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CONFIDENŢELE
UNUI OM DE INIMA
— Ori ce vei <Jice şi ori care ’ţî va fi cre
dinţa, eü voiü susţine tot-d’auna ca Ro
mânia n’a avut pân’ acum un bărbat din
aceia cari să se fi devotat pentru binele
eï pênë Ia abnegaţiune, care së fi sacri
ficat orî ce interes personal spre a se face
folositor concetăţenilor sôï.
Aceste cuvinte fură <Jise de un om mal
mult de cât mator, de óre-ce cărunteţea
pôruluï sëü şi încreţiturele ce brázdaü
fruntea sa înaltă şi largă probau într’ênsul uă etate * înaintată şi uă profundă
esperienţă despre ceea-ce se petrecea în
ţera sa.
Acela la care se adresa vorbele de mai
•I

'
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sas era şi el ajuns în maturitatea etăţii
sale. Din puntul de vedere fisic, el era
un om de uă statura înaltă, ocheş la
faciă, cu pórul negru şi scurt, cu ochii
negri şi boboşaţi, ceea ce denota, dupé
doctorul Gal, locativitatea şi memoria în
nomenclatură. Uă fisionomiă francă, un
surîs care însoţea mai adesea vorbele séle,
şi uă căutătură deschisă, care n’avea ni
mic de ascuns din ceea ce cugeta, desco
pereai!! de ajuns uă inimă sinceră şi leală
într’ensul.
Amendoî se aflau şe<Jend pe uă teraţă
largă, care da asupra unei grădine delà
spatele acelei case, unde veniseră, dupé
masă, sé resufle aerul cel recoros al serei,
care ’şi perdea din-ce în ce căldura sa
în scăpătarea sórelui şi în plóia ce o făcea
grădinarul care venise să ude plantele
gradinei cu stropitor ea sa.
— Aşa e că nu găsescî nici un röspuns
la ceea ce (Jiceam eu odinioră? întrebă
întêiul personagiii pe amicul sôü, care
tocmai ’şî alătura scaunul de al celui d’ântêiü spre a fi maï bine auţjit de densul
când va vorbi.
— Dacă crecjlî cum aï (Jis, te încelî
fórte mult, ’î răspunse el ; şi pe mine
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mô faci se cre<J, fără voia mea, câ aï
uitat istoria ţârei nóstre, de óre-ce nu
presupuiu cà n’aï înv0ţat’o.
— Oh! lasà-më cu istoria, scumpul
meu Vioriu; dacă vrei sô ’mï amintescï
faptele de arme ale eroilor de altă dată,
pe un Mircea, pe un Stefan, pe un Michaî,
şi alţii ca denşii, apoi etă că nu m’ai
înţeles ce am vroit să <Jic. Vorba mea.
n’a fost de glorioşii Domni cari' s’aú dis
tins în luptele ce aü susţinut adesea cu
inamicii noştri din afară, ei aii apërat
ţâra cu destulă bărbăţiă, cu prea multă
póte dupe miíjlócele de cari dispuneau şi
dupé num er ul adversarilor ce veneau adesea
së năvălescă în ţâra lor ; dar nu e mai
puţin adeverat că ei apărându’şi ţâra apôraü tot uă dată tronul lor, de óre-ce
nu se luptaű numai cu inemicii din afară
când veneaü să le răpescă acest tron, ci
se luptaü asemenea şi cu aceia din con
cetăţenii lor cari se cercau să le ia domnia
din mână spre a se pune în locul lor.
Scutesce-mô dar de a’ţi face critica acestei
părţi a istoriei nóstre, de óre-ce ar fi prea
lungă lucrare şi uă asemenea critică nu
ne ar înainta la nimic, e destul să <Jicem
că trecutul nostru, dacă a fost glorios în
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ceva, a fost niunaï în ceea ce privesce
faptele de arme ale străbunilor noştri,
despre cele-alte, ne rëmftne forte puţine
de <Jis. Acum să ne întorcem la vorba
nóstrá : dă-mî mie pe bărbatul acela, care
s’a devotat pentru ţâra sa, care a făcut sa
crificii pentru binele ei, care a suferit
pentru ca să o serve cu tótá inima şi
fără cel mai mic interes şi care, departe
de cea mai mică ideă pentru ver-uă resplătire pentru cele ce-a făcut în bine, şi
a risipit chiar averea sa pe altarul patriei
sale. Dă-mî un,asemenea om, şim0 declar
de ac iun învins.
— Acest bărbat aşa precum mi’l ceri, şi
mai pre sus de căt mi’l ceri, ţi’l voiu da
îndată. Eu sunt unui din aceia care ’1 am
cunoscut de aprópe, de őre-ce am avut
mai multe ocasiuni de a’l cunósee, şi fiind
că ’mi-ai promis că vel petrece sera asta
la mine, s’o lăsăm sö trecă spuindu’ţi is
toria trecutului meü care se legă óre-cum
cu uă parte din trecutul acestui bărbat
pe care ’1 cauţi şi nu ’1 poţi găsi. Ai
răbdare să m’asculţi.
— E tot ce voiü ; chiar de aşi sta aci
până mâine.
— Ei bine, ascultâ-mè dară. Eu sunt,
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precum scii, născut în Cămpu-Lung; pă
rinţii meî ocupau un loc forte modest
între clasele societăţii din acel oraş. Când
m’am făcut de şese ani am fost dat la
şcolă, unde am urmat cu destulă silinţă
penö am trecut cele patru clase primare.
Pe atunci nu se vorbea nici de licee, nici
de gimnase în provincia, acesta era un
privilegiu care era reservat mai târziii
pentru capitală.
După ce am trecut dar cele patru clase
primare, am vrut să urme<J studiele mele
mai departe, şi am declarat părinţilor
mei că voiü să mö duc la Bucuresci ca
să trec clasele cele mai înaintate. Părinţii
mei se bucurară de acesta otărîre a mea,
dar micjlócele lor restrânse nu le permitea
acest prisos de cheltuélá. Atunci unul
din amicii tatălui meii, care se afla cu
óre-care dare de mână, s’a însărcinat să
’mi procure mi(Jlócele spre a putea să ur
mez în capitală învt'ţămentul de care
aveam nevoiă. Sunt şi omeni buni în
lumea asta, adaogă Viorin ca uă cugetare
filosofică.
— Oh! da,^ respunse amicul söú; un
înv0ţat a <Jis : omul e bun, omenii sunt
réï, cu tote acestea, nu crede că amicul
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tatălui d-tale a făcut acesta din vre-un
sentiment de generositate ; eü li cunosc
cine este, de óre-ce ’mi-aï mai vorbit
despre densul : un om care umblase să’şî
facă popularitate, căcî ’î intraseră óreeart gărgăuni în cap.
— Si. unde a ajuns cu gărgăunii luî !
el astă-dî ’şi a risipit totă averea şi nu
are nici ce manca.
— Scapá-mó, domne, de sărăciă, căci
de avuţie m’am scăpat eu.
— N’a reuşit planul sôü, fiind-că ’şîa căutat proseliţiî în clasele cele mai
înjosite, vrend să imite pe Christ. Dacă
Christ a reuşit cu pescarii sôï, a fost abnegaţiunea sa cea mare, iară care un
succes e tot-d’auna efemer, chiar când
este, şi cănd va fi uă dată deocliiat, nu
’şî mai vine în fire.
— Să lăsăm acestea şi urmeză ceea ce
aï început.
— Cănd am venit Bucuroscî, eram
numaî bucurie şi entusiasm ed óre-ce în
trevedeam aci un viitor frumos care ’mï su- ,
rîdea la capătul silinţelor mele de cari
eram sigur. Numai un lucru'mo spăimentă
puţin, acesta era lipsa de cunoscinţe, căci
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m’aflam cu totul strein în acest oraş mare
în care mô temem să nu mô per<J.
Plin de temeri şi de îngrijiri, am în
ceput cursul înv0ţămentuluî în colegiul
Sf. Sava, dar nu trecu mult cănd uă
noutate întristătore veni să mô lovéscá
în mijlocul speranţelor mele celor maî
frumóse ; acéstá noutate era că amicul
tatălui meù scăpătase aşa de mult în cât
nu maî era în stare să urmeze subvenţiunea pe carî ’mî-o trimisese regulat
până aci pentru întînipinarea necesităţilor
mele. Ce să fac? sô’mï;întrerup înv0ţăN mentül ; acesta nu ’mî venea să mô otăiăsc ni^v într’un chip ; să merg înainte ?
dar ciun eram s’o scot la cale iară miíjlóce
şi fără vre uă speranţă de nicăirî ? Des
perarea mea fu mare : unii din conşcolariî
mei, atinşi de trista situaţiune în care
m’aflam, contribuiseră, care ce putea, spre
a ’mî asigura uă locuinţă şi hrana din
tóté filele. Cu tóté acestea, mi<J)ócele de
carï dispunéü eî erau aşa de strâmte că
nu ’mî fu cu putinţă a lupta cu ele în
contra atâtor necesităţi de carî eram
împresurat.
într’uă <Ji, durerea mea sbucni în lacrime, şi eşiî din clasă ferindu-mô de a
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nu fi vôcjiit de profesorul meü, şi fiind
că nu mai eram în stare să staû pênô la
eşirea din clasă, mô întorseiü acasă, otärît a nu mô maï duce la şcolă.
A doua $i, mô ocupam cu pregătirile
mele pentru drumul ce ’1 proiectam sô’l
fac în oraşul meű natal, pregătiri între
rupte de lacrime şi de suspine, de óre-ce
acum vedem tóté ilusiunile mele perite,
tote speranţele mele ^eăijute, şi nu ’mî
rëmânea de cât a îmbrăţişa uă carieră
miserabilă, care n’avea nici .un. farmec
pentru mine, dar care nu era să mô lase
să mor de fonie cu tóté acestea.
Eram dar preocupat de aceste ideî triste
cănd ainjiî pe cine-va întrebănd afară de
mine. Eşiî să vöd cine era, şi mi se înfăţişă
un om necunoscut, care avea aerul unui
fecior de casă boerescă séü de vătaf de
curte.
— D-ta eştî d. Viorin? mô întrebă el.
— Eu sunt, ce voescî cu mine?
— Am uă scrisóre pentru d-ta şi nisce
banî, (Jise el.
— De unde eştî ? cine te a trimis aci ?
îl íntrebaiü eű abia conţinend bătăile inimeî mele.
— Citesce scrisórea, póte că ea ’ţî va
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spune ele cine sunt trimis, respunse el
dându-mi serisőrea.
Eu o luaiü şi o deschiseiu cu nerăbdare
şi căutam mal înainte de tote sä vë(J de
erne era subscrisă, darea nu era silb
scrisă de nimeni. Atunci citii rândurile
următore :
« Tinere !
«Mi s’a spus că aï mare tragere de i»nimă pentru învăţătură, dar că n’aî des»tule miçllôce pentru ca să înveţi. Vei
»primi dară prin aducătorul acestuia câte
»uă sută lei pe fie-care lună, penă vei
»trece tot cursul din Sb. Sava, şi când
»vei lua bacalaureatul, atunci voiü în» griji de sorta d-tale mai departe.»
Aducătorul scrisorei ’mi numără apoi
uă sută de lei în trei galbeni împără
tesei şi patru lei în mărunţişă, apoi mă
puse să subscriu într’un mic registru ce
T avea cu densul de priimirea banilor şi plecă, penă a nu-mi da timp să mulţu
mesc măcar stăpânului său pentru bine
facerea sa către mine.
— Si cine era provedinţa asta neascep tată? întrebă amicul lui Viorin.
— Nu e timpul să ţi-o spuiü încă. Din
<Jioa aceia am reînceput dară să urmez
î
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clasele .mele regulat, şi suta de lei ’nri ve
nea asemenea regulat pe fie-care lună,
trămisă de providenţa mea necunoscută.
Acum începură vacanţele ale mari.
Căţî-va dintre conşcolariî meî, cari erau
mai de uă etate cu mine, ’şî propuseră să
facă uă escursiune pe munţi, şi stârniră pe
lengă mine să ’i însoţesc şi eu.
Timpul de vară, precum sciî, e cel mai
urîcios pentru cine T petrece în capitală,
căldura cea nesuferită, pulbere, muscele,
adesea ţînţariî şi plecarea mai tutulor
cunoscinţelor pe la băi sáü în streinătate
fac imposibilă şederea în Bucurescï. A
trebuit dară să plec şi eti cu camarazii
mei, dar tot uă dată ’mi am luat cu mine
tóté cărţile mele de studiu, ea să nu-mi
percj timpul munaî în plimbări fără să
profit de câte-va ore pe <Ji séü pe nópte
spre a repeţi lecţiunile trecute, pe cari
alt-fel le-aşi fi condamnat uitări.
Era uă <Ji de diuninică aceaîn care am pă
răsit capitala. Eram cu toţiî vre-uă doó-cjeci
din preună cu camarazii meî. Inchiriaserăm patru căruţe de la Herésca, şi ele
ne-aü dus penă la Cămpina. D’acolo eram
să urmăm escursiunile nóstre pe jos : mai
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ântêiü la Bréza, apoï la Sinaia, şi vë<Jênd şi facènd.
Cu tóté acestea, planul călătoriei nóstre fu întrerupt pentru câte-va <Jile de
nisce ploi cari ne-aü ţinut la Câmpina
mal bine de nâ septemânâ. Acolo găsirăm
mai multe familii din Bucurescî, din Ploescî şi din alte oraşe maî apropiate, cari
veniseră pentru schimbarea aerului’ : şi
pentru cura cu fer. Una din rapiiBeleiacestea se compunea de părinţii unuia din
camarazii mei din premia cu uă soră
a lui, care era uă fată, ca de vreuă şepte-spre-dece ani, despre a cărei
frumuseţe ’mi este cu neputinţă a-mi
da séma eii însu-mi, dar de un caracter
din cele mai blânde, pe cât puteam ju
deca la ântêia vedere, şi de uă instruc
ţiune cară pentru timpii aceia. Părintele
ei era din Bucurescî, unul din fruntaşii
ţ0reî, care se bucura, dacă nu d’ uă avere
egală cu rangul sôü, dar de uă influenţă
destul de mare pentru ca s’aspire la cele
d’ântêiü demnităţi, îndată ce ocasiunea s’ar
presinta.
Neavênd nici uă altă petrecere, din
causa ploilor neîntrerupte ce nu ne per
mitea nici venătorea nici măcar uă'sim-
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plă plimbare prin încântătorele împrej
muiri ale acelei localităţi, furăm ne
voiţi a petrece serele nóstre prin adu
nări private, şi mai ales în casa d-lui
G* * > părintele camaradului meii, A. G***,
de care vorbiiü mai sus.
Ante ia seră când am fost introdus de
amicul meu la părinţii lui, găsiiii uă adunare numeros ă, care era compusă de amândouô sexele şi de diferite etăţi. Patru
dintre cei mai bÖtrăni se aflaü împreju
rul unei mese cu postav verde jucând
cărţi; câteva dame bétrâne formau uă
grupă într’un alt colţ, unde convorbeau
despre modele dilei, despre ale artei culinare
şi despre neajunsurile ce le sufereau din par
tea servitorilor. Nici un <Jiar, nici uă carte
de citit. Amicul meü mö presintă la sora-sa
Alexandrina, care, în momentul acela, se
pregătea sö ’şi aplice degetele, din preună cu uă altă domnişoră, şi cu doi ti
neri, pe uă masă pe care voiaü a o mag
nétisa. Eü fuiü invitat sö fac ca denşii,
ceea ce primiiu cu mulţumire, de óre-ce
credeam în magnetism despre a cărui esistenţă nu mö îndoiam câtuşi de puţin.
în momentul d’a începe operaţiunea
A
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nóstra, D. G’*, tatăl, se apropia de mine
şi, cu un suris sarcastic pe buze :
— Şi d-ta, <Jise el, şi d-ta eşti dintr’aceia cari daü eredőmén t la cop il ar iele
astea ?
— Permite-ml, domnul meü, respunseiü
L- ' cam atins de aerul cel batjocoritor
ccare vedeam că se trata uă descopeXl aşa de importantă şi pe care o preve7im de atunci chiar că va avea să jóce
__ulipl Însemnat pe viitor ; permite *mî,
"donului meü, să creçl că magnetismul e
constatat de bărbaţii cei mai învăţaţi, şi
că prin urmare cu nedrept i s’ar da nu
mirea dc copilărie.
— Se vede că nu m’ai înţeles, (Jise d.
G*** ; eu nu voiü să neg esistenţa mag
netismului care dateză din antichitatea
cea mai mare', ce (Jic eü ! care esistă de
uă dată cu universul, dar nu mă poţi
face să cred, în ceea ce privesce esperienţa la care vrei să iei parte, că vin spi
ritele să puia în mişcare masa, făcăndu-o
să-şi ridice piciórele, să bată cuele şi să
întreţiă cu omenii uă corespondenţă atăt
de misteriósá cât şi de ridiculă, după mine ;
éta ce nu intră în capul meü.
— Nici eü nu crecj în spirite, respun2
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seiú atunci. Evocarea spiritelor mi se pare
aşa de absurda că’mi aduce adesea aminte
anecdota acelui preot care fiind renumit
ca invoca spiritele, fu întrebat de landgravul Castelul daca era adeverat ceea
ce se (Jicea despre talentul şeii d’a chema
spiritele.
__ r
— «Da, Escelenţă, respunse preotul,
este adevër cà le chem ori şi când, dal
ele nu viu nici uâ data.
Tótci adunarea rise cu hohote la anec
dota ce le spuseiű, ear d. Gr*** inter^sân-^-"
du-se de subiectul ce ’1 atinseiu vru së me
întrebe despre credinţa ce o aveam la fe
nomenul mişcării unei mese magnetisate,
de óre-ce nu admiteam amestecul vre
unui spirit în acéstâ lucrare..
— Fiind-că aï dorinţa de a cunósce pe
ce se basesă trapezomanţia, respunseiü eu,
atunci fie-mî permis a esplica acesta, nu
dupé mine, ci dupé aprecierea unuî înv0ţat care s’a ocupat cu tótá seriositacea de causa care produse acest fenomen.
Etă care este părerea lui :
«Că mişcările cele mai slabe, dar con
tinue şi multiplicate într’unul şi acelaşi
»sens, pot pune în mişcare un corp a că
prui masă se află afară din proporţiune
!
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»cu causa mişeătore!» Asfc-fel, dupö den
sul şi dupe alţi înv0ţaţi fisicï, fenome
nul mişcării meselor aparţine legilor fW
siceî. Desvoltând mai departe ideia sa,
séíi complectând’o, ca sö <Jic mai bine, el arată că fluidul electric, fluidul magne
tic, caloricul şi lumina nu pot fi alta
de căt manifestările diverse ale uneia şi
aceleiaşi forţe.
«Fluidul electric circulă in totă lumea:
«acesta este fluidul universal.»
«Fluidul electric se modifică trecênd
»prin corpurile organisate, ' şi iea diferi»tele numiri de fluid nervos, vital, etc.
»Plantele şi animalele aii un fluid electric
»modificat, de organele lor. — Mesele, ca
»şi tote corpurile inerte, sunt pètrunse
»de acest fliiid universal- dér într’uă stare
*neutră, adică lipsit de proprietăţi sim»ţibile. Concursul <5re-căror condiţiuni este »cu totul necesar iu spre a demonstra
»esistenţa acestui fluid. Când se întemplă
»acest concurs, tóté corpurile, fără es»cepţiune, pot produce fenomene de elec»tricitate mai mult séű mai puţin apre» dabile.
«Se scie că fenomenul electric se póte
»manifesta prin contact, mişcare, frecare,
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“perçu sinne, căldură, acţiuni chimice, etc.
“în punerea degetelor d’asupra mesei, se
“află contact şi căldură. Umiditatea fiind
“un minunat conducötor al electricităţii, ea
“se atiă în vêrful degetelor în transpi“rare nesimţibilă. — Mai mult încă, cor
purile vieţuitore, din causa acţiunilor
“chimice cari se operesă neîncetat în or“ganele lor, sunt uă sorginte permanentă
“de electricitate ; deci, fluidul nervos seu
“electric modificat circulă şi se re’noesce
“neîncetat in corpul nostru, făr’ a se
“slei nici uă dată. în fine,: adăogându-se
“propulsiunea fluidului prin voinţă, va
“avea cineva condiţiunile cele mai fa
vorabile spre a încărca uă masă cu uă
“mare cantitate de fluid, dupé nume“rul indivizilor şi dupé durata contac“tuluî. Dar prin ce concurs de circumr
“stanţe, adaogă el, prin ce condiţiuni
“convenite, fluidul animal devine princi“piul motor în fenomenul meselor? À“césta nu o seim încă. Sö revenim la
“fapte, urmeză el. Când mai mulţi indi»vi^i ’şi aplică degetele pe tabla unei mese,
“cu uă voinţă nestrămutată de a o face să
“se misce, etă, dupé observările nóstre,
“ce se întâmplă: fluidul nervos sau elec-
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»tro-nervos, propulsat de către voinţă,
«se scurge prin ver ful degetelor şi se a» mestecă cu fluidul natural al meseï. Dupé
»un timp nedeterminat, scurgerea electro»nervósá neîncetată, unită cu tremură» turele musculare şi nervöse, precum şi
»cu bătăile arteriale, determină uă tros»nire forte simţ itère ; grămădirea flui»dică urmând mereu, mişcarea care, la
»început, s’a operat în fibrele mesei, cresce,
».se înmulţesce, şi se manifestă când prin
»înaintarea seu înapoerea mesei, când prin
»mişcarea învêrtitôre. Pe urmă, dupé di»recţiunea pe care voinţa o imprimă flui»dului, masa se íntórce la drépta séû la
»stânga, lovesce cu piciorul, se ridică, se
»restórná, etc... Pên’aci nimic de cât
»conform ou teoria nostra ; dar daca masa,
»afiându-se încărcată de fluidul persónelor
»cari formeză lanţul împrejurul ei, se su»pune ordinilor ce i se daű, bate numö»rul loviturilor ce i se cere, se ridică în
»partea ce i se arată, etc... trebuesă admi»tem că voinţa este şi ea ceva în tóté
»astea, afară numai când ar fi vre-uă înţe
legere mai dinainte séü vr’uă vicleniă...
«Yoinţa--emeueşcgt--precum şi cele-alte
»facultăţi cerebrale nu sunt de cât di-
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«versele manifestări ale uneia şi aceleiaşi
«forţe, forţa nervosă seu• vitală.» Dar e
prea lung ceea ce mal remâne de spus, şi
e destul de când ve obosesc cu câte v’am
înşirat pên’acum, încheiaiü eu.
— Nu obosesce nici uă dată uă vorbă
luminată şi plină de inveţăment, <Jise
de uă dată uă voce. care s’auţli de la
spatele d-luï G***. în acelaşi minut un
om de uă statură înaltă, cu pórul blond şi
. cu uă figură palidă inain bă spre mine.
Privindu’l, ine simţiţi coprins de un
simţiment plin de veneraţiune către acel.
bărbat, de óre-ce mi se părea că respândea un aer ca sânt împrejurul sôü,
atât de dulce, cu totă seriositatea sa, era
fîsionomia ce-ml impunea fără s’o cunosc,
atâta bunătate evangelică citeam în cău
tătura sa păr in tés că, în sulisul cel bine
voitor care însoţea fiă-care din cuvintele
ce le pronunţa.
Remăseiu în tăcere privindu’l şi neputându-mî sătura ochii cu acestă privire.
Când se opri înaintea mea, ’ml întinse
mâna sa şi strängend pe a mea cu un
aer părintesc:
— Tinere, ’ml fjise el, precjic de acum
că al să ajungi departe, fi ind-că vö<J că
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nu ’ţi-aî perdut timpul, ci aï schit sa
profiţi de el.
Am încurcat un mie respuns cum am
putut, de óre-ce simţiiti toţî ocliiï îndreptându-se spre mine, ceea ce me facu së
roşesc şi óre-cum se-mï perd cumpătul.
Puţin dup’acésta, îl vöduiü salutând adu
narea şi îndreptându-se spre uşă, ca uă
apariţiune sântă, care lasă în urma sa,
dinpreună cu odor ea santităţiî sale, uă
impresiune ce nu se póte descrie, dar care
nu se şterge aşa uşor din sufletul nostru.
— Si cine era, daca se póte sö sciü şi
eu? întrebă amicul lui Vioriu.
— îl vei afla la timp, respunse acesta
surîcjênd.
— Oh! darvreî sö mö scoţî din răb
dare !
— Din contra, voiţi sö te ţiu într’ênsa
pênô voiü termina, de óre-ce mö tem că
îndată ce veî afla de cine e vorba, nu
mö veî lăsa s5 ajun g pêne la fine, cre<Jêndu-te satisfăcut cu ac0stă simplă descoperire,
— Eï bine, eî bine, urmézá, căci vö<J
că aï luat’o pe tonul scriitorilor de ro
mane, <Jise amicul lui Viorin cu un aer
atingötor.
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— Nu fac nici un roman, te rog s’o
cre<Jt, respunse acesta ; ceea ce-ţi spuiii e
nmnaï adevërul, curatul adevôr, şi, daca
yoíü avea <Jile, ântêia carte ce voiii pu
blica, va fi biografia acestui cetăţian mare,
care ar merita sa fia scrisa cu litere de
aur spre a servi de esemplu şi altora,- dar
nu sciü daca talentul mé va ajuta së în
deplinesc acesta cu totă consciinţa ce
ruta.
‘ — Sä urmez? séú eşti obosit.
— Din contra, ai avut arta d’a mö
interesa, şi acum nu te las eù sô-mï întrerupî curiositatea.
— A doua (Ji, era încă de diminâţă, un
om intra la mine, care ţinea un pachet
în mâna. El puse pachetul seu pe uă masa
(Jicênd :
— Acesta este pentru d. Vioriu; d-ta
eşti?
— Eli sunt, respunseiü ; dar cine te-a
trimis ?
— Asta nu te privesce, (Jise el în sim
plitatea sa ţeranesca, de óre-ce era un
ţ0ran, judecând dupé costumul sëü.
El se duse.
Kemâind singur, deschiseiii pachetul şi
ce gäsiü într’ênsul ! uă mulţime de cărţi,
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frumos legate şl conţinend cele mai in
teresante scrieri literare şi sciinţifice, atât
ale autorilor clasici francesî cât şi ale
celor moderni, peste tot vr’uă doö-<Jeci
de volume, uâ mica biblioteca alésa, care
făcea tóta fericirea mea în acele locuri
mai mult singuratice, unde, precum am
mai dis, nu se găsea nici un diar şi nicî uă
cărticică de citit, afară de cele destinate
pentru scóla primară şi pentru biserică.
Nu mô voiü cerca s0-ţi descriü bucuria
mea, de óre-ce nu sciü daca acela care
ce ar fi câştigat pe neaşteptate cel d’ântêiü nuinôr al unei lotării mari s’ar fi
simţit maî fericit de cât mine care m’am
vó<Jut de uă dată posesor al acelor cărţi
preţiose ! Nici uă îndoelă că acest dar ’mi
venea de la persona care m’a făcut în
ajun s\nu<J atâtea vorbe frumóse şi încuragetóre, şi care nu putea fi altul de cât
tot acela ce-mi trimetea pe fiă-care lună
mijlócele necesare pentru a-mî putea urma
studiul în colegiul din Bucureseî, pe care
lipsa acelor mi^lóce era só ’1 întrerupă.
Un simţiment de recunoscinţă mô făcu
atunci só-mi ieaü otărârea de a mô duce
s’arôt mulţumirile mele în personă ace
stui nobil bine-facôtor. Mô duseiű dară sä

