, ru
menă şi cu ochi ver<Jï prudenţi. Ovreiul îl cunoscea 
bine, era primul ajutor al coregidorelui din Granada, 
un funcţionar fórte iscusit.

Ovreiul trebui să së supună unui interogator
67*
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amenunţit. El răspunse spre satisfacţiunea funcţiona
rilor, carî chemară apoi pe cocoşat şi-i ordonară sô 
consemneze un numër cât de mare de aigus zii!, dar 
cât sé póte fără de sgomof.

Peste un sfert de oră gendarmiî erau adunaţi, 
o câtă de vr’o douÔ-(}ecï de bărbaţi bine înarmaţi, 
car! conduşi de coregidore plecară la ,.regele Don 
Enrico“ — aşa só ebiem a hanul unde trăsese Iorgu.

Amêndouô porţile hanului fură ocupate de câte 
patru gendarm! curagioşî.

Hangiul era in grozile morţii ; së credea in cel 
mai teribil pericol şi tot odată ruinat, căci (Jicea el, 
cine va mai vroi să tragă la acel han in care a fost 
arestat cel mai renumit bandit din tótá Spania.

Dar ovreiul îi demonstrâ că tocmai in urma’aces
tui eveniment va face o trébá strălucită, căci fie-care 
va vroi să audă din gura lui cum s’a petrecut şi să 
véíja locul unde s’a intêmplat asta.

Acésta demonstraţiune îi mai readuse hangiului 
firea şi acum nu mai refusâ de a spune exact unde 
era odaia in care sô afla Iorgu de şi sô aştepta, ca 
toţi cei lalţî, la o luptă grozavă. Tocmai d’aceea nu 
ar fi mers nici pentru o jumôtate de milion şi el in 
sus şi încă ca conducător in fruntea celor lalţî, expu- 
nêndu-sô mai mult ca ei gl0nţelor şi loviturilor de 
pumnal ale banditului redutat.

Intru aceea Iorgu dormia, insă nu prea liniştit.
Un vis grozav îl turmenta.
Sô vedea urmărit de gendarm! nenumăraţi şi nu 

era in stare a sô mişca pentru a scăpa de ei séu pen
tru a li sô împotrivi.

m
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Şi veniau din ce tot mai aprópe.
Deja vedea strălucind armele şi uniformele lor 

şi încă nu era in stare a face nie! o mişcare.
0 gróza nespusă îi strinse inima, limba îi se lipi 

de cerul gurei, sudori reci îi rourară pe trup. Muşchii 
sôi sè încercară a së contracta spasmodic, dar ele pă
reau a fi de lemn, căci nu voiră să së incovăie.

Acum gendarmiî sunt lângă el.
încă o opintire străşnică, ârăşî in zadar.
îi së puse o greutate nespusă pe pept, o séma 

de mân! së întind spre el, de odată pătrunde o zare 
de lumină prin ochii sôi incliîş! — së deşteptă şi vede 
o mulţime de ómen! in urghisitele uniforme adunaţi 
împrejurul sôu.

Acum së simte ârăşî stăpen pe sine şi voiesce să 
sară in sus, să së apere, să fugă.

Dar, ce-i asta?“
Nu só póte mişca.
Acum insă nu mai este vis ci realitate : este legat 

de mân! şi de picióre, prins din nou.
„In numele legei, te arestez,“ cjise coregidorele 

când Iorgu-1 privi intrebător.
„Eu, arestatul D tale?“ întreba banditul îndrăz

neţ. „Fi va*m! permis a vë întreba de motivul ares- 
târei mele?“

„Ce să-ţi mai spunem, ceea ce trebue să scii
pré^bine.“

„Dórá fiindcă am bătut in sëptëmâna trecută pe 
un ovreiű, care n’a voit să-ml prelungéscá o cambiă 
împlinită?“
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Aeéstá întrebare së rosti cu un amestec aşa de 
nimerit de supërare, téma şi de naivetate, încât core- 
gidorele începu a së indoi in adevër de identitatea 
lui Iorgu.

Dar ovreiul şi funcţionarul din Granada susţineau 
cu hotărîre, ca recunosceau in arestat pe renumitul 
bandit, pe care amêndoui îl vëdusera in mai multe 
rêndurï.

Protestările lui Iorgu râmaseră fără efect, la po
runca coregidorelui patru gendarmi îl luară pe umerii 
lor şi-l duseră la incliisóre.

CAPITOLUL LIX.

In posada lui Francesco.

Iorgu ţânu una că paşaportul sôu nu era fals 
şi că dênsul in adevër era, după cum së scria acolo, 
moşierul Severesti din Condati de lângă Barcelona. 
Cu asta vroia numai să-şî câştige timp pentru a face 
o nouă încercare de fugă, dar nu găsi nici o ocasiune 
pentru acésta.

Poliţia së învăţase minte, piua nóptea steteau 
douë santinele in chilia sa şi, numai când voia să 
mănânce îi së deslegară mânile.

Cercetările făcute statoriră, că exista in adevër 
lângă Barcelona o comună rurală cu numele Condati 
şi iu acéstâ comună un moşier cu numele Şeveresti ;

*
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•idar acesta era acasă, nu părăsise locul sëu natal de 

doui ani de dile.
îndată după sosirea acestei scirl Iorgu fu trans

portat la Sevilla sub o escortă de doué deci de gen- 
darmî.

.
!

;

Jüan fusese linul dintre cei dintâi, cari audiseră 
despre prinderea lui Iorgu. îndată sô hotărî a face 
încă o Încercare spre scăparea lui. Trimise bagagiul 
şi pe servitorul sëu la Cadix, dându-i ordin ea să 
plece d’acolo sub numele de Don Jüan Redando cu 
cel dintâiù vapor ia Englitera.

Apoi îşi cumpërâ un cal ţâpăn şi bun de picidre 
şi porni spre Burgos, intru întâmpinarea lui Iorgu. 
Scia numele unui hangiu, de prin apropierea Valla- 
dolidului care mai nainte fusese un soţ a lui Manuel 
Frania şi care şi acum ţinea cu el şi cu ai sói.

Cătră acesta së adresa ei.
Acest hangiu — numele-i era Francesco — era 

fórte vesel când au<Ji că Jüan voiesce să facă o în
cercare de liberare şi-i promise a-i da tot ajutorul sëu.

Dar n’aveau multe şanse de reuşită, căci nici 
nu së scia pe unde va merge escorta. Cu atât mai 
veseli fură când intr’o sérà intrâ céta de gendarmî 
cu Iorgu in acel sat luând cuartir in hanul lui 
Francesco.

Nici o privire, nici un gest al banditului nu 
tradâ mirarea cea veselă şi speranţa de care fu cu
prins, când vë(Ju pe cei doui amici ai sëi.

Soldaţii arangiară un şopron situat lângă casa 
de corpul lor de gardă, ér Iorgu fu dus in unica 
odaiă din posadă,

■
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Doui gendarmï cu puscile încărcate steteau mereu 
de pază lângă el.

Iorgu zăcea cu manile şi cu piciórele legate in 
un colţ, ér lângă acest colţ era o uşe mică, conducênd 
afară in curte. Acésta uşe fuse trecută cu vederea 
din partea comandantului escortei.

Soldaţii de pază şedeau unul înaintea uşei de 
eşire ér celait înaintea ferestrei.

Francesco aduse soldaţilor tot ce avea şi ce putu 
găsi prin sat, pentru ca să~i ţenă in voie bună şi să 
deacordeze vigilanţa lor.

De óre-ce sosiseră cam târziu sô insera de tot, 
îndată după ce cinaseră şi puţin după asta merseră 
să sô odilmésca.

Ofiţerul ineh'se cu propriile sale mâni oblónele 
ferestrelor şi cerceta încă odată odaia, dar nici acum 
nu dete peste uşa cea mică, căci Francesco aruncase 
nisce paie înaintea ei, drept aşternut pentru Iorgu.

In un colţ al odăii së lungise Juan in portul 
unui argat ţărănesc.

„Hei, ce cauţi aici?“ së resti ofiţerul cătră densul.
Juan sÔ prefăcu că dórme şi nu răspunse nimic.
Ofiţerul repetâ întrebarea sa şi, ne primind nici 

un respuns, îl împinse cu piciorul.
Jüan bombăni vr’o douë cuvinte neînţelese şi sô 

intórse pe cealaltă parte.
„Caraclio !“ injurâ ofiţerul. „Cine-i acest bădăran

afurisit.“
„Argatul meu!“ respunse'Francesco. 
„Şi ce vrea aici?“
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!„Sá dôrmâ, după cum vecjí senor locotenent.“ 
„Insă nu d<5ră aie! in odaia de arest?“
„Asta nu este o chilie de arest,“ bombăni Fran

cesco, „ci un han cum sÔ cade, in care póte nopta 
ori-cine.“

!

I
„Dar n’ai putea să dai argatului D-tale un alt 

loc de durmit?:i \
„Să-l pun óra in camera unde dorm eu şi cu 

soţiă-mea.“
„Nu, dar pune-1 in şopron să ddrrriă cu soldaţi!.“ 
„Pentru ca să-i pună tot felul de gărgăun! in cap? 
„Haidade, in o singură nópte!“
„îl póte strica cu desăvârşire, nu mi-o lua in 

nume de róu, senor locotenent, déca te rog să laş! 
pe acest băiat să dórma aie!.“

„Fia dar, insă décá va face prosti!, îl vom duce
cu noi.“

„Ah, este obosit şi dór me dus. Ce-i pasă lui de 
arestantul D tale .... Nópte bună, senor locotenent, 
dar aş! fi trebuit să cjm mai bine: pază bună.“

„Ai dreptate, este o însărcinare afurisită; n’ai 
odihnă nici dîua nie! nóptea.“

„Cu atât mai mare va fi lauda, dâcă o vei exe
cuta bine. Ţi-o doresc din tótá inima.“

Francesco së urcâ pe trepte ’n sus in camera sa, 
locotenentul bombăni vr’o doué cuvinte neînţelese şi 
mai puse doui păzitor!, car! erau însărcinaţi a da 
casei mereu ocol.

Sô strecurară mai multe ore. Trecuse deja de 
mieçjul nopţi! când 4'se unul din cei doui soldaţîj 
car! së aflau in odaiă: „Mëi, Pepe!“

,r
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„Ce-i, Fabiane?“ întrebă Pepo.
„Mi-e grozav de sete.“
„Şi mie!“
„Adă putină apă d’afară!“
„Ca să mó vé<Já locotenentul şi să-mî 

douë sëptëmânï arest.“
„Dar nu mai pot de sete.“
„Ci du-te tul“
„Pe mine mô are şi mai puţin in oeh! 

tine şi eu tot de-a-una dau de vr’o potcă. 
më va vedea de bună sémá.“

dea vr’o

decât pe 
Pe mine

„Şi pe mine, căc! nu-şî dă pace tóta nóptea.“ 
Soldaţi! tăcură.
Jüan şi Iorgu aşteptară cu o încordare nespusă 

urmarea convorbirei, care părea a fi fórte priinciósá 
planului lor. —

După cât-va timp Fabian reîncepu, rîdicându-sd 
de pe banca sa: „Acum totuş! am să es afară, chiar 
de më va vedea locotenentul. Nu mai pot suferi 
acéstá sete grozavă nie! o clipéla măcar.“

„Nie! euv adă-mî puţină apă!“
„Unde este puţul?“
„Ca la vr’o douë-^ecï de paşî d’indosul şopro

nului.“
„Lucru afurisit. . . dar stai, sciu ceva mai bun.“ 
„Ce?“
„Să deşteptăm pe argatul hangiului şi să-l tri

mitem pe el după apă, ba póte că ne va aduce chiar 
puţin vin.“
< „Étá o ideeă minunată.“
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Soldaţii merseră la Juan, îl scuturară până ce 
să îndrepta in sus. Atunci c)ise unul din ei : „Prie
tine, nu ne-ai putea procura puţin vin ?“

„Vin?“ intrebâ Jüan cu faţa acră a unui om 
turburat din somnul său.

„Da, ni-e grozav de sete la amêndoui, dar nu 
ne este ertat a eşi din odaia. La cele din urmă va 
fi bună şi puţină apă.“

„Ba nu, avem vin aici,“ şi cu astea să sculâ şi 
aduse din un dulap un burduşe! de vin.

Cei doui soldaţi băură cu mare sete.
„Scii că-i bun!“ afirmă Fabian.
„Mie cel puţin nici odată nu mi-a ticnit nici o 

băutură mai bine,“ adause Pepo.
Şi Jüan trase la aparinţn o duşcă bună, apoi să 

culcă ér à şi. Soldaţii mai băurP. una, apoi să puseră 
pe banca lor. După câte-va minute capetele lor li 
să aplecară din ce tot mai tare şi mai tare — ador
miră şi dormiră aşa de duşi încât nu i ar fi deşteptat 
nici o puşcătură trasă la urechile lor.

In următorul moment Jüan era lângă Iorgn, îi 
tăiâ legăturile şi-l ajută să să ridice de jos. Pe când 
banditul îşi întindea mădularele sale înţepenite, Jüan 
deschise cu precauţiune uşa cea mică şi trase cu urechia.

„Póte merge,“ şopti el, „santinela stă de partea 
cealaltă. Na un pistol şi un cuţit ş’acum inainte. 
Trebue să căutăm a ne furişa afară.“

Să svârcoliră prin deschizătura cea îngustă in 
grădină şi să furişară de-alungul zidului.

De-o dată se văzură in faţa unui om, care până

'
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atunci fusese ascuns in intunerecul stufişului, sclipirea 
armelor şi a nasturilor îl denunţau de soldat.

„Cine-i acolo?4 striga el.
Jüan îl doborî la pâment cu o singura lovitură 

de pumn. Cum că(Ju, puşca i să descărcâ.
„înainte, peste zid!4 strigă Jüan. „Nu ne rămâne 

altă scăpare. Nu este pré inalt.“
El sări intâiîi. Iorgu totuşi stete un moment la 

cumpene, când vëdu négra şi necunoscuta adencime. 
Dar aici nu era de esitat. îşî dete vént şi cădu pe 
pâment môle. De grabă sări ârăşî in sus.

Jüan îl luâ de mână şi-l smuci cu sine, sărind 
peste tufe, petre, dărâmături de ziduri, şanţuri — tot 
mai departe, tot mai de grabă!

In urma lor resuna un sgomot in adevăr infer
nal: strigăte, înjurături, semnale, împuşcături.

Locotenentul alerga ca un nebun de colo până 
colo, trimise palraule peste patraule şi aruncându-să 
pe cal alergâ in fine el însuşi in nóptea cea intune- 
c<5să. Soldatul nimerit de pumnul lui Jüan îşi spălâ 
capul său cel sângerat, ér Pepo şi Fabian nu erau 
încă de trezit.

Iscusitul Francesco să văeta şi plângea, blăstă- 
mênd ursita care-i trimisese acéstá pacoste pe cap cu 
atâta amărăciune încât inşelâ până şi pe locotenentul 
cel temător. In sine rîdea insă şi-şi <}icea : „Har Dom
nului că a succes aşa de bine. S’au dus şi nu vor 
mai reveni.“

Şi 4öu aşa şi fu.
Nici una din patraulele trimise nu readuse pe

cel fugit.

«HH*«
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CAPITOLUL LX.
::Scăpat şi perdut. ■

y

Dasupra stâncilor de pétra ale înalţilor Pirenei 
pe cunoscutul „Pic du Midi“ viscolea un uragan gro
zav, care repedia fărâmături mari de pétra şi troenï 
de zăpadă in abisurile adânci şi fioróse.

Vai de acela care este apucat de un asemenea 
uragan pe vârfurile munţilor.

Este cu neputinţă a merge înainte pentru a ajunge 
la o locuinţă de ómen!. Déca călătorul nu găsesce 
un colţ de stânci adăpostit, care să-l feréscá puţin 
de puterea uraganului, este perdut fără speranţă de 
scăpare.

,r./

Inghâţă şi uraganul îl aruncă in una din pră
păstiile cele numërôse in care putretjesc deja atâtea 
oseminte de om. Nenumărate vieţimï a luat deja acest 
uragan din Pirenee.

Un astfel de loc ocrotitor găsiseră doui tineri 
chipeşi şi curagioşî, cari purtau nisce pantaloni de 
piele cu ghetre, nisce căciuli miţdse şi blănî flocóse, 
ca cei mai mulţi locuitori de p’acolo.

Cu tóté astea cei doui tineri nu erau nici vênë-
1
i

tori, nici plugari, nici contrabandişti ceea ce së putea 
cunósce după mânile lor bine îngrijite, care in acest 
moment erau despuiate de mânuşile blănite, căci sô 
ocupau tocmai cu scóterea unei butilcî dintr’o geantă 
mică, după cum le au vânătorii. f-- n
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Locul ocrotitor care îi feria de puterea uraga
nului, era o peşteră nu pré înaltă dar destul de lungă 
la basa unei stânci inalte. înaintea ei ducea o potecă 
îngustă, numai atât de lată încât d’abia putea să în
capă pe ea un om cu catârul său.

De partea cealaltă a acestei cărări, pe care nu 
umblau decât contrabandişti şi grăniceri, era o pră
pastie adencă in care acum să rostogoleau mereu dur- 
duind petre şi trosni de zăpadă.

In fundul cel mai adenc al peşterei cei doui 
bărbaţi, despre cari am vorbit acum, aprinseseră un 
foc, al cărui fum să trăgea incetinel de-a lungul ta
vanului fiind adese-ori suflat înapoi aşa încât bărbaţii 
d’abia mai puteau respira.