I
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împlinesc acesta datoria, care, pentru mine,
era cea maî sacra din datorii'.
Omul care-mi aduse cărţile anunţă ve
nirea mea stăpânului söű.
Uşa mi se deschise îndată.
Protectorul meű era singur.
Cum mé vödu, închise cartea pe care
o citea pe când intram, şi-mî arôtâ un
scaun invitându-me cu stăruinţă sö şe(J.
Se<Juiü, pe acel scaun care era în fa
cia sa, înaintea uneî mese acoperite de
maî multe cărţi şi câteva cjiare francese.
— Am venit só vă esprim recunoscinţa
mea pentru tdtă huna-voinţa ce-o arôtaţî pentru mine, şi pe care nu sciü ce
am făcut spre a o merita, (Jiseiü eû.
— Daca n’aï făcut nimic pentru mine,
tinere, respunse protectorul meű, aï fă
cut’pentru ţera d-tale, şi acesta este un
titlu de ajuns pentru ca să meriţi uă
mică încuragiare din parte’ml.
— Dar ce am făcut pentru ţera mea ?
eű nu o cunosc încă bine, şi nici că sunt
în stare a ’I face cel mal mic serviciű
pên’acum !
— Serviciul pe care ’1 facf ţărel d-tale
este cel mal mare, de óre-ce te silesc!