„Pe cât timp mai avem merinde ?“ întreba cel 
mai mare dintre ei.

Celait scormoni prin geantă şi răspunse apoi : 
„pe o <}i cel mult.“

„Caracho, am avea dar cea mai bună ocasiune 
pentru a muri de férne. Mai bine să fi trecut indată 
frontiera.“

„Şi să fi fost prinşi de gendarml ori de grăniceri.“
„Ba nicî decum, i-ara fi învins!“
„Şi am fi vărsat sânge fără ca să fiă de lipsă.“
„Acum însă ni să inghiaţă sângele nostru prin 

vine. Nicî lemnele nu vor ţinea mult.“
„Uraganul va trece peste puţin ş’apoi ne vom 

putea urma drumul.“
„Ascultă cum vîjăiă p’afară. Tăria uraganului 

cresce pe fie-care minată.“
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„Ş’apoi sô domolesce cu atât mai curând. Scil, 
că patria mea este la pólele Pireneelor. Cunosc in
temperiile de p’aicl. Uraganul trece in cel mult 
doué ore.“

„Nu më ’ndur a o crede.“
„Ba să sciî de sigur că peste doué, mult trei 

ore ne vom putea continua calea nóstrá.“
„Asta ar fi fórfce bine. Vom vedea, dâcă sô va 

împlini profeţia ta. De-o camdată mai dâ*m! puţin 
butilca cu cognac şi adă-ml încă o ţigară, décá mai 
avem.“

Cei doui călători băură şi fumară tăcuţî, cufun
daţi in gânduri.

Nici nu este de lipsă a mai spune cetitorilor, 
că erau amicii noştri Don Juan şi Iorgu, pe cari 
i-am regăsit aici in peştera din Pirenee.

In acea nópte in care fugiseră din posada lui 
Francesco să deciseră a urma din nou acelaşi drum 
pe care apucase Iorgu când cu prima sa fugă, pre
supunând că tocmai acolo îi vor căuta mai puţin de 
cât aiurea.

Cu indrăznâlă trecură prin Valencia pe la Burgos 
peste Logrono la Pampelona. Cea mai mare parte din 
acest drum, care este ca de vr’o treizeci de mile, îl 
făcură pe jos, pentru a să feri de atenţiunea lumei. 
De la Pampelona merseră in Pirenee pentru a trece pe 
la Pic du Midi dincolo in Francia.

Nu mai erau departe de frontiera franceză când 
uraganul, despre care am spus, îi sili a să retrage in 
4isa peştere, unde petreceau deja de două
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Dabia trecuseră trei ore delà ultima lor con
vorbire, pe care am reprodus-o, când sô şi împlini 
profeţia lui Jüan. Furtuna sô alina tot atât de grabă 
precum sè ivise.

îndată ce fugarii noştri sô convinseră despre 
acésta, sô incărcară cu gentele lor şi porniră, cu tóté 
că drumul era încă fórte periculos.

Ici colea ventul alinat sô mai ridica la o isbitură
puternică încât drumeţii erau siliţi a-şî opinti tóté pu
terile lor pentru a-i putea résista. Ş’apoi, drumul dabia 
sô mai putea recunósce! Zăpada îl astupase şi îm
preună cu petrele căcjute pe el îl făcuse nepracticabil. 
Fie care pas trebuiră să şi-l câştige prin lupte, aşa 
încât cu tot frigul le curgeau sudorile şirdie de pe 
trup.

Alţii nu ar fi putut o duce astfel nici o jumôtate 
de oră măcar, amicii noştri! insă erau nisce ómeni 
fórte viguroşi şi deprinşi cu intemperiile şi cu umbla
tul prin munţi.

Oră de oră sô strecură, dar călătoria înainta numai 
fórte incet. Spre mai mare nenorocire retăciseră şi 
drumul şi nu mai sciau in cotro s’apuce.

Intru aceia isprăviseră şi puţinele merinde ce mai 
avuseră. Décá nu dedeau cât mai curênd de o lo
cuinţă omenésoà erau perduţi.

In zadar insă îşi sporiră paşii lor, in zadar cău- 
tară ochii lor împrejur, căci nu dedeau de cât numai 
de troeni de zăpadă, de sloiuri de ghdţă şi de stânci 
de pótra, nicăiri nici o fiinţă vieţuitore afară de un 
vultur care sus, sus in aerul cel depărtat îşi trăgea 
rotogólele sale.
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!Iorgu .sorbind cea de pe urmă picătură de cognac 
aruncă butilca in abis şi 4ise cu vocea surdă: „Ar fi 
mai bine, décá ne-am duce şi noi după ea.“

„Curagiu, dragă amice,“ îl îmbărbăta Jüan. 
„Adă-ţî aminte din câte pericole ai scăpat. Asta 
trebue să-ţî dea convingerea, că Dumnedeu nu te va 
lăsa să peri. El a vôcjut căinţa ta şi te va lua in 
sfântul sëu scut, aşa încât vei ajunge cu bine la locul 
unde te vei pocăi de greşalele tale.“

,,Mai bine aş! fi rëmas la Sevilla. Câte neajun
suri n’am avut să indur la fuga mea, chinuri trupesc! 
şi sufletesc! ... Şi la ce astea tóté? Pentru a îngheţa 
şi a muri de fóme in acest deşert petros.“

„Dar nu te gândi îndată la ceea ce-i mai rëu! 
Ce-i drept, merinde nu mai avem, dar cred că vom 
putea fi o di şi fără de a mânca, când e vorba de 
libertate şi de viâţă.“

„Libertate şi viâţă !“ rîse Iorgu amar. „Privesce 
in juru-ţî dóca poţi vedea pe cine-va care ne-ar putea 
fi periculos, cui ar trebui să ne supunem. Libertate 
avem; dar trebue s’o plătim cu viâţa nóstrá.“

Juan nu rôspunse ci-i făcu semn din mână ca 
să tacă şi-şî întinse capul ca să asculte cu luare 
aminte.

„Au<Jl!w 4ise el apoi incet, „colea, înaintea nóstrá 
este un sgomot ca şi când ar vorbi mai mulţî ómen! 
împreună, vor fi nisce contrabandişti — póte să fiă 
şi grănicer! — or! cum ei ne vor salva.“

„Fiă,“ 4^ae Iorgu şi 8Ô puse pe o stâncă, „lasă-i 
să vină, eu nu mô duc înaintea lor.“

Theocbar Aleza, „Unul scapi, allai piere.“
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„Dar më voi duce eu,a răspunse Jüan şi purcese 
pe cărarea cea îngustă, ér Iorgu rëmase pe stânca pe 
care së aşezase.

De odată un strigat pătrunde până la audul són, 
privind in acea parte vôdu un spectacol înfiorător.

Faţă ’n faţă cu Jnan stetea un urs uriaş şi-şî 
întindea labele sale cele puternice spre el. Jüan nu 
së putea retrage decât pas de pas, căci mergând de-a 
’ndèraţele nu vedea unde calcă. Scóse un pistol şi 
trase — érba de puşcă së jilavise şi nu prinse foc.

Iorgu privise îngrozit şi cu totul înlemnit la 
aceste amënunte, d’abia acum së putu imbărbăţi şi 
putu scóte pistólele din brâu, alergând intru ajutorul 
amicului, dar era pré tânji u.

Jüan şi ursul së rostogoleau lângă marginea 
prăpastiei fioróse, zăpada së coloră roşu ca sângele 
apoi — o svâcnire grozavă a corpurilor imbrăţoşate, 
şi amêndoui së prăvăliră in prăpastia înfricoşată.

Iorgu scóse un răcnet de durere. Perduse ba 
omorîse pe amicul sëu cel mai nobil şi mai jertfitor; 
căci numai din causa lui venise aici.

Ca extasiat alerga pe marginea prăpastiei in sus 
şi ’n jos, căutând in zadar o potecă, care să-l con
ducă in jos; era o minime că nu picâ şi el in jos. 
Apoi së puse pe zăpada cea sângerată şi pisată de 
lupta scurtă, dar grozavă; şi d’acolo privi in jos in 
adâncime.

Ce om generos şi cur agi os zăcea colea in pră
pastie, un om care era predestinat pentru noroc, re
nume şi amor, să putretjéscâ acum lângă o dihanie
sălbatică.
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De ce nu-şî putuse sferei mai bine el, pribeagul, 
urmâritul, vié|a sa cea amărîtă şi nedémna?

„Mai bine ar fi déca aşi zăcea eu colea jos,“ 
dise el eu un oftat amar.

„Asta ar fi rëu pentru D-ta, amice,“ (jiise lângă 
el un glas gros şi o mână grea sé puse pe umă- 
rul sëu.

I
1

!

Iorgu tresări.
înaintea sa steteau şâse bărbaţi mărunţei dar în

desaţi, cu ochii scânteetorî, cu feţele pârlite de sóre 
şi cu bărbi lungi stufóse, Îmbrăcaţi in nisce blănî 
scurte dar gróse, încinşi peste mijloc cu un brâu in 
care aveau câte un pumnal şi platóié. In cârcă du
ceau teancuri mari ér peste umeri nisce carabine scurte.

Acela care vorbise lui Iorgu era ceva mai înalt 
de stat de cât soţii sói şi îmbrăcămintea lui şi armele 
sale erau ceva mai elegante.

De bună sâmă era conducătorul celorlalţi.
„Ai avut o incăerare cu ursul, omule,“ 4*se 

in limba franceză. „Cunóscem pe fértatul bôtrân, care 
ne-a făcut multă pagubă, este cel mai mare urs din 
Pirenee. Te felicit. Pôcat că s’a rostogolit in jos.“

„Nu el singur,“ replicâ Iorgu cu vocea tremură- 
tóre şi cu lacrimi in ochi, „împreună cu dânsul s’a 
prăvălit in prăpastiă şi sărmanul meu amic, care mi-a 
scăpat viâţa in mai multe îândurl.“

„Ce spui?“
Iorgu povesti nefericita întâmplare, de care să 

înfiorară până şi aceşti contrabandişti asprii, cari în
fruntau mórtea póte şi de <Jece-orî pe ^ când erau

\
\

■
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pe drumul lor cel periculos, (Jicem ca pana şi contra
bandiştii, căci acâstă meserie aveau cei şese bărbaţi, 
SÔ îngroziră la aucjirea acestei nenorociri.

Intrebându-iî Iorgu décâ nu era cumva cu pu
tinţă a se pogori in acea prăpastie, conducătorul con
trabandiştilor cjise : „Eu am fost de trei ori colea jos, 
odată din pricina unui catîr, pe care un vértej îl 
sburase ’n jos séu mai bine dis de dragul sarcinei ca- 
têrului, care sè compunea din ceasornice de aur şi 
din alte giuvaere, apoi am scos d’acolo pe un Englez, 
ér a treia 6ră pe o damă tênëra şi frumósá din Nancy ; 
amêndoui e^au fîresce cu totul sdrobiţl de nici nu mai 
sômânau a corpuri omenesc!.“

„Mai sloboade-te odată in jos,“ îl rugâ Iorgu cu 
'insistenţă. „îţi plătesc ori cât îmi vei cere .... etă 
bani, étà cecuri asupra lui Rothschild. Ia tot, dar 
arată-mi încă odată faţa cea frumósá a amicului meu, 
pe care-1 voi plânge in veci.“

„Grijesce-ţl banii, frăţidre,“ replica contrabandis
tul. „îmi este cu neputinţă a më slobozi in jos, acum 
pe timp de éfná şi după furtuna ce am avut.“

„Voi încerca dară eu,“ replică Iorgu cu hotărîre. 
„Spune-mi unde este locul mai bun d$ pogorit.“ 

„Eşti nebun!“ exclama contrabandistul.
„N’ai face nici dece paşi, şi te-ai prăbuşi in jos.“ 
„Dar trebue să mai vëd odată pe Jüan, trebue 

să-mi iau <Jiua bună delà cadavrul sëu, să-i spui ul
tima mulţămită. Ah, nu scil cât bine mi-a făcut, no
bilul suflet. Cea mai mare fericire îl aştepta in braţele 
unei femei.iubitei t , . 0 Juan, o Ellen,“

<5 • -
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Suspinâ cu hohot şi cuprins de 
amărăciune sufletéscâ.

Conducëtorul contrabandiştilor, bun de inimă, 
îl mângâia cu vorbe càldurôse y apoi îl sili să mérga 
cu ei.

cea mai mare

■

'!

După un marş fórte obositor de peste patru ore 
Iorgu sosi cu însoţitorii sói la frontiera franceză.

El era scăpat, dar cu ce preţ !
Recâştigase libertatea şi viâţa, dar îşi perduse pe 

amicul sèu şi pacea sufletésca.

:; :I
}•

!
!

CAPITOLUL LXI.

Incheere.

Ajunşi in peştera din ariniş in care rëspundea 
gangul suteran din turnul văii bandiţilor, Manuel îşi 
lua încă odată 4*ua hună de la soţii sëi şi voia să 
plece cu Reina la Paris, unde mai trăise ca vicomte 
Victor d’Aubigné.

Bôtrânul Usto nu së despărţi plecând cu ceilalţi 
ci rugă pe Manuel să-i dea ascultare un moment.

„Am să-ţl fac o descoperire fórte însemnată,“ 
adause bëtrânul.

„Pe care nu trebue s’o au<Jâ Reina mea?“ intrebâ 
Manuel mirat.

„Soţia D-tale; nu sciu <|&u!a replică Usto.
„Despre ce este vorba?“ së informă Manuel.

il
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„Despre părinţii D-tale ?“
„All,“ dise Reina care era de faţă la acéstá con

vorbire, „permite-mi să aud şi eu unde ţi-a fost lea
gănul şi cine ţi au fost părinţii.“

„Nu inţeleg,“ së adresa Manuel cătră bătrânul 
sôu soţ, „la ce te mai codesc!! 0 femeeă care n’a 
pregetat a deveni soţia unui bandit, va au<Ji iară 
tulburare că soţu-său s’a născut dintr’o împreunare — 
neertată. “

„Ba asta nu o va audi, căci eşti fiul legitim al 
părinţilor D-tale şi — luandu-mi séma mai bine, cred 
că chiar după ce vei afla cine eşti, nu te vei despărţi 
de soţia D tale, căci ai un suflet nobil.“

„Eu să më despărţesc de Reina mea!“ exclamâ 
Manuel, „nici odată, chiar de aşi fi silit a renunţa la 
cel mai frumos tron din lume, nu aşi face o asemenea 
mârşăvie!“

Bëtrânul Usto zimbi, ér’ Reina tremurândă de 
emoţiune imbrăţoşâ cu foc pe soţu-său, care o sărutâ 
cu extas.

„Ceea ce am să vô spun este o istorie cam lungă, 
deci să ne căutăm dintru íntaiű un bun adăpost. Pă
rerea mea este să mergem cât mai neîntârziat la Cadix 
şi să ne îmbarcăm acolo, ér pe corabie unde vom fi 
siguri de orl-ce urmărire, vë voi descoperi secretul 
vieţii fostului nostru căpitan.“

Manuel şi Reina stăruiră pe lângă Usto, să le 
descopere pe scurt marele secret, bëtrânul nu voia 
însă s’o facă cu nici un preţ şi astfel fură siliţi a së 
supune voinţei lui.

ii «
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După vr’o patru dile së afl&ră pe coperta unei 
corăbii, care-iî ducea spre Francia.

„Acum a sosit ora cea însemnată,“ <Jise bătrânul. 
„Să mergem in cabina D-tale, ca sâ vë spun ceea ce 
doriţi să aflaţi cu o sete nespusă.“

Manuel luâ pe Reina de braţ şi urmat de Uato, 
merseră in cabina pe care Manuel o in chiriaşe pentru 
trajetul lor in Francia. Acolo së aşezară pe scaune 
şi juna părechiâ îşi aţinti cu nespusă aşteptare ochii 
pe buzele bătrânului bandit.

Corabia brăzda cu mare iuţălă valurile spume- 
góse ale mărei puţin cam furtunóse şi brăzdându-le 
së clătina in drépta şi in stânga, ér vijăitul talasurilor 
uriaşe, care din când in când treceau peste ferestrile 
cabinei, producênd in interiorul ei o semiobscuritate, 
erau ca şi un ison măreţ la naraţiunea lui Usto.

„Pcrmiteţi-mi,“ incepu acesta, „să vô spun mai 
întâiü, cine sunt eu, căci este de lipsă ca să sciţi 
asta, pentru ca să puteţi inţelege pe deplin istoria mea.“ 

„Spune, spune!“ zoriră Manuel şi Reina.
„Eu sunt fiul unui graud de Spania, al vestitu-

:

!

I

lui Manuel Dinaz . '. .“
„Favoritul reginei Chri3tina?“
„Da ... . regina më iubia férte, aşi putea (\iee 

un fiu ... . dar cu atât mai mult mô ura re-

i-

ca pe
gele, ceea ce-mi umplu inima cu venin şi më făcu să 
stau de partea lui Napoleon Bonaparte, când a venit 
să cuceréscá Spania.“

„Sciţi, că Francezii au suferit multe înfrângeri 
in Spania, ér eu, ca un partisan al Francezilor am 
fost silit a doâi cu familia mea la Paris.

;

!
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„împăratul, care-mï datora recunoscinţă, ne primi 
bine şi hiarăm parte la tóté serbările strălucite ale 
curţii, aşa încât devenii confidentele lui Napoleon.