— 27 —
së-ï dai un cetăţian luminat, cari sunt
prea puţini la noi, şi de cari ţâra are cea
mai mare nevoia. Pe lângă învăţătura cu
care’ţî luminezi spiritul, eu am descope
rit în d-ta uă minte sănătdsă, nisce prin
cipii solide, aşi putea <Jice chiar uă inimă
curată şi simţitóre ; tóté acestea sunt
nisce calităţi rare, şi ele fac pe omul ce
le posedă s’ajungă departe, deschidendu-’i
uă carieră întinsă, asfel că va putea
uă dată să deviă folositor patriei sale.
D-ta eşti încă june, prea june chiar, şi eü
care ’ţi vorbesc sunt mai mult de cât ma
tur, sunt aprópe de bătrâneţe. Am vă dut
multe, am căpătat destulă esperienţă, pen
tru că am suferit prea multe desamăgirî
în cariera vieţei mele, ceea ce m’a făcut
să-mi cunosc ţâra de ajuns, precum şi pe
concetăţenii mei. Sunt, precum scii, dintr’uă clasă de omeni ce se numesc frun
taşii ţărei, adică din clasa boerescă, dar
n’am nici uă încredere în ómenü eşiţi
din clasa mea, ei nu vor fi chemaţi nici
uă dată a deslega gréua problemă a viitoru
lui patriei nóstre. ’Mi-am întors adesea pri
virile asupra omenii or din popor, adică asu
pra burgesiei, ca să (Jic mai bine. Ilusiune !
câteva esemple ’mï-aü fost destule ca să ’mi
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fac uă idee despre dânşii. ’I am vô<Jut la 1 ucru:
la început mi s’aű parut tineri de inima—
toţi tinerii sunt de inima, de óre-ce ti
nereţea n’a avut încă timp a se conrupe la
suflarea cea veninósá a imoralităţii în
care trăim. —■ Ei au debutat tot-d’auna
Í prin vorbe frumóse, prin profesiuni de
credinţă cari fermecau pe cei ce le aiujeau,
ear după ce au ajuns la ţinta lor, au
uitat totul ; cinismul şi sfruntăria cea
mai mare aü încheiat cariera unora şi
aü urmat pe a celor-alţi. Au intrat ca
nisee vergine în templul vestalelor, şi au
eşit ca nisee mesaline dintr’ensul. Şi cu
tóté acestea ţera plătesce mii ióné pentru
ca să întreţie scóle publice, unde invôţămentul se dă gratis la fie-care fără
osebire! Dar nici înv0ţătoriî n’aű destulă
consciinţă în împlinirea datoriei ce le
este impusă, nici guvernanţii nu simt destul
interes pentru ca să facă din înveţămentul
public uă realitate, ear nu uă ficţiune.
Şi apoi la ce ar servi un înv^ţăment ! ori
cât de- înaintat ar fi el, dacă numai spi
ritul e luminat, ear inima rămâne necul
tivată, neîngrijită, lăsată în disposiţiunile,
bune séü rele, în cari a pus’o natura sa
în starea ei sölbaticá ! Inveţătura fără
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moralitate e mai pericolosă de cât sim->
plitatea unui om incult. Ea devine uă
arma vătemătore in mâna celor rôï, cari
ar fi maî puţin periculoşi societăţii, când
ei n’ar avea acéstà armă la disposiţiunea
lor. Din causa acestei neîngrijiri, atât a
guvernului cât şi a părinţilor şi mai ales
a înv0ţătorilor publici, junimea nóstrá,
* afară din puţine escepţiuni, ese ast-fel
precum o vedem : fără nici un sentiment
de religiune, şi fără respect către părinţi;
fără nici un simţ de naţionalitate, dar,
ce (Jic eü ! Românii aü ajuns să ’şi despreţuescă chiar limba lor părintescă ! şi
ce e mai trist, este că ânsuşi fetele urăsc
limba lor natală. Dacă aű apucat să trecă
prin vre unul din institutele de înveţămênt, cari mai adesea sunt lăsate in
mâinele unor directóre streine, cari ’şi
aii făcut uă speculă din educaţiunea pu
blică ce pretind a o da fetelor nóstre, ele
nu mai citesc de cât cărţi francese. Tot
ce e românesce e tratat cu dispreţ de
enşişi fii românilor. Ve<Ji dar cum ne
desnaţionalisăm pe tótá <Jioa, ast-fel că
streinii, cari s’ar interesa să ne înstrei- •
neze de patria nóstrá, scutiţi de acestă ■
muncă, stau de uă parte privindu-ne cum

-
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ne silim só perelem una câte una, tradiţiunile remase de la străbunii, noştri şi
aştepta momentul în care sâ ne deşteptăm
cu alte deprinderi, cu alta limbă şi póte
cu altă relie iune, ceea ce le ar uşura fór te
mult lucrarea cucerire! nóstre la care as
piră de secoli.
Cine cugetă l’acest clesnodăment fatal ?
cui să dai alarma pene mai e încăc timp? >
cei rôï nu vor să sciă şi nu le pasă de nimic:
un post bun şi lucrativ, uă decoraţiune
din partea vre unei puteri vecine, per
spectiva vr’unui câştig însemnat, le astupă
gura, le închide ochii şi ’i face să (Jică :
«De ceea ce e scris unui om seu unui
popor nu se póte feri nici uă dată ! » Re• mâne un mic numër de omeni bine inspi
raţi, suflete măreţe, cari sunt tot-d’auna
gata a se sacrifica pentru binele public, pen
tru patrie, pentru omenire; dar aceia sunt,
precum am dis, puţin numeroşi, forte
rari, şi chiar când s’ar cere să ia iniţiativa
unei fapte bune, sunt rësplăţiţi cu încliisórea, cu esilul, cu tot felul de persecuţiunî, şi scii pentru ce ? pentru cuvêntu]
că sunt puţini şi nu pot găsi aliaţi în ţera
• lor. Şi cari ar fi aliaţii lor adev0raţî şi
sinceri ? între cei mari şi tari ei nu esisţă;
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ceï ce sunt tari şi marï dispun de tóté
mhjlócele ca să ’şi facă viaţa fericită, şi
’i vec]î lătrând pe aceia ce umblă să le
strice rostul cu propunerea reformelor ce
ar voi să le introducă : clasa de mijloc,
ea a fost tot-d’auna cea mai nepăsătore, cea
mat indiferentă, cea mai lesne de conrupt,
de óre-cee compusă deuă mare majoritate de
elemente streine; dacă vei esel ude dintr’ensa uă mână de Români, restul nu e de
cât Bulgari, Greci, Poloni, şi încă cjece
naţionalităţi înstreinate de ţera pe care
şi-au ales’o pentru ca s’o stórcá în in
teresul lor propriii.
Nu te poţi întemeia dară pe acéstá
clasă cosmopolită, care nu simte românesce, pentru că nu s’a născut şi nu s’a
crescut românesce. Remâne un singur ele
ment asupra căruia ne putem íntórce
ochii, în care putem spera să găsim ali
aţii noştrii pe viitor, dar într’un viitor
depărtat. Acesta este ţ0rănimea. 'ţăra
nii sunt aceia cari ne-ati păstrat limba^.
părintescă, tradiţiunile strèbune, legea
nóstrá, credinţele nóstre, deprinderile şi
pênê la superstiţiunile ce caracterisesă
óre-cmn uă naţionalitate óre-care.
Dar cum să inspiri încrederea acestei
.ír
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clase de omeni, cari s’aü deprins să privescă în noi pe despoitoriî lor, cari se
véd desmoşteniţî de tóté drepturile de
cari ne bucurăm noi, albăstrela, cari s’aü
născut cu credinţa că pentru eî nu e drep
tate în legile nóstre, nu e îndurare în
inima nostră, nu e un loc vacant în pa
radisul pe care ’1 am cumperat noi cu
bani noştriî ! Aci s’ar cuveni să fie tote
preocupaţiunile nóstre : să împărţim drep
turile nóstre cu denşiî în virtutea unor
legî de egalitate şi de fraternitate, sé’í
luminăm printr’un înveţăment gratuit şi
obligatoriu, sô le inspirăm simţul de iu
bire de patrie, prin citiri de subiecte trase
din istoria ţ6reî, prin cultura limbe'i lor,
prin încuragerî făcute din când în când
acelora ce-ar da probe de adevörat patrio
tism, prin interesul ce ’î ar lega mai
strîns de pămentul lor natal.
— Aci vÔ<J uă tendinţă la împro
prietărirea ţ0ranuluî, observă amicul lui
Yiorin.
— Si eu am înţeles tot aşa, réspunse
acesta. Veçlï dar ce aspiraţiunî nobile înfläcäraü inima acestui bărbat, într’un
• timp maî ales pe când aceste credinţe
se aflau aşa de reprobate de íntróga so;
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cietate şi de aceia cari erau însărcinaţi
a o conduce, că puneau în pericol pe cel ce
ar fi cutesat să le esprime ! Cât despre
mine, aşi fi fost în stare să staîi <Jile în
tregi ascultând cu cel mal mare interes,
instructivele cuvinte ce me făcea s’au<J, consiliele cele frumóse ce mi le da ca un bun
părinte care face educaţiunea fiului sôü.
Din nefericire, acest farmec care mé
ţinea pironit acolo pe scaunul meü, fu
întrerupt de venirea unui factor care ’Ï
aduse uă scrisóre.
Nu sciü de unde venea acea scrisóre,
dar ea fu deschisă, şi vôijuiü pe protectorul
meü încruntându-şi sprîncenele pe când
o citea. Atunci mö sculai şi salutându’l
mc reträseiü cu cea mai mare părere de
rôü că m’am despărţit de densul.
Camarazii mei mö căutaii pretutindene
ca să prânzim împreună ; dai: nu era mân
carea Ja care cugetam în momentele acelea.
Simţeam capul meu aprins, minţile mele
ameţite, preocupate ; eram încântat, tran
sportat într’uă lume nouă, necunoscută
mie pân’atunci, aşa de profundă era espresiunea pe care o lăsase in spiritul meü
tabloul cel descris cu atâta sentiment, cu
atâta adevöf de către acela ce ’1 numisem
3
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(Taci înainte geniul meu cel bun ! Sermana România, cugetam eű, atât de frumôsâ, atât de înavuţită cu miî de avuţii
de tot felul pe cari uâ naturá generósá
i le a dăruit cu mâini pline, ce sórtá va
avea ea óre, dacă fii eî sunt aşa de ne
păsători şi aşa de puţin îngrijitori pentru
viitorul ei ! Apoi aducendu-mi aminte de
ceea ce mi se spusese că eu aş fi unul
d'.n cei chemaţi a ’i fi folositor uă dată,
nu ’mi închipuiam îndestul prin ce mitjlóce
aşi putea fi în stare s’ajut patria mea şi
să nu o las să cacjă. Bine că eram să
mô silesc a mô distinge prin înv0ţătura
la care m’aplicam cu atâta pasiune, dar
ar fi fost óre de ajuns acesta? Mé vedem
de acum eşit din şcolă cu atestatele cele
mai bune, mô vedem între bursierii Sta
tului, trimis în streinătate unde, dupé
ce am trecut un curs óre-care la facultate,
m’am întors în ţâră cu uă diplomă de
doctorat, în drept de esemplu; erau puţini
doctori în drept la noi p’atunci. Prea
bine ; eram s’adaog pe lângă acesta, uă
purtare care să nu lase nimic de dorit;
onestitate, inteligenţă, activitate, tot ce
se cere de la cine-va pentru ca s’obţie
uă funcţiune mai bună şi, cu proteeţiunea
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bine-fácötoruluï meû, eram să înaintez
şi s’aj ung cu timpul cel mult un direc
tor de minister, fie chiar şi un mi
nistru. Dar ce póte un ministru într’un
regim despotic, or câta i-ar fi capacitatea
şi buna-voinţa ! căci nu ’mï a trecut nici
uă data prin minte că stéoa mea mô va
conduce vre uâ data pe calea domniei,
de şi acesta domnia nu este ereditară la
noi şi se póte alege a<Ji unul, mâine altul,
dar nu eram cu tote aceste din numérul
acelora cari aü dreptul de a fi aleşi, şi
timpul lui Radu de la Afumaţi şi al lui
Paisie trecuse de mult pentru ţâră. Nisce
asemeni reflecsiuni mö preocupaţi în mo
mentele acelea, ast-fel că invitarea ca
marazilor mei de a lua dejunul cu denşii
mi s’a părut aşa de prosaică, aşa de ma
terială, ca cel ce se visesă într’un palat
feeric, în mi(}locul hurielor lui Mahomet,
plutind într’uă atmosferă de lumină şi
de profume, şi se deşteptă într’un coşar
întunecos şi infect. Vruseî s’auZ cu tóté
acestea cea ce se petrecea în mine, şi fui
nevoit prin urmare să primesc propunerea
camarazilor mei.
Către acestea plóia încetase de mult
şi un sóre strălucitor domnea în miZlocul
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ceruluï celui mai senin. Camarazii meï ’şî
propuseră ca dupé dejun sa ia caï cu
chiriă şi sâ visiteze împrejurimile acelei
localităţi, pline de délurï, pe cóstele cărora
păsceau turme de oi şi mărginite de ape
pe malul cărora fetele de ţâră spălau lână
şi umpleau aerul cu cântecele şi cu rîsetele lor inocente.
Mai multe familii din cele venite în
Câmp ina, aflând proiectul acesta, se pu
seră în trăsurele lor şi luară parte la
escursiunea nostră.
După un mers de uă oră aprópe, ajun
serăm la pólele unui munte sub care trecea
Prahova. Acest rîû repede şi limpede ca
tóté riurile din apropierea munţilor, era
aşa de puţin adânc în partea aceea, în
cât i se vedeaü petrele, şi aşa de îngust
în unele locuri, în cât ar fi putut cine-va
călcând din petră în petră, sö ’1 trécá cu
piciorul fără să se ude. Din colo de rîu
se întindea uă câmpie verde, umbrită pe
icî şi pe colo de câţi-va frasini la umbra
cărora doi păstori, unul mai bătrân şi
altul maï tênôr, păsceaii oile lor. De uă
dată unii din noi, şi maî ales dintre
dame, esprimară dorinţa să trécá’ dincolo
ca să bea lapte de oî. Acestă dorinţă se
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puse în lucrare îndată. Dupé ce trecură
maî mulţi, eü rëmàseiü mal în urmă cu
amicul meü G***, cu sora acestuia Ale
xandrina şi cu un altul din camarazii
mei, Scarlat Ovian, de care nu ţi-am spus
nimic, dar care are uă parte importantă
în acestă istorie, căci vedî bine că de uă
dată cu cea ce voiam să ’ţî spuiü, më
vÔ<J nevoit a ’ţi istorisi acest mic episod
al trecutului meu.
— Când ’ţi spuneam eü că aï sö ’ml
înşiri tote peripeţiele unui roman, nu
më incelam de loc, dise amicul Iul Vioriu.
— Eî bine, respunse acesta rîijend,
crede cum ’ţi va plăcea, dar értâ-mï acestă digresiune, de óre-ce ea ’ml deşteptă
una din suvenirile cele maî plăcute ale
juneţe! mele. îndată voiü veni eră la
subiectul cel principal.
— ’Ţl-am promis că te voiü asculta,
şi nu voiü face alt-fel, numai te rop: să
nu laşi pe servitorul d-tale să ne aducă
lampa aci, că ’1 vë<J înaintând spre no!
cu densa, şi eü, unul, më mulţumesc cu
lumina lune! care începe să răsară.
Vioriu dete ordin servitorului să ducă
lampa înapoi.
Servitorul eşi.
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Vioriii relua şirul istoriei sale.
— Remăseiu dâră în urmă cu amicul
meü G*,.*, cu sora acestuia şi cu Ovian.
începurăm trecerea riuluî, ca şi cei
d’ântêiü, călcând din petră în petră când
în drépta, când in stânca, pe unde ni
se părea petra mai mare şi mai capabilă
să ne ţie. De uă dată piciorul Alexan
drinei alunecă, séü că petra pe care căl
case s’aplecă într’uă parte, că ea şovăi,
şi fiind-că m’aflam din întâmplare alături
cu densa, ea întinse iute mâna şi se ţinu
de mine ca să nu ca^ă. Eă o luai de
mână şi o condusei până dincolo fără să
i se întîmple cel mai mic pericol.
Totă societatea se îndreptă atunci către
stînă, care fusese ţinta ce ’şi alesese mai
din nainte. Pe când ne duceam, Alexan
drina ’mi mulţumi cu multă graciositate
pentru că am asistat’o la trecerea rîului,
apoi, fiind-că rămăsese departe de cea-altă
societate, începu să fugă iute vrend să o
sosescă. Atunci unul din câinii cari păzéü oile se luă în gona ei. Eü, care sciam
răutatea câinilor de stînă, dar care, din
nefericire, n’aveam nici măcar un băţ la
mine, vrènd să scap acea copilă amenin
ţată de muşcăturele sălbatecului câine,
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am început sä dau cu petre într’ênsul ;
fratele eî făcu asemenea, dar tote cercările
nóstre n’ar fi eşit la nici un capöt, dacă
nu săreaă păstorii să restabiléseâ disciplina
dulăilor înverşunaţi, de óre-ce în mo
mentul acela se adunaseră toţî ceî-alţî
la alarma ce o detese confratele lor.
Pe când păstorii se ocupau cu mulgerea
oilor pentru amatorii laptelui lor, Alexan
drina se apropiă de mine ţiindu-şi peptul
cu uă mână spre a comprima bătăile
inimii séle de spaima ce o suferise, şi în
tingând u-m'i cea altă mână cu câte-va
cuvinte de mulţumire pentru devotamen
tul cu care am avut să o ^ ap er în contra
câinelui ce o ameninţase. în acel moment
vöd pe Ovian învertindu-se imprujurul
nostru. El se silise s’asculte cuvintele pe
cari copila mi le adresase, dar ele fuseseră
pronunţate aşa de încet, în cât era cu
neputinţă de a fi aurite de altul afară de mine care m’aflam prea aprópe de
dânsa. Acest mister cu care ea vorbise,
precum şi faţa ei alterată cu care ’şi
ţinea inima pe când vorbea, făcură pe
Ovian a ’Ï arunca uă căutătură cruntă şi
a se apropia de mine cu un aer sélbatic
pe când ea se depărta fără să observe
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turburarea tênôruliiï, la care nicï că se
uită măcar.
Viind spre mine, el mÔ luă d’uă parte
şi-mî vorbi asfel:
— ’Mî-aï făcut cel maï mare rôü, fără
sê sciî seu fără së vrei póte.
— Si ce rôü ’ţî-am făcut? îl întrebai
eu privindu’l cu uă mirare nespusă.
— Rôul pe care mi l’aï făcut, respunse
el, este că femea pe care te silescï a o
îndatora la or ce împrejurare este acea
pe care eù o iubesc de mai mult d’un an,
pentru care ’mî-aş da sufletul ca sô i
probez iubirea mea şi fără care n’aş voi
sô trăesc un minut, chiar daca mi s’ar
da uă împ0răţiă în schimb cu amorul eî.
Aceste vorbe <Jise cil atâta solemnitate
durerosă şi cu uă voce tremurătőre de
uă profundă emoţiune, privirile acelui june
pline de uă fiacăre sinistră, tóté aceste
semne înainte-mergôtôre ale desperării më
îngrijiră forte mult despre densul. Stăm
să cuget ce respuns sö-í daii, cănd el, vë<Jênd tăcerea mea, adăugă:
— Oh ! dar eu sunt un nebun făcenduţî acestă mărturisire !
— Pentru ce (Jicî că eşti nebun?
— Pentru-că o iubescï, şi îndată ce
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aï aflat că-ţî sunt rival veî întrebuinţa
tóté miíjlócele ca sô rëmâi singur cu densa,