„Intr’una din seri më cinema la sine şi-mi c[ise : 
„Un compatriot al D-tale, un om căruia îi sunt dator 
cu multă recunoscinţă pentru nisce marî servicii, a 
murit, şi mi-a legat pe suflet să am grije de fiul sëu. 
Eu plec in campania spre Roşia, më depărtez deci 
pentru timp mai indelungat, d’aceea te însărcinez pe 
D-ta cu acea grije. Éta aici hârtiile in care vei găsi 
informaţi unii e necesare.

„Ear aici îţi dau un bilet scris de mâna mea, 
recomândându-te cătră tóté autorităţile din Francia şi 
din ţerile supuse mie, ca să-ţi dea mână de ajutor, 
când vei fi avisât la acésta.

„După ce marele impërat îmi dete hârtiile şi bi
letul, îmi făcu semn să më depărtez; plecai şi nu Tarn 
mai revëdut, căci sciţi pré bine, că campania in 
Rusia fu începutul sfârşitului marelui cesar.

„Acum veţi avea bunătatea a asculta cuprinsul 
hârtiilor, ce-ml dase Napoleon şi pe care le ara aiel.u

Usto scóse din buzunar un plic mare din care 
luâ vr’o doué coll de hârtie acoperită cu o scrisóre 
mëruntâ.

„Nu ne-ai putea spune pe scurt cuprinsul lor,“ 
îl intrebâ Manuel nerăbdător.

„Nu, căci .... dar după ce voi fi terminat cu 
cetirea veţi recunósce singuri de ce n’am putut să 
fiu mai scurt,“ respunse bëtrânul bandit, apoi adause, 
„este istoria vieţei lui Don Aîfonso de Sotoria, tatăl 
protegiatului meu, ce am să vô-o cetesc.
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„Sunt,“ scrie el, „fiul prim-născut al bogatului 
conte Alfonso de Sotoria proprietarul unui frumos do
meniu cu castel in Catalonia unde am copilărit cu 
fratele meu mai mic Fernando.

Deja din cele mai fragede tinereţele nóstre së ma
nifestă o diversitate cumplită a naturelor nóstre. Eu 
eram ca şi mumă-mea pe care o perdusem de mult, 
blajin şi aşedat, fratele meu din contră sălbatic, in- 
derătnic şi vioiű, tocmai ca şi tată-meu. Era dar lucru 
firesc, că-şî câştiga in curând deplina iubire a tatălui 
meu până când eu remâsei cu totul neluat in séma, 
ba eram chiar dispreţuit din partea lor.

Când Fernando-ş! permitea jidăririle sale adese-orî 
brutale faţă de mine şi când me plângeam de el la 
densul, mô rîdea, ba më pedepsia chiar, — nu este 
dară de mirat décâ perdui cu totul încrederea şi iu
birea pe care toţi fii trebue să aibă cătră părinţii lor.

Cu cât më făceam mai mare, cu atât crescea şi 
desbinarea intre noi. Mie-mî plăcea să-mi vëd de 
studiile mele, pe când tată-meu şi frate-meu cutreerau 
câmpiile şi codrul desfatându-sô cu plăcerea vênëto- 
riei séu petrecând nopţi întregi benchetând cu soţi de 
aceleaşi aplecări.

Adesea mô invitară şi pe mine la petrecerile lor, 
de bună séma insă numai pentru a-şî rîde de refusul 

— de şi aşi fi voit adesea să indiplinesc voinţa 
tatălui meu, 'nu eram in stare a o face, căci ml-era 
scârbă de apucăturile brutale, care predomniau la pe
trecerile lor.

Ah, de câte ori nu m’a înfruntat înaintea intregei
Theo char Aleii, „Unul scapă, altul piore.“

meu

59
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societăţi de benchetători, numindu-më un vlăstar de
generat al neamului sëu.

„De ce nu eşti tu cel al doilea născut?“ îinï 
răcni el odată furios. „Atunci ai putea de mine să 
stai tótá <jiua intre cărţile tale mucedendu-te, ca o 
fată bëtrânâ. Fernando ar fi un représentant mai bun 
al familiei nóstre.w

In urma unei asemenea tratări më isolam din 
ce tot mai mult şi la cele din urmă nu mai eram 
luat in séma, tocmai ca şi când nu aşi fi fost pe lume. 
Până şi servitorii îmi arătau mai puţină curtenie şi
supunere.

Cu opt-spre-^ece anï mô dusei la universitate, in 
acelaşi timp tată-meu şi cu Fernando intreprinseră o 
călătorie la Paris. Gàsindu-më intre amici de aceeaşi 
părere cu mine putui să gust din plăcerile nobile ale 
vieţei. Më aplicai cu zel eserciţiilor trupeşei şi devenii 
peste puţin un bun şi pasionat călăreţ, înotător, şi 
mânuitor de arme. Muşchii mei negligiaţi şi prin 
urmare moleşiţi së oţăliră şi inima-mi fu cuprinsă de 
plăcerea vieţei. După trei ani më reinturnai acasă, 
toi atunci sosiră tatâ-meu şi frate-meu de la petrecerea 
lor din Paris şi Londra.

Fură uimiţi când më vëijurà pe mine moleşitul 
devenit un tênër robust şi plin de adresă, cu faţa 
rumenă, cu ochii scênteetorï, eu din contra më sperîai 
de aspectul lui Fernando. Era slab, supt şi palid la 
faţă, ér’ ochii îi erau împrejmuiţi de nisce cearcăn! 
adêncï, albaştrii.

Afară de acesta avea nisce manieri neplăcute,
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ofiţerii din garnisóna învecinată şi la ocasiunï date 
dansam cu fiicele nobililor din împrejurime, care de 
odată începuseră a mô prefera fratelui meu depravat.

Acéstà preferinţă cu totul firéscá infuriâ mai mult 
decât orl-ce pe Fernando in contra mea. El, care in 
lumea galantă de la Paris jucase pe erou, nu voia să 
së retragă dinaintea unui student. Së incercâ a më 
defăima in modul cel mai miserabil şi mojicos, dar 
nu-i succese, séu îi succese numai in parte.

Eu, tênërul cel négligeât de până atunci, eram 
invitat la tóté sërbàrile de prin prejur, adesea chiar 
fără Fernando şi mô puteam lăuda a fi cel mai pre
ferat dansător al damelor, care së scârbeau de glumele 
echivoce ale fratelui meu.

Intr’una din <}ile preumblam printre holde, 
după cum îmi plăcea a o face cât de des. De odată 
auçfiï vocea frate-meu convorbind pasionat cu o voce 
femeea8că.

Më furişai cu precauţiune mai aprópe, căci cre
deam a recunósce in vocea femeească pe fiica aren
daşului nostru, care fiică era o copilă frumósá şi cum 
së cade de opt-spre-(jece ani.

„Nu te mai opune, ânger dulce! Sciu că më iu
besc!,“ (Jise frate-meu.

„Cum poţi să susţii asemenea lucru Don Fer
nando!“ respunse copila cu indignare.

„Dar n’ai efis chiar tu, că tênërul Don Sotoria 
ar fi un băiat frumos?“

„Despre D-ta de sigur că nu!“
„Aşa dară despre frate-meu, acel făţarnic grosolan.“

^ ■ i

■ \
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„Nu este frumos din partea D-tale, Don Sotoria, 
să ocărescî astfel pe fratele D-tale, mai cu séma când 
nu este de faţă.“

„Ce, doar vreai să-mî fad reproşuri şi să-mî dai 
poveţe bune, iubita mea . . . Asta trebue pedepsit, ai 
să mÔ săruţi drept amendă.“

„Nu mô atinge Don Fernando,“ striga copila ul
tragiată.

Cu tóté astea densul së incercâ a o imbrăţoşa, 
dar copila cea sdravenă respinse pe enevrat, el insă 
reveni şi-şi încolăci braţele pe după trupul ei. înlem
nită de spaimă, că(Ju mototol. In acest moment sării 
la denşii, îmbrâncii pe Fernando la o parte şi ridicai 
de grabă pe Flora de jos.

Fernando scóse un răcnet de furóre şi părea că 
stă să së nâpustéscà asupra mea, dar luându-şl séma, 
că o luptă cu mine s’ar termina in paguba sa, plecâ 
scoţend mereu la înjurături şi blăstemurl.

„Ah, cât de mult trebue să-ţl mulţămesc Don 
Alfonso,“ îngânâ Flora, revenindu-şl încetul cu încetul 
in braţele mele, şi më privi cu ochii plini de gra
titudine.

încă tot o mai ţineam pe braţe, ér eu nu sciam 
cum îmi este, inima mea pe care zăcea peptul ei, îmi 
bătea cu violenţă, ér sângele îmi svêcnea ferbinte prin 
vinele mele.

îmi veni ca o beţie năpraznică, fericitóre, avui 
o simţire pe care nu o cunoscusem până atunci şi, 
despre care nu puteam să-ml dau séma.

Tot odată o furiă nespusă in contra fratelui meu 
îmi cuprinse inima.

I
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„Fost-a mai de multe or! neruşinat faţă de D-ta?“
„Pré de multe or! chiar,“ replică ea oftând. 

„Cum eşiam singură din casă, mè pomeniam că sunt 
urmărită de dânsul.“

„Dar de ce nu te-ai plâns cătră părinţi! D-tale, 
séu de ce nu mi-ai spus mie.“

Ea sô inroşi dar nu respunse nimic. înţelesei că-i 
fusese ruşine a alerga la acest mijloc.

„Décâ o va mai face încă odată, spune-mi-o,“ 
continuai eu. „Te voi scuti de bună séma de ase
menea obrăznici!.“

Ea-mî promise ér eu o însoţi! până la locuinţa ei.
Sosind acasă servitorul îmi spuse, că tată-meu 

întrebase de mine. Më dusei cam uimit in odaia lui
căc! afară de timpul mesei, nu ne vedeam adesea (jile 
intregî.

El mô primi cu faţa posomorită.
„Te întrec! fëtul meu,“ începu el, „ceea ce nu 

pot suferi nici decum.'“
„Nu te înţeleg, tată,“ replicai eu uimit in realitate. 
„Ba 4ëu.“
„Nu te înţeleg in adevër!“
„Ţi-o voi spune dară eu: Fernando s’a plâns

de tine.“
„Ear eu,“ rëspunsei supërat, „më plâng de 

Fernando.“
„Aţa?“
„Da, căc! nu are purtarea unui tênër cu mora

vuri bune, a unui gentilom, ci a unui desfrânat 
brutal,“

M*i ■*; ■
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„Tacî,“ răcni tată-meu 
„Şi totuşi nu spun de cât curatul adevër — in- 

trébá pe Flora, fiica arendaşului Alocaz.“
„Pe acea mamaselă sfeclită — va fi amanta ta,

căcî nu te cred.“) »

nu-i aşa?“
,,pôu că n’ar fi nedâmnă de un gentilom,“ re

plicai eu inroşindu-mă de necaz.
„Căsătoresce-te dar cu densa şi renunţă la drep

turile tale de succesiune.“
„Asta nu o voi face nicî odată, căcî Fernando 

ar dejosi neamul nostru.“
Plin de furie tată-meu sări in sus şi lovi podeala 

cu piciorul.
„Cum poţî îndrăzni,“ sbierâ el, „a vorbi astfel 

de frate-tôu, care-mï este de <Jece ori mai drag decât 
tine ?“

„Asta o sciu de mult,“ cjisei eu aşe4at, „dar cu 
tóté astea este un desfrânat, un craidon, un om fără 
cultură, fără sciinţă şi fără morală.“

„Vorbescî ca şi când ai ţinea o cuvântare de pe 
amvon,“ observâ tată-meu cu sarcasm.

„Spune mai departe, aşa te rog.“
„O voi face cu tóté că sciu, că este fără folos,“ 

replicai eu cu violenţă, căci më apucase arţagul. „In 
loc să fi învăţat ceva, cum i s’ar fi căcjut, pentru ca 
să pótá ocupa un post mai târziu, şi-a perdut vremea 
cu benchete şi cu cartoforie, şi-a risipit forţele tine- 
reţelor in desfrânărî şi a devenit un om de nimic fără 
de nicî un ţel mai înalt al vieţei sale. A învăţat 
numai să bencheteze şi să risipâscă la bani; unde va

;

î

!
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ajunge el când moşiile familiei vor intra in posesiunea 
Nu va fi in deajuns bogat pentru a-şl procuramea.

plăcerile sale cele nebune — şi va trebui să péra de 
miserie.“

„Ce doar ai cetit in stele séu ai dat in cărţi, 
vedï, ve(Jï cât de bine scii să prorocesc!!“

„Acestă sórte trebue s’o prevédá ori-ce om cu 
mintea sănăt6să.“

„Tot respectul de raţiunea şi de înţelepciunea ta, 
dragul meu!“

Acésta batjocură perfidă më tulbură din ce tot
mai tare.

„Eu,“ strigai deci cu violenţă, „îl voi infrêna, 
unde voi putea. Mai de multe ori am audit pe femeile 
şi fiicele sătenilor plângêndu-sÔ de obrăznicia lui Fer
nando. Trebue să-mi fiă ruşine, că-ml este frate. Décâ-l 
voi găsi încă odată in o posiţiune ca astăzi, îl voi 
pălmui, după cum o merită,

„Ba sper că-ţl vei lua séma,“ replică tată-meu, 
„căcî in asemenea cas aşi putea să purced şi eu astfel 
faţă de tine.“

Şi vëdênd că stau să më restese către el, adause :
„Nu te spulbera, este de prisos. Sciu că nici 

odată nu v’aţl putut înţelege, ca nisce fraţi, ce sun
teţi. Este dară mai bine décà vë ocoliţi unul pe alt. 
Facă fie-care ce voiesce şi, décá-ml va părea că vr’u- 
nul din voi a comis vr’o necuviinţă, voi intreveni eu.“ 

„Ca şi acum de exemplu.“
„Din causa Florei?“
„D*!«

‘
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„Haidade, nid prin minte nu-mî trece. Fäcutu- 
ţi-am vr’o observare pentru că in societate de dame 
eşti atât de prevenitor şi suplantezî pe frate-tëu?“ 

„Asta nu o fac nid de cum. Nu eu’s de vină 
dâcă prin purtarea sa necuviinciósá a cădut in defa- 
vorul donelor celor cum sô cade.“

„La Paris a fost favoritul unor societăţi cu totul 
diferite de astea.“

„Cred şi eu tot asemenea că societatea de acolo 
diferă de asta d’aicl, dar nu in mod avantagios.“

Tată-meu era să së spulbere dar së linişti peste 
puţin, ridica din umeri şi c]ise :

„Eşti atât de preocupat de părerile tale cele su
cite, încât e cu neputinţă de a te converti ... Să lă
săm dară astea. Acum scil, cum ai să fi faţă de 
frate-tëu. “

„încă o întrebare: Opritu-l’ai de a sô lua după 
femei şi fete cinstite şi a le importuna?“

„Cum să nu! Dâcă aşi trebui să më îngrijesc de 
tot nimicul aşi avea mult de făcut. Cunosc pe aceste 
fete cinstite: de bună sâmă dênsele-1 provócá pe el.“ 

„Ba nici de cum, ele fug, cum dau cu ocbil de
densul.“

„Prostie ! Trebue să-şl ţenă de onóre, că un gen
tilom este amical faţă cu ele.“

„Opiniunea mea este că acéstá pretinsă onóre 
trebue să li sô pară ca o desonóre şi ca ofensă şi că 
sô scârbesc de ea.“

„Opiniunea ta îmi este cu totul indiferentă; mo- 
< jioimea nu este nici decum aşa de simţit6re, după cum
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ţi-o inchipuescî tu. Dute acum şi fi încredinţat, că 
voi pedepsi aspru pe acela dintre voi; care va in
drázni a tulbura pacea!“

Voiam să-i replic, dară tată-meu îmî arătâ uşa 
şi eram silit să plec d’acolo.

In aceeaşi sâră mergeam prin parc şi intrai in o 
dumbrăvidră de măslini situată lângă parcul nostru. 
Ocolind pe după o cotitură a potecei, vëdtai douô co
pile şe<}end pe o bancă. Vorbiau cu atât interes îm
preună, încât nu observară apropierea mea. Una din 
ele era Flora ér cealaltă, fiica frumuşică a invëtëto
rului, care spunea despre logodirea ei cu un tênër 
comerciant bogat din Tortosa.

Găsind plăcere la întreţinerea lor nevinovată, më 
sprijinii cu spatele de un măslin, ca să ascult la 
vorba lor şi să admir şarmantul profil al Florei.

„Vecjl,“ incheeâ copila rîijend, vesela ei istorie 
de amor, „aşa dai de un mire frumuşel. Nu-i lucru 
bun <5re.“

„Ba da,“ replicâ Flora distrasă.
„De odată te-ai făcut aşa de tăcută,“ (fise cealaltă, 

„dór* te gândesc! la iubitul tëu.“
„Nu am nie! un iubit,“ răspunse Flora in-

roşindu-să.
„Nici un amant tainic măcar?“
„Nu !“
„Să fiă drept <5re?“
„Da, aş! putea să jur, décâ ar merita s’o fac.“ 
„Lucru ciudat: cea mai frumósá fată de pe la 

»oi să n’aibă amant, Çôu că nu este de crezut . . «

r..