<Jise el.
— Acum vöd şi .eu ca eştî un nebun,
daca cre<Jî cea ce <Jicï, respunseï eü. De
unde ţî-a venit idea cä eü o iubesc?
— Ha! mö cre<Jî un copil, dar te încelí daca mö cre<Jï asfel. Şicî ca nu o iubescî, dar atunci ce însemneză tóté re
ver inţele cu care te ar0ţi pe lengă densa?
Ásóra când magnetisam masa acasâ la
dênsa, te aï pus lengă ea şi aï ţinut
mâna pe mâna eî, astă-$î, aceaşî mâna
a ajutat’o ca sö trócá rîul, apoï te aï repezit
turbat sö daï cu petre în câinele ce se luase
dupé densa, acum am gâsit’o ţiindu-şî bătă
ile inimeî şi vorbindu-ţî încet vorbe de cari
se ferea de mine sö nu le au(J şi strângêndu-te de mână pe când ’ţî vorbea, tóté aces
tea nu spun în destul că o iubescî, că vö
iubiţi? Oh! dar nu va fi asfel, ci unul
din noî doî cată sö mórá negreşit! Çicend acesta, sö depărtă iute de lângă
mine.
— ’Ţî poţi închipui efectul ce ’1 fă
cură aceste cuvinte din urmă asupra mea.
Cu tóté astea n’aveam de cât de <}is uă
vorbă, dar s’o (Jic acolo unde sciam că
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ar fi prins loc, şi să mă puiü 1’adăpostul
ameninţărilor acelui smintit. N’am făcut
ânsă nimic de uă cam dată, ci am asceptat să se convingă singur de rătăcirea în
care se afla despre mine.
în acest timp, amatorii de lapte de
6iă, după ce şî-a satisfăcut gustul lor,
se îndreptară către uă locuinţă ţărănescă
ce se vedea isolată la marginea unui
crâng, unii de curiositate, alţii ca să găsescă un loc de repaos dup’atâtea um
blete ce ’î obosiseră.
Pe drum, întâmplarea aduse asfel că
m’am găsit alături cu Alexandrina, pe
care n’arn căutat’o cu tote acestea, şi
care póte nu m’a căutat nici ea.
Când te afli alături cu uă damă tâ
nără, fiă măritată séù fată, dar care e
f'runiósă, e cu neputinţă să nu-ţî placă
a vorbi cu densa, a i spune câte uă ga
lanton iă, mai adesea fără nici un scop,
ci, singur nu seri pentru ce. Daca acea
damă se află nemăritată, şi maî mult cu
vânt d’a te ocupa de dânsa, de óre-ce
n’aî nici uă temere d’a călca drepturile
unui bărbat, care nu ’ţi ar erta-o aşa
uşor : daca, pe lângă astea tóté, acea
damă nemăritată, tânără şi frumósá, s’ar
I*‘
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întâmpla sé fia şi deşteptă, şi instruită,
atunci puterea care te atrage spre densa
o de fjec.e orï, de doô-<Jecï de orî maî mare.
Etă posiţiunea in care m’aflam alături cu
Alexandrina.
Convorbirea nóstrá devenea din ce în
ce maî interesantă, şi ea durase tot tim
pul cât ne a trebuit pônô s’ajungem la
locul de unde am plecat, acolo unde ne
aşteptau, pe unii trăsurele, pe alţiî caiî
de călărie.
’Ţi mărturisesc că n’am avut cea maî
mică ideă de curte, de óre-ce nici un
sentiment de amor nu mişcase încă inima
mea pentru acea copilă, a căria posiţiune
socială punea uă barieră nestrămutată
între densa şi mine, într’uă epocă pe
când aristocraţia nu abdicase la dreptu
rile eî tradiţionale. Cu tóté acestea, nu
sciii ce instinct de resbunare mê îndemna
să aflu uă plăcere nespusă de a. face
în necasul aceluia ce privea în mine un
rival preferit.
Nebuniă, pe care nu mï-o ert pênô în
cjioa de astă-<Jî, de óre-ce ea a costat dóé
vieţe, pe cari le plâng şi acum!
Ovian aparţinea unei familie din cele
maî fruntaşe din ţâră. Tatà-sèü nu mat

:
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trăia de mult, dar avea uă mamă şi era
singurul eï moştenitor pe uă avere din cele
maî frumóse în imobile precum şi în numérátóre. El era destinat sô plece, chiar
în anul acela în străinătate spre a-şî com
plecta studiele, şi locul ce-şî alesese era
Belgia.
Cu uă figură plăcută, de uă etate de
noô-spre-<}ece ani şi cu averea care ilus
tra rangul sôü social, Ovian era bine ve<Jut de părinţii Alexandrinei, cari n’asceptaü de cât sô ’1 va(jă cu vr’uă diplomă
de vr’uă specialitate, care i ar fi deschis
cariera birocratică şi apoi se i dea pe fiica
lor de sociă.
Àlecsandrina scia tote acestea, dar nu
putea sô sufere pe acela ce i fusese des
tinat de sociü, pentru cuventul că nu
avea cea ce’î plăcea eï sé va$ă într’un băr
bat, spiritul. Ovian nu era numai simplu,
dar era chiar tîmpit, cea ce făcea pe toţi
amicii lui sé rîcjă de el şi sô ’1 iea tot
d’auna înbătaiă de joc. Esplicarea pe care
o avusese cu mine era destulă ca sô dé
cuiva uă ideă despre gradul inteligenţei
sale, şi daca acesta nu e de ajuns pentru
ca sé convingem pe cineva, apoi cea ce
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a făcut în urma nu mai lasă nici uă în
doială.
Vé<Jêndu-mé în atâta intimitate cu pro
misa lui, etă ce i veni în minte sô facă
îndată ce ne întorserăm a casă. El scrise
treî scrisori pe cari le adresă asfel : una
părintelui Alexandrinei; a doa, promisei
sale şi a treia mie. Prin cea d’ântêiü
făcea cunoscut d-lui Gr*** că daca nu va .
lua môsurï de a-mi interdice d’aei îna
inte intrarea în casa sa, el se va crede
liberat de or ce legăment care se pusese
la cale între fiica sa şi densul. Prin a
doa scrisóre mustra amar pe biata copilă
pentru infidelitatea ce credea că i face,
şi termina jurâud’o pe părinţii ei şi pe
frâte-sôu sé nu me mai primescă în casa
ei, şi chiar întelnindu-se cu mine pe un
deva, sô nu-mi vorbescă şi nici sô-mï
respun^ă la cas de a’i vorbi eu. Prin a
treia, care ’mi era mie adresată, se da
la toţi dracii şi mânca ósele mamei
sale daca nu mô va ucide ântêia 0ră când
mô va vedé călcând pragul casei în care
locuesce acea ce i era promisă lui şi asupra căreia nimeni nu mai avea dreptul
a-şi arunca ochii măcar.
Drept or ce respuns, am ris, dar am
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ascuns scrisórea, de care aş fi putut avé
nevoiă póte.
N’a fost tot aşa cu părintele Alexandri
nei, care nu voia së pér<}á uä as fel de
sculă de ginere în perspectivă. El luă
scrisórea şi se duse drept la protectorul
meü ca< sô i ceră intervenirea în acestă
chestiune aşa de delicată pentru densul.
Am uitat s0-ţi spuiü că scrisórea pe
care o primise protectorul meu din Bucurescî îl anunţa că Măria Sa dorea së
’1 vadă, fiind-că dispusese a-i da portfoliul ministeruluî cultelor şi instrucţiunii
publice.
D. G*** se întorse acasă satisfăcut de
resultatul întreprinderii sale. El făcu pe
viitorul sôü ginere së mai aibă răbdare
câteva <Jile âncă, de óre-ce i s’a promis
de actualul ministru al instrucţiunei pu
blice că îndată ce se va duce la Buc üresei
va da uă bursă aceluia de care se temea
el, adică mie, spre a ine duce la Paris
pentru cinci ani, dar pen’atunci să se
abţiă de or ce scandal, neîngrijindu-se
câtuşi de puţin dacă eu voiu urma cu
venirea mea în casa sa, mai ales că fiind
amic de aprópe cu fiul sëü, chiar acesta
putea sô m’adueă în casă, şi dacă Par fi
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oprit de Pacésta, era sô se facă de vorbă
şi să sciă lumea tótá cea ce nu s’ar fi
cuvenit să sciă.
Perspectiva depărtării mele din ţâră pen
tru cinci ani linisci óre-cum sufletul cel
fugos al lui Ovian, sóű cel puţin aşa mi
s’a părut, de óre-ce a doa-<Ji, amicul meü,
tênërul G***, veni sô mö iea d’acasă şi
mö duse la părinţii lui, unde se adunară mai
multe fete ca sô danţese la sunetul unei
bande de lăutari de curênd sosiţi din Ploeşti.
Uă sală mare, fórte simplu mobilită cu
căte-va scaune de paie şi de beţe de alun,
cu vre-uă trei mesuţe albe pe cari eraü
aşezate patru luminări, şi cu doë perdele
de cit la cele doö ferestre din sală, ţinea
. loc de salon destinat pentru danţ.
Amicul meu nu-mi deschise nici uă
vorbă despre cele petrecute între Ovian
şi mine, de şi nu mô îndoiam că el scia
tot, de óre-ce soră-sa, care n’avea nimic
ascuns de fratele ei ’mi spuse mai târziii
istoria celor doô scrisori trimise tatălui
SÖŰ şi ei ; ea mi-a spus asemenea cele
puse la cale pentru trimiterea mea la
Paris, cea ce mô mulţumi fórte mult.
Danţul se începu printr’un vals; toţi
tinerii se sculară şi fîă-care luă câte uă
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damă sä o valsese, numai Ovian nu danţa şi
eü asemenea. Ovian se afla încă sub imp resiunea tristelor simţiminte cari-î Înveni
naţi inima. Cât despre mine, preferam să
më ţiu in reservă spre a nu aţîţa din noii
focul ce părea potolit în cenuşa uitării,
Më mărginisem dară în simplul rol de spec
tator, retras pe un scaun de lângă uă uşă
care da într’uă cameră, unde damele intrau
adesea ca să-şî îndrepteze vre un articol al
găteleî lor care a suferit în timpul danţuluî.
D’uă dată véd una din dăntuitore încetând din vals, şi maï cădend de ostenelă
pe un scaun de lengă mine. Më retrăseî
puţin ca să-i fac loc, dar când më uitai la
densa, abia o cuiibscuî de aprinsă ce era şi
inundată de uă sudóre desă care mărgăritea pe fruntea ei şi pe tótá facia cea înflă
cărată.
— Aï danţat prea mult domnişdră Alexandrino, ’ï (Jiseï eü.
— Obi da, dar de acum nu mai cutez,
respunse ea abia trăgendu-şi sufletul.
— Ce spui ! tótá sera n’aî să mai danţezi de loc?
— Am voit să <Jic de valsul care urmézà
âncă.
j»
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— Dar déca ar veni D. Ovian să, te in
vite ? întrebaî eü cuam ton rëutâciosü.
— Te rog, daca jfs’ar întêmpla acésta,
îndată, ce T vei zări de departe viind spre
mine, seolă-te maîVnainte şi danţeză cu
mine. ’Mî promiţî ?
— ’Ţî promit tot ce vreî, domnişdră.
Ea se uită, la mine cu uă privire lungă,
şi întrebătore, par’ c’ar fi vrut să mësóre întinderea promisiunii mele, apoi
rîse astfel ca să më puiă în curiositate şi
s’o întreb despre motivul care o făcuse
să rî<Jă. Ceea ce fäcuiü.
— Am rîs ! <Jise ea cu un aer naiv,
par’că n’ar fi sciut nimic.
— Nu sciî dară că aï rîs? o întrebaiü eú.
— Póte... nu ’mî aduc aminte... Ah !
da; d-ta m’aî făcut să rî<J cu respunsul
d-tale, tjise ea.
— Care respuns? la rândul meü, nicï
eü nu ’mî aduc aminte de ceea-ce am res
puns.
— Când te am întrebat daca ’mî pro
miţî că veî danţa cu mine, ce ’mî-aî res
puns ?
— Am respuns că ’ţî promit tot ce
vreî.
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— Etä ce m’a făcut să rî(J.
— Şi ce aï găsit de rîs în respunsul
meü?
— Nimic, de cât uşurinţa cu care unit'
bărbaţi promit iară să cugete că se legă
de multe orï cu lucruri, pe cari nu le vor
séü nu le pot îndeplini.
— Si cine ’ţî a spus d-tale că nu voiu
fi în stare să îndeplinesc ceea ce promit ?
Àï să plecî, <Jise ea ; apoi, dup’uă scurtă
tăcere : — te fericesc, adăogă ea.
Më pregătem să ’Ï respunţj, când éta
Ovian care, eşind dintr’uă cameră unde
se juca cărţi şi vë<Jêndu-ne alături unul
lăngă altul, înaintă drept spre noi cu un
aer încruntat şi cu ochii roşiţi de mănie.
Eram aprópe să uit cea ce promisesem
Alexandrinei cănd ea ’şi şopti făr’a se.
uita la mine :
—• Veÿ cât e mai uşor a uita cine-va
promisiunea de cât a o îndeplini ?
Eu më sculai îndată s’o invit la cadrilul
care tocmai începea. Ovian ne aruncă la
amândoi uă căutătură fulgerătore, apoi
stătu în picidre resimat de un perete care
forma un interval între doë mese pe cari
eraü aşezate luminările.
Dupé cadril, începu îndată polca ma-
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surea. Alexandrina n’aşteptă să fie invi
tată; ea vru să‘ danţese cu mine; cea ce
făcusem. Pe când danţam, observai uă miş
care din partea Iul Ovian. Mal ântêiü n’am
înţeles ce scop avea el de căuta mereü
să se aşe<J<j ast-fel ca să fie mal aprópe
de noi in momentul când eram să
trecem pe dinaintea Iul. Era un plan
infernal pe care îl clocea mintea Iul cea
păcătosă, dar aşa de réü combinat în
cât vrênd sé ’ml puiă pedică cu piciorul
seű când ne vötju aprópe de densul, a
nemerit tocmai piciórele Alexandrinei
care neaşteptându-se la una ca asta şi
neavend timp să se feréseà de acea cursă
infamă, că<Ju ast-fel că abia putuiű s’o
susţiu şi s’o sustrag de pericolul în care
era espusă de a fi călcată de piciórele
celor-alţl dănţuitori cari veneaù dupé
noi.
Dupé ce o ridicai de pe jos şi o con
dusei pe un scaun, aruncaiű uă privire
despreţuitore asupra acelui miserab il, care
venise sö ’şl facă scusele la victima neprevederil sale. Ea ’1 întempină cu aerul
cel mal super at, dar făr’ a ’i respunde
nimic. Ovian, recunoscend greşala sa, mai
ales că mama Alexandrinei venise să va-
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dă ce s’a întêmplat fiicei sale, şi acésta
’ï spuse causa căderii séle, fu nevoit să
declare că ţinta lui am fost eu, ear nu
fiica sa, ceea ce făcu pe buna femee să
rî<Jă de acestă naivă mărturisire.
Acum înţelegi tristul rol pe care ’1
juca acel miserabil, la care dacă ţineaţi
părinţii fetei, era numai pentru titlu
rile lui de nobleţe şi de avere ; dar cea
ce n’ai înţeles póte este acea ce eh însu-mi nu cutezam să înţeleg încă...
— Că fata se înamorase de d-ta, în
trerupse amicul lui Viorin. Nu era greii
de înţeles, adăogă el revend.
— Cum <Jici. Nefericita copilă începuse
să simţă de mine aşa mult, în cât otărîsem să nu mé mai duc la densa, şi să
mô feresc d’a o întâlni pe unde-va pen
tru .ca să împedic acestă pasiune orbă d’a
lua nisce proporţiuni cari ar deveni fatale
pentru amândoi.
Cu tóté acestea când mô întorseî acasă,
de şi era aprópe de (Jiuă, şi mô simţem
sdrobit de ostenelă şi de nedormire, somnul
însă fugea de mine, cu tóté că îl chemam
adesea ca să mô facă să nu ’mi aduc aminte de ceea ce mi se întâmplase. De-,
şârtă încercare ! îndată ce ’mi închidem
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ochii, imaginea ei venea ca să më deş
tepte: vocea eï rësuna în au<Jul meii:
mâna mea întîlnind colţul pernei pe care
’mî aveam capul resimat, cre<Juiü că pi
páé mâna eî. Imaginaţiunea, care creeză şi
vercjî şi uscate, mergea şi mai departe :
’mî părea că uă mână sfnciosă deschidea
uşa mea... par’c’amjém paşiî eî sunând"pe
scânduri, apropiându-se de mine, puind
mâna ei cea albă pe fruntea mea... sim
ţeam resuflarea ei cea îmbălsămită d’asupra buzelor mele, cari tremurau, cum
tremură uă roşă la adierea unui aer de
primă-vară... Apoi doë braţe fermecătore
veneau să më strîngă pe peptul ei cel ră
pitor, şi vocea ei cea dulce ’mi şoptea
încet: «Vin’o, ah! vin’o! te iubesc! scapa-më de un om pe care nu’l pot suferi,
cu care nu voesc a më uni. Iubesce-më
tu, daca vrei să mai trăesc, de óre-ce
’mi place viaţa : e aşa de dulce când se
scurge ca un rîü de miere, ca un vis
frumos, ca uă <Ji de primă-vară în para
disul amorului împărtăşit de cel ce ’1 iubesce cine-va! Yin’o, ah ! vin’o! numai
pe tine te iubesc ! »
Sórele răsărise de mult, şi eü nu în
cinsesem încă ochii să dorm. Yëçjênd ne-