îyCii
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Orï iubesc! dôrâ pe coconaşul din castel, pe Don 
Fernando.“

„Tiha, Paula, cum şi poţî vorbi asemenea lucru, 
scil că mô superi!“

„N’am spus-o serios, linişteşte-te numai . . . Ean 
spune-ml care este tênërul cel mai frumos de pe 
la noi.“

,,Ce nebunie a întreba de asemenea lucru.“
„Ba nu-i nebunie!“
„Nu m’am gândit nici odată la asta.“
„Dar nu vorbi prostii, căci fie-care fată së gân- 

desce la asta şi décá nu este atât de frumósá ca 
şi tine.“

„Vorbesc! prostii !“
„Ba nu, mărturisesce-te numai, că n’am s’o spui 

nimenui. Aşa dară pe cine ţii tu de cel mai frumos 
tênôr ?“

„Pe Don Alfonso,“ cjise Flora trâgënând.
Vocea ei in acest moment îmi suna ca şi un 

cântec ângeresc, ér frumósa ei faţă, rumenită de emo- 
ţiunea ei, mi sô părea ca faţa Précuratei Nàscëtôre 
de Dumnezeu.

„Şi cine este cel mai amabil dintre tineri?“ in- 
trebâ copila mai departe.

„Tot Don Alfonso,“ rëspunse Flora, „îi sunt 
datóre cu multă mulţămită de acjl chiar.“

„Şi de acéstá mulţămită,“ rîse cealaltă, „te plă
tesc! iubindu-1.“

„Dar cum poţi să (Jicl asemenea lucru !“ exclamă 
Flora inroşindu-să.

■ v.. ir

■
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„Adică nu este adevărat!“
„Don Alfonso este un aristocrat bogat, după 

care nu mă voi putea mărita nici odată.“
„Cu tóté astea poţî să-l iubesc!, după cum îl şi 

iubescî in adevăr. Nu nega, căci am gîcit-o de mult.“ 
Flora sări in sus şi fugi d’acoJo fără a <}iee

nimic.
„11 iubescî, îl iubescî,“ repetă cealaltă fată şi să 

luâ in urma ei.
Mie mi să părea că visez, tótá lumea mi să arăta 

in o lumină rosalbă. Mă aşezai pe bancă şi visai 
primul vis de amor fericitor.

Mulţî ani s’au scurs d’atuncî, dar încă şi a^î 
îmî aduc aminte cu duioşie de acele ore petrecute in 
dumbrava de măslini.

A doua <Ji mă aflam des de diminăţă la casa 
Florei şi avui norocirea a o găsi singură, părinţii ei 
fiind duşi cu fruptele grădinei lor la têrgul din 
Tortona.

„Bună diminăţa, Flora,“ începui eu cam încurcat 
conversaţiunea. „Văcjutu-m’ai asérá?“

„Nu, unde să te fi vă<Jut?“
„Eu insă te-am vă<Jut şi am aucjit ce ai spus.“ 
„Unde?“ intrebâ dênsa cu vocea înecată.
„In dumbrávióra de măslini.“
Ea să păli şi să retrase scoţând un ţipet lin, eu 

insă alergai după ea o imbrăţoşai şi-i mărturisii amo
rul meu cel ferbinte. —

Nu mă voi opri la descrierea acelei fericiri, care 
să spulbărâ, vai, ca vântul şi ca gândul.

& - • '
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Frate-meu nu mai făcuse nici o încercare de a 
së apropia de Flora, dar më batjocorise pe mine fiind 
că cu tótá morala mea, cochetam cu fetele de sătenî ; 
de bună sémà aflase dară ceva despre secretul meu, 
decï më siliam cu atât mai mult de a-1 ascunde înain
tea ochilor lumei.

După o jumătate de an plecai la Barcelona, ca 
să iau parte la nunta unui amic al meu. In mijlocul 
serbărilor sgomotóse fui cuprins de un dor nespus 
ba de o temere pentru Flora, aşa încât më reintur- 
nai cu trei <Jde mai curênd de cum îmi propusesem.

Cătră sâră sosii acasă.
Tată-meu mersese la Tortona, ér frate-meu eşise 

călare cu vr’o câţi va camaracjî de teapa lui. Sciam 
cam in ce parte a câmpului lucra Flora şi mersei 
călare acolo.

Când më apropiai de acel loc vëcjui un spectacol 
care-mï inferbêntâ sângele prin vine.

Frate-meu cu soţii sëi, ca vr’o cinci la numër, 
sô năpustiseră asupra Florei, care era singură şi prin- 
<}endu-o bine o sărutau cu tótá svêrcolirea ei, unul 
după altul şi o incărcau cu dismerdările lor groso
lane şi brutale.

Aprópe nebun de furie më aruncai in galop 
asupra lor şi lovii cu biciuşca mea in ei, până ce 
fugiră.

Apoi alergai la Flora, care căzuse jos leşinată şi 
më încercai a o readuce la vieaţă, ceea ce-mi şi suc
cese. Sêrmana fată era disperată şi numai cu greu 
îmi succese a o linişti intru câtva. După ce o dusei
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acasă, grăbii în castel, mersei Ia frate-meu şi-l încăr
cai cu cele mai amare reproşuri pentru purtarea sa 
cea mojicósá.

El îmi respunse cu batjocură şi cu dispreţ ceea 
ce mă scóse întru atâta din răbdări încât îl încărcai 
din nou cu vr’o câte-va lovituri de biciuşca.

Chiar a doua (ü primii provocări la duel din 
partea celor lalţl flecăi. Dintru întâiü voiam să-il 
refuz, dar apoi îmi luai séma şi acceptai tóté provo
cările.

Eram exersat in mănuirea spadei şi deci rămăsei 
neatins ér adversarii mei primiră toţi câte o lovitură 
bună dar nepericulósá din parte-ml.

Treaba era deci terminată cu aceştia dar nu şi 
cu frate-meu, care mă provocase la pistóle.

Eu firesce refusasem acest duel cu t0tă hotărîrea.
Scena grozavă pe care avui cu frate-meu nu o 

voi descrie. Ea să termină cu o lovitură de cuţit ce-ml, 
dele frate-meu, eu adus la extrem îl lovii cu un bas
ton greu peste cap, aşa încât năpădit de sânge, că<iu 
mototol.

îngrozit de acésfcâ faptă a unui moment nefericii 
fugii, fugii, ca un ucigaş ce eram.

„Ajutor, ajutor!“ striga tată-meu, care fusese de 
faţă, „prindeţi pe Alfonso, a asasinat pe Fernando, 
prindeţi pe fratricid!“

Eu alergai pe scară ’n jos in grajd, mă aruncai 
pe un cal fără şea şi fugii ca şi mânai de furii.

Tóté speranţele mele, fericirea vieţei mele erau 
nimicite prin acéstà singură lovitură.

îif. '
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Nu më oprii de cât in Francia, unde găsii adă
post la un amic.“

„0 istorie fórle lungă/4 întrerupse acum Manuel 
pe Usto, ,,interesantă póte pentru cel care a scris-o, 
dar pentru mine . . ,44

„Aştâptă numai puţin încă şi vei vedea/4 îi re
plică Usto. „Dar recunosc, că aţi perdut cu totul 
răbdarea şi că in zadar aşi persista a continua cu 
cetirea memoriilor lui Don Alfonso, vô voi spune dară 
pe scurt ce a mai păţit,44

„Da, frate Usto, fă cum (Jîcî, şi ne vei indatora 
fórte mult/4 afirma Manuel.

„Don Alfonso nu omorîse pe frate-sëu cu acea 
lovitură, dar aflând că Flora së făcuse călugăriţă, së 
hotărî a nu së mai reinturna in Spania.

„Avend un talent frumos pentru musică îl des- 
voltâ la conservatori ul din Paris şi së perfecţionâ în
cât peste puţin putu da concerte, cutreerând lumea 
ca cântăreţ vestit.

„In Germania o tênërà damă . . . dar merită, ca 
să auriţi cum descrie însuşi Don Alfonso acest eve
niment, atât de însemnat . . .

„Pentru noi . . .“ îl întrerupse Manuel.
„Da şi pentru D-ta/4 afirmâ Usto.
„Citesce dară/4 së rugâ Reina.
Bëtrânul Usto îi făcu îndată pe plac şi ceti :
„Eram in o capitală germană. Chiar in prima 

sérá observai o tênërà damă in logia curţii, a cărei 
vedere îmi grăbi palpitaţiunele inimei mele, căci sëmêna 
fórte mult cu Flora. Eram ca şi extasiat de figura

t
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cea drăgălaşă şi nu-ml mai luai ochii de pe ea. Cân
tecul de amor pe care-1 produsesem nu Tarn mai 
cântat nici odată cu mai mult sentiment. Bela mea 
nu părea nici decum ofensată de privirile mele, din 
contra, observai, că nici ea nu-şl mai lua ochii de 
pe mine şi că părea chiar supărată, când më întor
ceam cu capul in altă parte.

In primul intreact întrebai îndată de numele 
damei şi aflai că era prinţesa Aneta Reisach, o damă 
de aprópe înrudită cu casa domnitóre.

Cât de mult më descuragiai aflând acésta. Amorul 
unei prinţese nu putea préferici pe un cântăreţ mi
grator. Cu tóté astea continuai in al doilea act ace
laşi joc mut, la care mi sô replicâ, după părerea mea.

A doua 4i primii anonim un frumos buchet de 
flori cu o poesie scrisă de o mână femeâscă.

Din cuprinsul poesiei recunoscui pe autórea ei.
A doua sâră prinţesa nu era la teatru, dar mer

gând acasă găsii pe masă un plic sigilat, cu adresa 
scrisă de aceeaşi mână ca şi poesia din sóra trecută. 
Deschisei plicul şi găsii din nou versuri in care au
tórea deplângea plecarea mea.

In adevër voisem dintru íntaiű să dau numai 
trei concerte. Acum më decisei insă a primi angagia- 
mentul ce mi së oferise din partea intendentului tea
trului de curte.

Atât intendentului cât şi cei lalţl amatori ai ar
tei musicale erau încântaţi, când auriră despre deci- 
siunea mea.

In <Jiua in care publicul aflâ despre angagiamen-
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tul meu primii drăşî o poesie, de astă dată subscrisă 
cu numele Aneta, in care sô da expresiune celei mai 
marî. bucurii, despre remasul meu in acea capitală.

Acum nu mai încăpea nieï o indoiélà. Numele 
- scris pe întreg îmi era garanţă despre amorul prinţesei.

„Hei bine,“ întrerupse Manuel din nou pe Usto, 
„a luat-o séu n’a luat-o.“

„Ba s’au cununat, dar in secret firesce,“ afirmă 
'bătrânul, „şi unicul fiu născut din acéstá căsătorie, 
eşti D-ta Don Victor prinţ de Reisack şi conte' de 
Sotoria numit vicomte d’Aubigné apoi mai pe urmă 
Manuel Frania!“

-„Eu !“ .exclama Manuel.
„El!“ întreba şi Reina.
„înţeleg -să fiii conte de Sotoria ca fiu al con

telui Alfonso de Sotoria, dar prinţ de Reisach? . . . .
„Din mila şi voinţa marelui Napoleon, căruia 

tatăl D-tale Fa scăpat odată viâţa, şi care făcea nunu- 
mai prinţi, dar şi regi după placul sëu. D-ta ca uni
cul fiu al prinţesei Aneta Reisach erai ckiar după cons- 
tituţiunea cea vechia ă -ţerei succesorul la tronul, care 
tocmai la nascerea D-tale devenise vacant . . .

„Pe care nu Fam ocupat şi nu-1 voi ocupa nicî
o data . » .

„In adevèr, décá nu voiesci să te căsatoresî, după 
constituţiunea ţerei D-tale cu o prinţesă din casele 
domnitóre ...

„Eu să mè căsătoresc,' dar n’am pe Reina mea, 
pe care nu o las nici pentru un mai bogat tron de 
cât acela, care ar putea fi al meu.“

Theochar Alose. „Unul 8cap&, altul piere.“ 60
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„Iţi mulţămesc Manuel séu Victor, nicï nu sciu 
cum să te numesc/* (J’se Reina, „in adevër sunt cu 
totul zăpăcită. Nu-mi pot explica nici decum . . .

„In urma căror împrejurări triste/* o întrerupse 
Usto, „un prinţ adică prinţul Victor a putut deveni 
căpitan de bandiţi.**

„Da, asta mi-este şi mie o enigmă,** afirmă
Manuel. -

„Pe care am să v’o desleg in douô cuvinte, căci ' 
vöd nerăbdarea ce vë consumă/* (jise Usto.

„Spune, dâcă nu vreai să credem, că ai inten- 
ţiunea a ţi rîde de credulitatea nóstra,“ adause Manuel.

„V’aduceţl aminte/* relua bëtrânul, „că Napoleon 
la mórtea tatălui D-tale më însărcinase să port grije 
de D-ta, căci pe mama-D -tale o perduseşl încă mai 
de ’nainte, ér nici rudele D-tale din Spania, nici cele 
din Germania nu-ţl pré voiau binele.

„Sciţi desbinarea lui Don Alfonso cu tatâ-sôu şi 
cu frate-sëu, adică cu bunicul şi cu unchiul D-tale, 
ér rudeniile germane, mai ales cele din linia care 
speraseră la succesiune, te-ar fi curăţit cu dragă inimă - 
de pe lume, décá ar fi putut. Aşa dară nu aveam o 
sarcină uş0ră cu paza D-tale, care pe acel timp erai 

- numai de vr’un an şi jumëtate. Acéstâ sarcină deveni 
şi mai grea după detronarea lui Napoleon.

„De-odată mi së tăiară tóté resursele pentru 
crescerea D-tale, pe care le primisem până atunci din 
Germania. Më alesei numai cu rămăşiţele din avutul 
tatălui D-tale, care ca cântăreţ îşi strinsese câţl-va 
bani, dar nu pré mulţi.
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„Eu însă sperând mereu că constelaţiunile poli? 
tice, - care de la alungarea lui Napoleon deveniseră 
nefavorabile drepturilor D-tale së vor schimba, îţi 
procurai, fără să më dau pe faţă, o crescere alésá, 
şi devenind vârstnic îţi pusei la disposiţiune sumele 
necesare pentru o viâţă splendidă.

„Când însă îţi era lumea mai dragă nu mai 
putui să~ţi trimit nimic.“

„Ţi-o scrisei!“
„Da, şi scirea că am rëmas fără venit,“ afirmâ 

Manuel, ,,më exaspera aşa de mult încât hotăril să-mî 
iau viâţa.“

„Eu însă,“ adause Usto, „temêndu-më de una 
ca asta îţi trimisei pe Iorgu, cu care legasem cuno* 
scinţă şi pe care-1 cunosceai şi D-ta şi, acestuia îi 
succese a te câştiga pentru viâţa, determinându-te s’o 
consacrez* resbunărei asupra celor bogaţi şi puternic*.“

„Da, aşa este,“ <jise Manuel oftând.
„Am fost disperat in primul moment când am 

aflat despre hotărîrea D-tale, cu atât mai vârtos, că 
më căsătorisem şi aveam o fiică, pe Paula, a cărei 
naştere răpise viâţa mumei-sale, şi pe care nu o puteam 
duce in codru, unde voiam sô merg cu tot adinsul, 
ca să nu te perd din och*. Dar in fine mă hotăriî 
şi la asta şi acum më vöd recompensat pentru jertfa 
mea, căci nepotul marelui Bonaparte, Napoleon III. 
a ocupat, după cum am fost vestit, tronul Franciéi ér 
el te va reintrega in drepturile D-tale ] D-ta insă îmi 
vei fi intru ajutor, ca să-mî regăsesc pe Paula.

„Cum să-ţî mulţămesc pentru atâta abnegaţiune?“
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- exclama Manuel intêndênd in semn de gratitudine 
amen doué mânile spre bătrânul său soţ.

„N’ai să-ml mulţumesc, căci- n’am făcut de cât 
mi-am îndeplinit numai o sfântă datorie.“

„Ear datoria mea va fi a te face fericit intru 
cât va sta in puterile mele,“ protesta Manuel. „Dăca-ţl 
trebue tronul meu ţi-1 cedez cu bucurie!“

„Iţi mulţămesc,“ zimbi bătrânul, „asemenea ce
siune nu să póte face, dar cred că-mi voi redobândi 

■şi eu moşiile mele şi titlurile mele din- Spania. Mai 
’nainte de tóté ne vom ruga de noul împărat al 

. Franciéi să stăruâscă pe lângă regina Spaniei, ca să 
ne dea amnestie l i toţt câţi am fost in liga lui Ma
nuel Frania . ; .

„Da, da!“ exclama fostul căpitan.
„Ş’apoi veţi stărui să vă redobândiţi moşiile vóstre 

din Spania,“ adause Reina.
„Etă ideia cea mai bună,“, dise Manuel cu bu

curie şi săruta cu foc mâna soţiei sale. :—
După cum o dorise Reina să şi întâmpla.
Usto regăsi pe Paula şi încă căsătorită cu prinţul 

. Henric care nu fu nici decum supărat, când să putu 
numi stăpân peste o frumôsâ moşie din Spania, do
meniul strămoşesc al socrului său.

Manuel reluâ numele de Victor conte de Sotoria 
şi moşia stăpânită până atunci pe nedrept de Don 
Fernando de Sotoria, abcjise de la drepturile sale 
prinţiare şi trăi fericit cu Reina, ér Iorgu nici n’avu 
a alerga la vr’o protecţiune ca să redevia conte de 
Monterey, căci să impăcâ cu tată-său.
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Până .şi păcătosul Luca Montez îndreptat prin 
amorul Doleritei cu care să căsătorise, să bucura de 
o viăţă pacinică la Paris, numai biata Ellen, nu să 
mai putu mângâia de pierderea iubitului ei Don Jüan 
şi muri peste puţin, jelită nu numai de tată-său colo
nelul Lee, ci de toţi'aceia cari o cunoscuseră.
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