— 54 —
putinţa (Ta dormi eşiî din casă. Shnţem
nevoia de spaciù, de aer maî cu séma, şi
aerul de munte e destul de recoros diminâţa. La spatele caseî unde şedeam se
afla uă grădină, uă livede maî bine, de
óre-ce n’avea de cât pomi cu multă um
bră şi uă iarbă desă între cari se vedeaű
câte-va floricele de câmp: steluţe albastre
carï imitaú miosotisul, garofiţe de maî
multe nuanţe, póla rîndunicei, muşeţelul,
ofiga şi altele. Livedea se afla pe uă costă ;
un nuc care ’şi întindea^crăcile într’uă circonferenţă mare me invită sub umbra sa
recorosă. Mô trântii la rădăcina luî spe
rând să aflu puţin somn în acea linisce
plăcută. Pleopele mele cădeaţi de somn.
Doë gaiţe veniră să se certe d’asupra ca
pului meii şi mô opriră d’a dormi.
Luaiü atunci una din cărţile pe carî
mi le trimisese protectorul meii, ca să
’mî petrec de urît cu citirea. Era un vo
lum din operele luî J. J. Rousseau. Din
întîmplare, deschiijend cartea tocmai la
începutul eî, ocliiî meî fură atraşî de câte
va rânduri scrise de mână, iară îndoială de
mâna donatorului meii, şi citim cuvintele
următore :
« Muncitori ! sunteţi încă desmoşteniţi
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»de sorta ; eü më leg a vô face prin
»Stat micjloce nemărginite.
« Blanc. »
Şi maï la vale :
« Egaliţate-cunoscinţă ! egalitate-apti»tudine! egalitate-fisico-morală!... De la
»data evenimentului socialismului, băr»baţii şi femeile vor avea cu toţii, la
»uă etate care va fi fixată printr’un de»cret, aceaşî talie, acelaşi temperament,
»aceleaşi aplecări, aceaşî inteligenţă (a» ceste patru cuvinte subliniate), dupë
»termenii unei Constituţiuni speciale a»doptate în adunarea generală a tutulor
»revelatorilor mnanitari, cari vor fi o»bligaţi a se înţelege în privinţa acésta.»
« jP. Leroux. »
Egalitatea dară era unul din aspiraţiunile protectorului meu, cugetaiü eü.. JbJtă
pentru ce a însemnat aceste rânduri, cu
deosibire că sublimând frasele ce le arătai
mai sus a dat a se înţelege că ele ar fi
trebuit modificate asfel ea absurditatea să
nu fie uă pedică în aplicarea lor.
Etă ciun petrecui restul vacanţei pen-
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tril care ’mi făcusem alte ilusiuni. Ca
marazii mei fură nevoiţi a se despărţi
de mine, de óre-ce tóté stăruinţele lor
de a’î însoţi mal departe în escursiunile
ce proiectaseră să facă fură deşerte. Remăseî singur, ocupându-me cu citirea, cu
venátórea, câte uă dată şi cu memoria aceleia pe care în deşert mê cercam a o
uita.
într’uă f)i, auriii un sgomot de ómeni
cari strigaü, rîdeaü cu hohote, chiuiau
de ’ţi luaü au<Jul. Esu din curiositate ca
să vôZ ce se petrecea p’afară. Vô(Juï mai
multă lume ţiindu-se dup’uă femeie bôtrână, arsă de sore, cu pórul vulvoiu, cu
piciórele gole, slabă ca un schelet şi
sdrenţuită, care tîra dupé densa un b0ţ
legat cu uă funie, şi se opintea, ca cum
ceea ce trăgea ar fi fost uă greutate care
ar fi cerut întrebuinţarea tutulor pute
rilor ei. Copii aruncau cu petrele într’ensa,
bărbaţii' ’Í dau cu órba, femeile rîdeaü,
dar ea ’şi urma drumul făr’a se uita la
ei şi făr’a se turbura măcar de ceea ce
o făceau să sufere.
Cine era acea femee pe care ei o nu
meaţi Nebună \ Si pentru ce era lăsată
în acea stare demnă de plâns, pe când
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avem un institut pentru asemenî nefe
riciţi, spre a nu fi espuş'i sarcasmelor şi
maltratărilor unuî public aşa de sôlbatic !
Vôjuiü pe uă prispă un preot bëtrân,
care, fer’a lua parte la vociferările po
porului incult, sta şi privea cu ochii rece,
ele óre-ce se temea, precum se înţelegea,
de a lua apărarea acelei nefericite fiinţe.
M’apropiai de densul, şi dupé ce ’1 sa
lutai :
— De ce suferi, părinte, îl întrebai
eti, să fie asfel de rôü tratată acéstá pöcătosă femee, care era aprópe să-şi aibă
capul spart de petrele ce-i aruncă copiii
şi e asfel huiduită de trecôtorï? Sănţia
ta ai putea să mijloceşti la autoritatea
locală ca să o trimiţă acolo unde póte fi
mai bine apöratä de insultele şi de ameninţările unor omeni fără frica lui
Dumnejeu.
Preotul m’ascultă pênô terminai ce aveam de spus, apoi clătinănd din cap,
’mi response asfel :
— Nu e ea, tată, atât de nebună, pre
cât sunt cei după alături. Ea portă numai
numele de nebună, dar nu supôrâ nici uă
dată pe nimeni, de óre-ce ei cari se cred
înţelepţi, ’i-ai vèjut cum se portă. Ea
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e uă biată nefericită, care träesce, fiind-câ
D-<Jeü nu vrea s’o iea. Nimeni nu scie
unde dorme, ce mănâncă,, cine o caută,
când se îmbolnăvesce. Vara pe arşiţa cea
mare, érna pe gerul cel mai grozav, o
vc<Ji din când în când trecênd p’aci şi
terênd beţul eî după densa, intră pe uă
barieră, apoi ase pe alta şi se face nö
vésűtă, şi a doua-(Ji eră!...
— E de mult aci?
— E de mult, sôrmana. À venit pe
când cu ciuma de la 1829. E de familie
bună ; fusese măritată chiar în anul acela
cu un înv6ţător de limbe streine, care,
de frica ciumei ce bântuia Bucuresciî, ve
nise aci creçjênd să fie mal ferit, şi el şi
nevasta sa. La început a mers bine, dar
nisce afurisiţi de ţigani ducendu-se să
desmormînteze morţii de curênd îngropaţi
aprópe de capitală spre a ’i jefui, când
se íntórseráaci aduseră epidemia cu denşii.
Începură să moră câte unul pe <Ji, apoi
câte cinci, câte ş0se, ast-fel că în câte-va
(Iile rômase locul mai pustiii p’aci. Bietul
înv0ţător se gătea să plece la Breza cu
iemea lui, dar n’apucă să ’şi puiă planul
in lucrare, că fu şi el lovit de ciumă.
Nevasta lui îl ascunsese câte-va <Jile, de
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óre-ce se temea să nu ’1 iea cioclii, cari
nu lua. numai pe cei morţi, ci morţi cu
vii, ’i grămădeaţi în care claie peste
grămadă şi ’i duceaţi la înmormântare.
Vedeai carul încărcat cu vêrf ; la unii
le atêrnaü braţele, la alţii cate un picior
sail capul, unii urlaţi de dureri, alţii stri
gau că. nu sunt morţi şi să’i mai lase să
trăescă, că póte să scape ; aşi ! cine să’i
asculte ! ba dacă aureau pe cine-va dintr’enşii înjurând seu blestemând îi da în
cap cu ciomagul lor cel lung şi armat cu
cange de fer pênô nu mai sufla bietul
păcătos !
Câte-va (Jile în urmă, bărbatul bietei
femei îşi dete sufletul după uă agonie
grozavă. Dar frica cioclilor era aşa de
mare, vederea lor chiar aşa de înfiorătore,
în cât nefericita vöduvá nu cuteză să dea
de scire despre mór tea soţului ei. Ea aş
teptă până ce se înoptă bine, şi dupe ce
se li nişei totul împrejurul ei, legă cada
vrul de un picior cu uă funie grosă, îl
têrî dupé densa cu multă greutate • şi'
scoţendu’J la câmp, săpă cu mâinele ei uă
grópá, ajutâudu-se cu un säpoiü ce ’1 luase
într’adins, depuse r0măşiţele mortuare în
pâment pe cari le acoperi cu ţ0rîna scósá
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din grópá, facu uä rugăciune d1 asupra
mormon tuluî, iilănse şi se întórse acasă
sdrobită de durerea eî.
Nimeni nu scia încă nimic, şi lucrul
era să rămâe secret, dacă nu se întîmpla
să ca(Jă şi ea la aşternut, nu de epidemia
cea îngrozitôre, ci de durerea eî cea mare.
Uă vecină a eî împrăscie vorba atunci
că ciuma a bântuit vecinătatea. îndată
veniră cioclii cu portul lor cel negru, cu
căngile lor cele lungi, cu carul lor cel
înfiorător. Vôdênd’o singură, eî întrebară
de soţul eî ; ea fu nevoită a mărturisi
tot. Ăcestă descoperire şi zăcerea eî îi
întări şi maî mult în credinţa lor că şi
ea cată să fie lovită de ciumă ; atuncî
întinseră căngile lor şi têrênd’o de hai
nele eî o aruncară în car, unde maî erau
câte-va. cadavre de curênd încărcate.
In deşert protestă sermana femee că
ea nu era atinsă de epidemiă, în deşert
ceru să vie un medic s’o caute, s’o con
state că nu era ciumată, nimeni nu vru
să asculte la gura eî, la plânsetele eî,
şi, afară de asta, nici un medic nu se
afla p’aci care să dea un ajutor neferi
ciţilor cari cădeau sub lovirea epidemiei
spăimântătore. Cioclii se mai plimbară
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din casă în casă întrebând dacă mai eraü
Aictime de transportat, apoi eşiră la câmp
cu carul lor.
La uă -depărtare de uă fugă de cal se
făcuse uă grópá mare unde se aruncau
morţii de ciumă unii peste alţii. Grópa
era învelită cu crăci, ale cărora friunje
ascundeau de ochii trecătorilor acea privelisce fiorosă, dar nici un pămănt nu o
astupa, de óre-ce trebuia să fie des
chisă pentru nouele victime ce ’ï soseaţi

pe tótá <Jiua.
Sórele era aprópe de apus, când cioclii
se întoreeaü la casele lor. Atunci, remâind
fără ei, sărmana nefericită cercă să ésá din
mormen tul ei. Adâncimea nu era aşa mare
dar depărtarea crăcilor de pe d’asupra
capului ei era anevoiósa, de óre-ce abia
le ajungea cu mâinele ei sângerate de
spinii lor. Tótá nóptea fu pentru densa
uă luptă crâncenă, dar nefolositóre. A
doua <Ji ea reîncepu cu încăpăţânare aceiaşi
luptă la care instinctul ei de conservare
o îndemna, dar şi de astă-dată munca ei
era să rămâie fără nici un folos dacă din
întîmplare nu treceam eü p’acolo, care
mă duceam să puiii ómeni ca să ’mi sape
nisce porumb. Au<Jind ţipetele ei desperate
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më îndreptam spre partea de unde mi se
păru că venea acel sgomot. Ea më zări
printre crăcile ce abia putuse a le zări
puţin, şi cunoscêndu-më începu să më rége
cu lacremele în ochi s’o scap din mórmentül eî unde nelegiuiţii de ciocli o în
grop aseră de via.
Cum să fac ! pe de uă parte më te
meam să m’ating d’acel loc unde mórtea
era scrisă pe cel mal mic lucru de care ’1
ar fi atins ciuma, dar pe de altă parte mi
se sfâşia inima când cugetam să las uă
biată fiinţă omenească să pâră cu <Jile
pe când aş fi putut s’o ajut să scape.
«Intăresce-me, Domne, (Jiseiii eu şi binecuvintézá fapta mea, de óre-ce tu singur
ne-aî <Jis să iubim şi să ajutăm pe aprópele
nostru ca pe noi înşi-ne ! * Am făcut
trei cruci şi m’am dus înainte cu D-(Jeu.
Inima ’mi bătea cu putere, de frică seu
de bucuria ce o simţem că fac uă faptă
bună, nu sciu să spuiu, dar cu ajutorul
b0ţului ce’l purtam, depărtai acele crăci
pline de mărăcini şi fâcuiü destul loc
pentru ca să potă eşi acea păcătosă fiinţă
care, fără mine, nu mai póte scăpa d’acolo.
Ea ’mi spuse întâmplările ei dureróse şi më
întrebă unde să s’ascunţjă de persecutorii
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eï pênë să trécá epidemia care o lăsaţi
fără nici un control în mâinele lor sôlbatiee. Eu ’ï fjiseiü să stea în bordeiul
ce ’1 aveam pe locul unde ’mi aveam po
rumbul, dar mai înainte să s’afume bino
peste tot spre a face să dispară or ce
prepus de vre uă urmă măcar a'bóléi.
Ea făcu ast-fel. Peste treï sêptémânï,
începênd şi timpul a se mal rôcori puţin
epidemia încetă ; liunea începu să ’şi caute
de interese întorcêndu-se dupé unde ern.
fugită şi eşind la lumină dupé unde se
ţinea ascunsă, nu atăt de frica ciumei
căt de a cioclilor, al cărora scop nu era
de cât să găsescă un pretest pentru ca
să potă prăda casele unora şi altora. Àtunci şi biata femee pe care o scăpasem
se íntórse la casa ei, dar nu găsi în ea
de cât pereţi gol ; tot ce a avut fusese
răpit de ciocli ! Omul póte să dobóre uă
pădure intregă, şi adesea uă mică butu
rugă îl face să cacjă şi să ’şi sfărâme
capul. Aşa a fost şi cu nefericita acea
femee care ve<Jêndu-se de uă dată ajunsă
în sapă de lemn, dupé câte suferise pân’
aci, nu mai putu răbda ci se sminti îndată.
De atunci o veijï trecênd câte uă dată,
buniórá ca acum, şi ter end dupé dênsa
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un b6ţ legat, pe care se duce să ’1 în
mormânteze, crezând că este soţul eî. Iată
istoria cea tristă pe care doreai s’o afli .
\_despre acea femee.
Mô depărtară cu inima sdrobită de ,
cele ce aurisem; lumea care se adunase
după acea fiinţă miserabilă, se rôspândi,
dupé ce o perdu din vedere, şi eu urmai
d’a lungul strada pe care apucasem, fără
să sciţi unde mê duceam.
Camarazii mei, cum am (Jis, eraü ple
caţi ; nu maï rómásese de cât familia lnî
(****> tênôrul Ovian şi uă altă familie
venită din Ploescî, şi care se compunea
de un tată, uă mamă şi uă fiică a lor,
care era forte amică cu Alexandrina.
Protectorul meu plecase asemenea sô ’şt
ea postul de ministru la care încrederea
domnescă îl chemase de cur end.
Tot umblând ast-fel, simţiiu căm’ajunse
oboséla de nu mô mat puteam ţine pe
picidre. Unde să şeţl ca să iati puţin repaos !
MÔ depărtasem prea mult de casă, pentru
ca să mat cuget a mat lua încă uă dată
calea înapoi. Aruncându-mt ochit împre
jurul meù, zăriiu la stânga mea uă cdstă
acoperită cu uă drbă desă, dar nici un
pom pe densa. Pdte că voiú găsi vre unul
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mai încolo, cugetaiü eü, şi începui a
strebate acel loc căutând uă umbră unde
să m’adăpostesc de sórele care, de şi aprópe de apus, ardea încă cu destulă
putere. Uă potecuţă, mai perdută în erbă,
mô conduse dupé câte-va sute de paşi, la
uă livede de pruni. In fundul acelei li
vezi găsiiű uă boltă de viţe cu uă masă
la mijloc şi uă bancă alături.
Eram singur, sail cel puţin aşa credeam
după tăcerea care domnea împrejurul meü.
Negreşit, cată să fie p’aprópe locuinţa
cuiva, dar cine ar fi, nu cre<J că ar fi uă
crimă dacă- m’aş întinde puţin pe acea
bancă ; era uă recóre aşa de plăcută acolo,
şi eü eram aşa de înferbântat, încât nu
putuiü résista la plăcerea ce ’mï inspira.
Mô trântiiü dar pe acea bancă, şi fiind-că
sórele care pôtrundea prin frunzele de
viţă tocmai în facia mea, fuiü nevoit să
’mi închiij ochii, şi peste puţin adormiiü.
Pe când dormiam, visam pe Alexandrina
care venise la mine, şi aplecând uşor
mâna eî cea mică pe fruntea mea, mô
făcu s’awj aceleaşi vorbe la cari cugeta
sem in cea după urmă órá când am plecat
de la densa şi mô sileam în deşert s’adorm.
Te iubesc, repetă ea. Scapă-m0 de un
*

__ i

— 66 —
om pe care nu’l pot suferi. Iubesce-mô
şi tu dacă vreî să mô faci să trăesc, etc.
D’uă dată mô deşteptaiii şi ceea ce vôcjuiü;
ghicesce dacă poţî.....
Era ensă’şî ea, Alexandrina!...
Vô<Jênd’o, am tresărit ca dinaintea unei
apariţiunî.
— D-ta aci i îngânaiü eü.
— Nu te asceptai să mô întâlnesc!
aci ; aşa e ?
— Fără îndoială domnişoră...
Dar unde m’aflu óre ? spune’mî, te rog,
şi ertă-me, mô rog, daca...
— Nu te turbura, te afli în grădina
amicei mele, la care am venit s’o ieau
astă-^î la noî, de óre-ce mâine plecăm
la băile din Transilvania. Eram să plec
far’a te mai vedea. Nu sciü ce röü ’ţî
am făcut de n’aî mai venit la noî. Frate-meii te-a căutat de câte-va ori, dar
nu te a găsit p’acasă. Chiar mama m’a
întrebat de d-ta. N’am sciut ce să ’î
rôspuncj. Uă întêmplare m’a făcut să te
găsesc aci. Amica mea se îmbracă în ca
mera eî ca să mô însoţdscă acasă la mine;
eü ’î am (Jis că pênô se va îmbrăca, mô
duc să iau câte-va prune... Nu sciü ce
instinct m’a împins spre bolta asta...
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— Un instinct ca acela care m’a făcut
pe mine să ’mi aleg aci un loc de repaos,
respirasem eu.
— A fost uă cértá mare la noi a doua
cji dupe ce danţarăm împreună, <Jise Alexandrina.
— Uă certă ! ce fel de certă ? întrebaiü eu.
— Mama a ţinut de rôü pe pöcátosul
de Ovian pentru că m’a făcut să' cad;
tată-meiî ’î punea parte ; d’aci uä dispută
între tata şi mama. Am plâns în tóté
cjilele d’atuncî şi pêne acum, de óre-ce
dacă voiii fi condamnată se’mi unesc
sortea c’un om ca densul, nu’ţî garantez
că voiii trece anul cu viaţă : şi tata ţine
mult să me mărite cu densul; e numai
mama care se opune, maï ales dupé în
tâmplarea din sera danţuluî... Dar etă
amica mea care me caută!... Mè duc
să nu mê găsescă aci... încă doué trei
cuvinte şi te las. Daca vei pleca la
Paris, ceea ce scii că seva intîmpla in
curênd, adu-ţi aminte de mine care te
iubesc. Fă totul ca să mé scapi de un
om pe care ’1 urésc din tótá puterea
sufletului meii. Te mai rog să ’mi scrii
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.la adresa amicei mele «D-ş0ra Caterina
Yaleor, Ploescî. »
Si acum, éta un semn de amintire
din partea celei mal sincere amice, adăogă ea dându-mi uă sör atare şi dis
părând pân’a nu ’mi lăsa timp să respun$ u ă vorbă măcar !
— Etă-te prins de mâini şi de piciére,
esclamă amicul lui Vioriu rîdênd.
— Prins, e chiar cum dici, respunse
acesta suspinând. Si nu era tocmai faptul
In sine care mö spăimenta de óre-ce aveam
destule esemple in cari s’aü vöcjut .fii
din popor căsătorindu-se cu fete de aris
tocraţi, cât era maî cu séma depărtarea
mea de cinci ani din térá : cinci ani cari
puteau s’aducă mii de schimbări şi de
prefaceri, ast-fel ca la întorcerea mea
să găsesc resturnat edificiul ânteielor ilusiuni ale juneţei mele.
— Si póte în acele prefaceri la cari
te aşteptai ai fi găsit şi lupii schimbânduşi năravul din preună cu pörul, (Jise amicul lui Viorin.
—- Ce vrei să (JicH întrebă acesta.
Voiţi să <Jic că séü aristocratul d-tale ar
fi putut să devie popular, séù d-ta, năs
cut şi crescut în principii liberale, să
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deviï un aristocrat, adoptând principiele
aceluia în familia căruia aï fi intrat.
— Nu s’a întemplat nimic din tote
astea.
— Dar putea sà se întêmple.
— Eü nicï uâ dată n’aş fi abjurat la
principiele mele, maï uşor aş fi făcut dintr’ensul un liberal de cât el din mine
un aristocrat.
— Ce vorbă ! daca uă cetă de îngeri
aü cădut din cer şi au locuit iadul, nici
un drac nu s’a urcat pen’acum în cer ca
să locuescă paradisul.
— Altă absurditate! eredi
că tot ce
o
e aristocrat e sinonim cu necuratfil ?
— Aşa crecj.
— Si eü te credeam mai cu judecată,
dér vö(J că vorbesc! cu pasiune; pasiu
nea orbesce, şi nu înţeleg ca aceia cari
aparţin unei partide politice să persecute
pe ceî-alţî, numai pentru cuventul că
nu sunt de credinţa lor.
— Şi cum cre<Jî că ar putea trăi în
armonie doué partide opuse una alteia?
Tolerându-se una pe alta, şi căutând
fie-câre să profite de esperienţele celel
alte, alt-fel, când doué partide politice
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persecută una pe alta, adevërul e tot
d’auna în pericol.
— ’Mî-aï dat uă idee: e un frumos
subiect pe care ’1 voiü trată uă dată.
Dar urmeză-ţî istoria, să vedem unde
vreî s’ajungî.
— Să urmez. Am remas, mi se pare,
acolo unde Alexandrina venise să realisese preşimţimentul ce ’1 am avut mai
deună-cjî, visul ce’l am visat cu căte-va
minute înaintea apariţiuneî sale.
— Aci ’ţî-aî întrerupt şirul istoriei.
— Ah L acuma vôcj că nu e numai uă
istorie acea pe care ’ţî o narez, ci ea e
amestecată cu un roman, fiindcă acea ce
mô privesce personal are forma unuî ro
man, de şi în realitate e uă espunere fi
delă a unor întâmplări pe cari nu le pot
uita dup’atâţia ani.
Viorin tăcu un moment.
— Ei bine? <Jise amicul séû.
— Tocmaï cugetam la un lucru, respunse Viorin cu un surîs amar.
— La ce cugetai?
— Dupé ce se depărtă Alexandrina de
lângă mine şi remăsei singur, ânteia idee
care ’mî veni fu acea de a muri.
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— Ce spui î şi n’ai făcut’o cu tóté acestea !
— N’am fácut’o, póte cä ar fi fost
mai bine daca o făceam atuncî, dar frica
de mórte...
— Réul cel mai mare este frica, <Jicea regele Artaban fiului sëü, întrerupse
amicul lui Vioriu.
— Si cu tóté acestea am observat că
omenii ceï mai fricoşi de mórte, când
visésa că mor séü că sunt morţi, nu se
simt cât de puţin afectaţi de acest simţiment al friceî, ca în timpul pe când
se află deştepţi. Ore nu s’ar putea esplica asfel acesta, că spiritul omului,
care remâne singur deştept, pe când cor
pul dónne, visând mórtea nu se teme de
densa, de óre-ce se scie că e nemuritor,
şi numai materia simte acestă impresiune, de óre-ce ea scie că este efemeră şi
numai pe densa o privesce mórtea?
— Etă-ne intraţi în labirintul filosofiei, şi nici uă Ariadnă care să ne ajute
să eşim, <Jise amicul lui Viorin cu un
surîs ironic.
— El bine, nu më însoţi în ceea ce
numesci labirint, ci să reluăm istoria
nostră. Am <Jis dară că ântêia idee ce

1
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’mi veni dupé depărtarea Alexandrinei
de lenea mine fu acea de a muri. Si ce
alt ’mi remânea de făcut ? cum eram să
împac atâtea strigăte ce se deşteptară
de uă dată în sufletul meü ? Datoria mea
către bine-făcătorul meu, strigătul inimei mele care më îmbrâncea către uă
fiinţă care ’mi da inima sea cu atâta
generositate, care ’mi declarase că nu
putea trăi fără mine şi pe care începu
sem a o iubi cu uă pasiune nebună, ce
speranţă aveam ore că aş fi putut vreuă dată aspira la mâna ei ! Apoi gelosia
cea sălbatică a unui rival, care şi-ar fi
resbunat fără îndodlă, nu die cu viaţa
mea, ar fi fost puţin lucru acesta, dar
cu a ei! şi cât de drept judecam eű atunci, cum le prevedeam tóté!... Astea
şi alte multe împrejurări de felul aces
tora, împrejurări ce era imposibil d’a
trece peste ele, în posiţiunea în care
m’aflam eu atunci ; mai adaogă şi depăr
tarea mea din ţâră pentru cinci ani, şi
vei avea môsura disperării în care me
vöduiú d’uă dată.
Restul acelei (Jile fatale, şi totă nóptea ce a urmat dupé densa, nu ţi le pot
descrie, de óre-ce nu-mi pot da ensu-mi
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socotéla despre cea ce am simţit, daca
s’ar putea numi simţire acea stare de
complectă letargiă, de prostraţiune In
care m’am aflat. Abia despre c]iuă, un
somn, efect al atâtor oboseli fisice şi
morale, a venit să-mi închidă pleopele
pentru un moment.
Nu sciü precis cât timp am adormit,
dar cea ce sciü este că de uă dată fuiü
deşteptat de sgomotul unor clopote de
caî de postă, însoţit de chiote de surugii
şi de plesnirea bicelor cari stimulaü caii
pe fuga. Àlergaiü îndată la feréstrá, şi
vö(Juiü atunci uă trăsură de drum care
lua cu sine familia lui Gr***, din preună
cu tesaurul meii, urmând calea care du
cea spre otarele ţ0rei. Alexandrina era
dinainte cu fratele ei. Ea se afla aşe
zată despre partea mea. Trecend pe di
naintea ferestrei mele ’şi aruncă ochii că
tre mine, şi nu ’i mai luă pêne s’a făcut
nevöcjutä. Un vél de întristare profundă
acoperea facia ei fragetă şi dulce. Sermana
copilă, dac’ar fi sciut ea!...
Viorin scóse un gémét dureros apoi,
urmă eră:
— în fine se duse ! (Jiseí eü ; Dumne<Jeü s’o apere de or ce rele! Abia pro-
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nunţaî acestă urare intimă, când uă altă
trăsură se au<Ji trecând şi urmând aceaşî
cale ca cea d’ântêiü.
Era Ovian care însoţea familia luî G***
la băile din Transilvania. Când mé vô<Ju
la feréstrá unde remăsesem pironit, ’mî
adresă un surîs batjocoritor, în care më
făcu să vô<J triumful sëü. Un fer ars pă
trunse inima mea ; un strigăt de resbunare resună în sufletul meü ; ocliiî ’mî
ardeaü de focul turbării şi ’mî simţii un
ghiile înfipte în carnea mea, par’că ar
fi vrut să o sfâşie.
D’uădată ’mî veni ideia să plec d’acolo,
sô mô întorc în capitală... Ce eram să maî
fac aci, singur de tot ! Astă otărâre o pu
sei îndată în lucrare. Găsiţi uă trăsură
care mô conduse pênô în Ploescî ; a doa-<Ji
mô pusei în deligenţă şi în sera acea sosiü
în Bucurescî.
Maî aveam încă uă lună aprópe pênô la
redeschiderea claselor. Acestă lună am în
trebuinţat’o repetind tóté lecţiunile mele
trecute şi acelea ale anului viitor, pentru
ca să pot trece un esamen şi să ’mî iaü
bacalaureatul. Ceea ce ’mî reuşi pe de
plin.
Dupë succesul meii, fuî chemat de mi-
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nistrul instrucţiune! publice la ministerul
sôù. Acesta era, precum ’ţi am spus, pro
tectorul meü. Vôçlêndu-mô, mô felicită
pentru esamenul ce ’1 trecusem şi ’mî făcu
cunoscut că m’a trecut între bursierii
Statului pentru a-mî complecta studiele
la Paris pe timp de cinci ani.
Nu găsesc destule cuvinte ca să ’ţî deş
ertă cu câtă părintescă îngrijire, cu cât
interes bine-voitor ’mî-a recomandat de
doö trei ori să mé silesc la înv0ţătură, se
mê feresc de adunarea celor ce m’ar pune
pe căi rele, să n’aseuit îndemnurile inimeï
înainte d’a-mî lumina spiritul de ajuns,
ca să pot cunósce lumea mai de aprópe,
care este sciinţa cea mai grea şi cea mai
neapératá pentru ca să fie cine-va ferit
de multe decepţiunî.
’î mulţumii pentru tóté acestea, şi ’1
încredinţai că recunoscinţa ce a sădit’o
în sufletu meă va dura pêné la cea din
urmă bătaiă a inimeï mele.
Cinci (jile în urmă, vaporul de la Giurgiu
më ducea la Viena unde m’am oprit uă <Ji,
şi a doua-<Ji luai calea ferată pentru Paris.
D-ta care aï vô<J.ut Parisul, de ôre-ce aï
stat mai mulţi anî acolo, n’aî nevoiă să
ţi’l descriu. îl sciî, şi ceî maî multî dintre
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Românii, cari fac parte din inteligenţa
ţ0reî, îl sciú, de óre-ce el e centra lor de
predilecţiune, unde se duc să se lumineze,
sâ petrécá, să ’şi verse aurul şi câte uădată şi sângele pentru aceea ce a devenit,
a doua lor patriă în inima lor.
Trecu mai bine de uă lună de la venirea
mea acolo, când, într’uă diminâţă, un june
Român, care venea şi el pentru studii, intâlnindu-mè din întîmplare tocmai în porta
otelului unde şedem, se apropiă de mine, ini
dă cunoştinţă, apoî scóse uă scrisóre din
posunarul sôü, ’mi-o întinse <Jicêndu-mï :
— E de la amicul d-tale, d. G***, te
am căutat de uă sôptômânà, dar nimeni
> n’a sciut să’mi spuiă unde şe<Ji.
— Este adevörat că nu scie nimeni,
de óre-ce nu mô duc de cât la şcdlă, şi
nu priimesc pe nimeni la mine, respunseï eü. Cu tóté acestea strânsei de mână
pe mesagerul meu şi-î mulţumiţi pentru
misiunea sa.
Dupö ce ne despărţirăm, mô suiiü in
camera mea ca sô citesc acea scrisóre,
care nu mi se părea a fi de la amicul
meú.
Deschiziênd’c m'am încredinţat că nu
mô .încelasem. Scrisórea era scrisă de A-

!
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lexandrina, judecând dupé semnătura eï.
Eta ce-raï scriea mâua sa, care se
vedea adesea întreruptă de emoţiunea ce
o simţise scriindu-mî:
((Amicul meu,
”Am asceptat <Jile şi sëptômânï sö
•primesc doué rânduri din parte-ţî, dupë
•cum te rugasem, dar aşteptarea mea
•fu deşdrtă. Nebuna! am creţjut un mo•ment că desvelindu-ţî inima mea a-şî fi
•găsit uă mână generosă care sô verse
•balsamul consolaţiuniî într’ênsa. Nimic.
•Recela, indiferenţa, nepăsarea cea mai
•mare, etă ce am întîmpinat din partea
•aceluia care a amjit din gura mea cu• ventul „te iubesc«, cu vént pe care ’1
•am pronunţat pentru ânteia oră în
•viaţa mea şi pe care nimeni altul nu’l
•va maî au<Ji din gura mea! Numôvoiû
•cerca s0’ţî inspir prin vorbe un sentiment
•pe care inima ţi ’1 respinge ; în caşul a•cesta am fost ca uă umbră care a vrut
•să urmeze dupé cel ce fugea de densa. Nu
•’ţi fac nici uă mustrare, amorul nu se
•impune nici uă dată, asta o sein, şi d-ta
•o sciimai mult de cât mine. Permite-mi
•ínsö a mö adresa la un amic de óre-ce
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"acesta e singurul refugiu care *mï roma
ine în starea de părăsire in care me aflu.
» Da, sunt părăsită de toţi, sunt ca uă
"streină în mijlocul familiei mele şi al
"întinselor cunoscinţe ce am. Nici unul nu
"cuteză să combată voinţa nestremutată
"a tatălui meu, care stărue cu ori-ce preţ
"să më unescă cu o personă aşa de urâcio"să pentru mine. Mama e singura care më
"susţine, dar ce póte face ea înaintea unei
"voinţe de fer !
«Penă mai de-ună-<Ji më legănam în
"ilusiunile mele că cuceritorul meii va
"pleca mai întêiü în Belgia spre a ’şi ter"mina studiele acolo, şi tocmai dupô íntór"cerea sa se va face unirea mea cu densul.
»Cinci ani ! cugetam eű, dar e mai mult
Mde cât trebuea pentru ca să sper uă schim
bare, uă prefacere în starea lucrurilor,
"care să se întorcă în favórea mea ! Nimic
"din tóté astea ! El nu va pleca, nu mai
"voesce să plece, şi vêiujarea sângelui meii
"s’a fixat de aţjî în douë sëptëmànï !
" Am (Jis vêmjarea sângelui meù, de óre‘ce sunt otărîtă ca numai mórtá să më
"»’dau în mâna lui. Acesta am repetit’o de
"mai multe ori înaintea părinţilor mei, dar
"n’am întîmpinat de cât lacreme din par-
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79 «tea mamei mele şi ameninţări din partea
» tatălui meü, care abuseză aşa de mult de
"autoritatea sa părintescă, încăt privesce
»pe copii lui mai supuşi capricielor séle de
"cât ar privi Dumnecjeü pe omeni, creatu"rele séle, cărora cu tóté acestea le a lăsat
"liberul arbitru şi responsabilitatea fapte»lor lor.
"Scriindu-ţi acestea tóté, scitică nu poţi
"face nimic ca să aduci uă îndreptare ursi"tei, care m’aşteptă, dar inima mea debor»deză, şi viaţa care mi se scurge dintr’ensa
"aş voi să lungescă p’a aceluia pentru care
"o consacrasem.»
* Alexandrina. "
Scutesce-me de a-ţi spune disperarea
în care m’a pus citirea acestei triste
scrisori. Vocabularul meü secase tóté espresiunile dureróse înainte d’a seca ur
sita mea tóté midlócele inventate de densa
spre a me tortura.
îndată ce mö simţii puţin mai liniş
tit. mé grăbii să respund câte-va rân
duri acelei nefericite copile cercând a o
consola, daca se póte consola cine-va cu
vorba !
Cu tóté acestea -Ï scrisei să nu résisté
à

"
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Ia căsătoria ce-î impunea cu atâta nes
trămutata otărâre părintele eï ; resistenţa celui slab în contra celui tare e
tot d’auna vătămătăre celui d’ântêiü, ’i
scriam eu ; ar fi dară mai înţelept să ce
dezi voinţei părintesci, şi uă dată mări
tată, nimeni nu te póte opri să găsesci
un pretext ore-care şi să te desparţi de
acela cu care nu te simţi în stare- de a
putea vieţui. Atunci vei fi liberă pe vo- inţa d-tale şi ’ţi vei alege sociul ce ’ţi
ar coveni mai bine.
Astea şi alte asemeni învăţăminte ’i
dam, voind s’o feresc de vre un act dis
perat, care i ar fi costat viaţa.
Am încheiat acea scrisóre scrisă pe
câte patru pagine cu litere mărunte,
promiţăndu’i că in vacanţele viitóre voiü
veni la Bucuresci s’o văr] şi s’o încredin
ţez despre tótá afecţiunea ce o simţeam
pentru densa. ’I am dat adresa mea şi
am trimis scrisórea la poste.
Săra veni cu uă plóiá torenţială care
mă opri d’a eşi din casă. Eşeam rar fără
vre uă afacere, dar în săra . acea simţeam
nevoiă d’a căuta, daca nu uitarea, cer
puţin distracţiunea cugetelor negre cai*i

— Si
se înmulţeau ca nisce fantasme sinistre
în mintea mea.
Mii de idei contradicótóre se comba
teau în spiritul meu. ’Mî închipuiam posiţiunea cea tristă a acelei fiinţe ange
lice prin frumuseţea eî, dar aşa de ne
fericită prin legile sociale şi prin rutina
unor deprinderi ruginite şi cu atât niai
fatale, cu cât se depărteză de legile na
túréi ; apoi fâcend uă comparaţiune în
tre viaţa ce şi-a creat omul, care pre
tinde că e civilisât, cu viaţa celor dupö
urmă animale, vedeam cu durere că aceste din urmă sunt mult mai fericite
de cât omul care se dice suveranul lor.
Nu sunt un savant, póte că voiu deveni
cu timpul daca ’mî voiu. da silinţele, să ajung acolo, dar mi se pare că noi ome
nii părăsind mijlocul, în care ne a lă
sat natura să trăim, spre a ne crea un
alt mijloc la care ne atrage instinctul
vocaţiuniî nostre, care este dorinţa de a
ne civilisa, de a ne perfecţiona, din acel
moment ne am rötácit calea şi ne înV Or tini într’un cerc viţios din care nu
mai putem eşi. Si acesta nu o die pen
tru că aş preferi să remânem în starea
cea brută în care se află cele-alte ani-
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male, cari nu tràesc de cât pentru a
mânea şi bea şi a se iubi, dar o clic pen
tru-câ ne am creat atâtea necesitaţi, ce
se înmulţesc pe fie-care <Ji, încât traiul
nostru devine din ce în ce maî dificil, şi
chiar scopul ce ne am propus de a ne
consacra studiului şi a ne lumina din ce
în ce maî mult pentru ca sa descoperim
adevărul pentru care au luptat şi luptă
* generaţiunile de secolî, acest scop e forte
puţin atins, de óre-ce necesităţile nostru
materiale şi óre-cari consideraţi uni mo
rale ne absorb timpul cel maî preţios şi
secuestreză cea maî mare parte a laboreî
nóstre. Dar nu ţinea séma de vorbele
mele, ţî-am spus că nu sunt un savant,
nu fac de cât să esprim ceea ce simţ fără
regulă, fără sistemă, fără ordinea cerută
de sciinţă.
’Ţî-am spus că-mî închipuiam posiţlu
nea acelei biete copile către mine şi a mea
către densa. Ce ar fi maî natural, maî logic,
maî drept, maî mântuitor pentru densa, ca
şi pentru mine, de cât a se permite unirea
a doué inime cari păreaţi născute una pen
tru alta ! Care era diferinţa convenţio
nală între noi ? Ea, fiica unui aristocrat,
eü fiul unui burges, dar care, prin in-
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ligenţa sa, prin capacitatea ce eraű să-i
dea într’uă <Ji studiele séle, era s’ajungă
la trepte înalte, egale cu acelea pe cari
le a străbătut părintele ei, póte cu maî
puţin drept. Altă diferinţă nu găseam,
de óre-ce ea era tenără de şepte-spredece ani, şi eu d’abia împlinisem al două
zecilea an al etăţii mele ; ea era frumosă ca un înger, şi eű nu eram aşa de
respingötor, de óre-ce am putut să-î plac
aşa de mult ; ea era instruită, şi eű nu
eram un prost. Cât despre ceea ce privesce garanţia despre fericirea ce ar fi
fost in drept s’o pretindă de la social
ei, eu T aş fi dat’o mai mult de cât un
om a cărui geloşiă brutală ar fi făcut
din convieţuirea lui cu densa un adevă
rat infern.
Şi <Jic acesta pentru că timpul nra
justificat îndestul, oh ! prea îndestul póte
prin ceea ce s’a în temp lat, nu mult
după primirea ânfcăieî mele scrisori.
Acea nefericită scrisóre, după ciun A1 exandrina m’a informat în urmă, a cădut
în mâinele acelui Ofcelo, care n’avea de
căt numai instinctul sălbatic al nobi
lului Maur, far’ a avea şi înălţimea
caracterului seù. Că^ănd dară scrisórea

1
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mea în míiinele acelui păcătos, el nu <Jise
nimic de uă cam dată, dar în séra acea
el se întôrse mai târ<Jiu la nefericita co
pilă, pe cănd scia că părinţii ei nu eraţi
acasă.
Camera pe care o ocupa ea era în planul
de jos, cu uă ferestră care da în curte
şi alta în grădină. Era tocmai în mo
mentul cănd ea ’şi făcea ruga de seră
înaintea icôneï Feciórei, ca să se culce.
Uă singură veglietore lumina camera cu
uă lumină palidă care întrecea puţin pe
a luneî care pê trim dea prin ferestră
despre curte.N De uă dată uşa ei se des
chise fără sgomot şi o făcu să tresară la
vederea lui Ovian, la care nu s’aştepta
câtuşi de puţin. Ovian, cu faţa îngălbe
nită, cu ochii roşiţi de turbare, cu pórul
în desordine, inaintă spre densa cu uă
chârtie în mână. Ar ii dis cine-va pe
Edgardo care venea să întrebe daca con
tractul de căsătorie, pe care i ’1 aröta el
era într’adever subscris de mâna ei.
— D-tale ’ţi scrie frumuseţile astea
rivalul meü ? o întrebă el puind sub ochii
copilei chârtia acusătore.
— N’am să dau cont nimenui, respunse
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fata retrăgendu-se dinaintea acelui om
periculos.
— Vom vedea dacà aï sä ’mi daï mie
cont saü nu, <Jise Ovian făcend doi paşî
spre densa pe când ea s’apropia de feréstra
despre curte, care era încă deschisă.
— Ce vrei cu mine? şi mai ales ciun
. cutezi să vii să ’mi turburi liniştea, pe
când scii că nu te pot suferi, că nu te
voiü de sociű şi că prin urmare nu voiü
ii a ta nici uă dată? <Jise ea.
— Prea bine, daca nu vreî să fiï a
mea, nu veî li nici a altuia. Oh ! nu ! să
’ţi «esă din minte una ca asta! Nu vei fi
a mea, (Jici ! fi ind-că cre<Ji că ticălosul
acela, care te-a scos din minţi, are să
via şi te-ai vorbit cu el ea să te fure
de la părinţi, să vö duceţi la Paris să
vë cununaţi acolo şi apoi să rîdeţi anïêndoi bătendu- ve joc de mine, dar nu va fi
ast-fel; me jur că nu va fi precum cre^iM
de óre-ce am venit otărît să puiü un
capăt suferinţelor mele, chinurilor cem’ai
făcut să îndur de când te-am cunoscut
şi pene în momentul in care ’ţi vorbesc.
— Vrei să me laşi în pace, saü vrei
să me faci să strig omenii din curte, şi
atunci...
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Ea nu putu termina frasa ce o înce
puse, când se vëçlu d’uă data apucată de
gât de amêndouë mâinele acelei fiare
sôlbatice care năvălise asupra ei ca s’o
sugrume ! Ori-ce fel de cercare d’a se apóra
ar fi fost deşertă din partea nefericitei
victime, daca uă împrejurare favorabilă
nu venea s’o scape.
Etă cum s’a intimplat acesta : pe când
se lupta, unul ca să îndeplinescă actul
cel mai neomenos şi barbar, cel-alt ca
să résisté, lampa, care se afla pe uă mësuţă de lângă terestră, cakóiul pe jos a
aprins perdéua ferestrei care fiind de gaz,
a luat foc îndată şi flacăra eşind pe ferestă şi fiind vedută de unii din servitori,
ei alergară spre locul unde ardea ca s’aducă ajutorul lor. Ovian, vëclêndu-se ast
fel surpins de acei martori neasceptaţî,
părăsi îndată prada sa şi cercă să fugă
pe uşe, dar el fu apucat de doue braţe
vánjóse şi ţinut în loc.
— Nu ’1 lăsaţi să scape! strigă atunci
copila cu uă voce întretăiată de durere
şi de spaima ce o simţise.
Puţine minute dup’ acesta sosiră şi
părinţii fetei, cari aflând cele petrecute
şi vrênd să ceră cont de la autorul acestei
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nelegiuiri, veni fiul lor să le spuiă să nu’l
maî caute In deşert, de őre-ce eh fugise
mai înainte. Àdevërul însă era că fratele
Alexandrinei, care apucase de la uşă pe
acel nelegiuit, când se informă despre
infama lui purtare, ’i dete în mână un
revolver,. rjicêndu’ï că tot ce ’i remânea
de făcut pentru a scăpa onórea f amilieî
sale, dacă nu voia să fie condamnat ca
cel maî de rând puşcăriaş, era de a pune
termin filelor luî înainte d’a i se infera
fruntea cu stigmatul celui maî mişel din
asasini. Cea ce o şi făcu, fi ind-că chiar
în nóptea acea se duse la şosea, se perdu
într’un tufiş din dosul bufetului, şi aflându-se încă sub întipărirea infamiei ce era
s’o comită, ’şi dete mór tea singur făr’ a
mai sta la cumpenă.
După aflarea acestor evenimente, trecu
seră aprópe doë luni fără să mai primesc
nici uă scrisóre din Bucur esc! care să mô
insei inţeze despre cum era şi ce făcea
biata copilă, de şi înţelegeam ore-cum
neputinţa ei d’a ’mi scrie.
Fratele ei, care nu fusese nici uă dată
pus în confidenţele nóstre, cel puţin în
tr’un mod direct, se ţinea într’uă reservă
care era uşor de înţeles: el iubea forte
~\
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mult pe soră-sa, dar nu Vi venea nicï să
tolereze nici să hnpedice uă pasiune care
era departe d’a cere sancţiunea părinţi
lor lui.
Intr’uă dimineţă, factorul postal ’mî
aduce uă scrisóre ; ea era de la PloescL
Nu înţelegeam cine putea să ’mî scriă
din acel oraş, de óre-ce nu ’mî aduceam
aminte să fi avut cea mai mică cunoscinţă
în acea localitate.
Deschiseiú scrisórea şi ’mî aruncai ochii
mai ănteiii asupra semnăturei ; era amica
Alexandrinei care ’mî scria.
Ea ’mi făcea cunoscut că amica el
zăcuse timp de doe luni aprópe, în urma
celor ce i s’aii în tempi at : că acum se
afla óre-cum mai bine, dar că medicii
din Bucurescî erau de părere că numai
aerul de la munte sati mai bine cel de mare
şi uă cură de zer ar putea să întêmpine
disposiţiunea phtisică ce se declarase într’ensa. Ast-fel fiind lucrul, părinţii ei ascepta reintórcerea vereî, care nu era
depărtată spre a duce pe fată la Neapole
sau la Nizza. Çioa plecării şi locul ales
pentru cura cerută era să mi se anunţe
îndată ce se vor fixa.
Noutatea asta fu ca un trăsnet pentru
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mine. Sermana copilă se afla dară în asemenea pericol din care numai uă mi
nune cerească póte scăpa pe cine-va ! Si
cănd cugetam că eu fusesem causa acestor
nefericiri, uă causa involuntară, este adevêrat, dar care nu mö facea mai puţin
să sufer şi să simţ uă remuşcare amară
în sufletul meű !
— Cine semenă vént, culege furtună,
dise amicul lui Viorin.
— 0 sciü acesta, dar nù se aplică la
mine dupé uă bună dreptate, de óre-ce
în tóba împrejurarea asta am fost mai
mult pasiv, forte pasiv cliiar, respunse
Viorin, di mai bine că uă lege fatală
guvernă adesea pe biata omenire, de óre-ce
ea face din păcătoşi nisce fiinţe nefericite
şi din virtuoşi nisce martiri.
— Ai uă filosofie tristă, cu tóté că .
eşti de uă natură veselă.
— M’ai vö(Jut de câteva ori vésel in
viaţa mea, dar acesta a fost uă esoepţiune ; ce veselie póte avea un om care
a îndurat atâtea suferinţe, atâte decepţiuni ca mine ! Dar te scutesc de aurirea
Odiseei mele ; că curioşii d’a eunósee tre
cutul meu vor găsi după mórtea mea
tóté peripeţiele prin cari am trecut. Ele ■ v
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ar servi de subiect pentru un roman des
tul de interesant acelora carî sciü sä scrie
In acesta ramură a literature!. ’Tî reco
mand acesta ca la un poet ce ’şî cunósce
óre-cum meseria.
— Bine, vom vedea, daca voiü trăi
păn’atunci. De uă cam dată urmeză-ţî
naraţiunea, de óre-ce me interesez să ’i
aflu desnodămentul.
— Ea va fi scurtă d’aci înainte, respunse Yiorin, fiind-că ne apropiăm de
finele eî.
Era pe la midlocul lui Aprilie, când
pritniiu uă altă scrisóre scrisă de aceaşî
mână ca cea precedentă. Amica Alexan
drinei ’mi scriea astă dată că farnila d-luî
se pregătea să plece pentru Neapole
la finele acelei lune ; dar acostă familie
era să fie numai mama şi cu fie-sa, de órece bôtrânul Gr***, se afla încă reţinut în
Bucuresci de afaceri importante pe cari
nu le putea părăsi de uă cam dacă înaintea
lunci lui Maiu, şi atunci nu se scia de
sigur daca interesele casei i ar fi permis
a se absenta pentru un timp mai înde
lungat, de óre-ce Alexandrina era să pe
trecu în Neapole un an şi póte şi mai
mult, ear cât pentru fratele ei,’i era
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asemenea cu neputinţa a ’şi părăsi scóla
maî ales că în anul acela spera să ’şi
iea bacalaureatul ca să se ducă apoî în
st reinstate să ’şi ia uă specialitate.
Alexandrina më ruga prin amica ei
să ’î scriu des la Neapole, de unde ’mî
trimise adresa eî, şi că ar fi ţinut prea
mult să më mai vadă uă dată înainte de...
Frasa era întreruptă aci; nu sciam la ce
s’atribuiű acestă întrerupere; să fi fost
óre pentru că chiar aci era capëtul chărtieî şi nu maî fusese loc pentru cel maî
mic adaos? lucrul "mi se părea fór te na
tural şi destul de simplu, dar uă kleă
fatală ’mi trecu prin minte: să nu fi
vrut óre să înţelegă înainte d’a muri?
se afla dară aşa de rôü compromisă viaţa ne
fericitei fiinţe? saü póte că a înţeles
înainte d’a pleca ? Dar atunci de ce să
nu se esplice ca să nu mô lase într’uă
îndoielă aşa de sfaşiet0re ca aceea în care
m’aflasem.
Maî aveam câte-va luni pênô la va
canţă; acest interval mi sn păru uă eternitate. Aş fi putut să m’absentez chiar
de atunci pentru vre-uâ doué saü trei
. sëptëmânï, dar micjlócele mele se aflau
aşa de restrânse în momentul acela, pen-
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tril ca să întreprind uă calötorie péné la
Neapole, încât a trebuit s’amân plecarea
mea pêné să pot strânge din econom iele
ce aş fi putut face, uă sumă care să-mi
ajungă pentru scopul ce 1 aveam.
în fine sosi şi timpul vacanţelor. ţ)ilele începuseră a se mai recori, ceea co
mê încuragia şi maî mult să fac acest
drum, afară de neajunsul banilor care
m’a făcut să-mî încreţesc fruntea numôrândivï.
Am lăsat dară să mai trécá vre uă
câteva <Jile, în care timp să pot închi
pui vre un mijloc ca sô indestulez acest
neajuns.
Amânarea mea a fost favorabilă, de
óre-ce nu trecură cinci (Jile, când primiú
de la postă un plic la adresa mea. îl
deschisei c’un fel de presimţiment plăcut
— ’mi aduc aminte fór te bine — şi citiü
unnátórele rânduri :
« Tinere,
«Nu e réú ca în timpul vacanţelor să
»visitezi şi alte câteva oraşe însemnate,
«din statele dupé împrejurul Franciéi.
»Vei avea ocasiunea să cunosci şi mai
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»bine lumea civilisată din Europa, să.
»studies! moravurile diferitelor popóre,
»să-ţi înavuţeşti mintea cu variate cu»noscinţe şi să compari gradul de cultură
»ce esistă între ţările ce vei putea vi-

»sita.
« Bancherul la care te vei duce cu .
»scrisórea ce o alătur pe lengă acesta,
»’ţiva numëra uă miă dotë-sute franci.
»Fă óre-care economiă ca să-ţi ajungă
»acestă sumă pênô la întoreere, şi apoi
»reîncepeai cursurile cu tdtă inima ca
»pen’acum. »
— E de prisos să-ţi spuiű semnătura
care încheia acestă scrisóre.
— Era a Provedinţei d-taie, între
rupse amicul lui Viorin.
— Primesc numirea ce i-ai dat, de
óre-ce fără acestă providenţă n’aş fi pu
tut întreprinde călătoria pe care o pro
iectasem şi la care ţineam aşa mult.
Dar, pe lengă bucuria ce m’a făcut să
simţ cu trimiterea acelei sume neasceptate, stăm şi cugetam în sine-mt la seriósa îngrijire ce avea pentru mine acel
suflet măreţ şi generos, care se silea cu
tot dinadinsul şi întrebuinţa tóté midlócele ca să facă din mine un om dupé
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chipul şi aseménarea idealului ce-şî în
chipuise.
Dupé vre uă cjece <Jile sosii în Neapole; m’aşedai într’un otel de a doua
mână, şi mô dusei apoi sa caut locuinţa
Alexandrinei, dupé adresa ce mi-o tri
misese mai înainte.
Acea locuinţă era uă casă modestă si
tuată chiar pe pôlele Vezuviuluï. Doué
camere simplu mobilate cu cele trebuincióse, uă bucătărie care servea şi de ca
meră a servitorei, erau lăsate la disposiţia d-nei (*%* şi a fiicei sale; restul,
care se compunea de alte trei camere cu
uă intrare separată erau locuite de pro
prietarul casei, un om mator de un ca
racter voios şi plăcut care avea uă soţiă
şi şese fete, una mai mică de cât alta.
La spatele casei se afla uă viişoră ale cării viţe pline de struguri erau legate de
câţi-va pomi de portocali sau de naramze.
în facia casei, care-şi avea vederea spre
mare, era uă mică grădină de flori, din
cele mai alese, pe cari le cultiva cu
multă pasiune proprietăresa, uă lemeă
încă tenérá şi cu uă fisionomiă atrágétóre.
Nici unul din ei nu cunoscea altă limbă
de cât acea pe care o vorbeau, dar pe
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care eu nu o sciam spre a më putea în
ţelege cu denşiî când venii să întreb de
locatarii lor. Tot ce putut dice fu mai
ântêiü numele lor.
— Giacomo Fereseti ? întrebară eu.
— Si, signore, respirase proprietarul.
Apoi pronunţai numele familiei pe care
o căutam.
— Sono là, dentro, <Jise el.
Atunci urmai dupé densul care voia să
me conducă lengă persónele ce venisem
a le visita. El bătu la uă uşă, awjiiű uă
voce care strigă din întru să intre, uşa
fu deschisă şi mö vöduiú în faţa d-nei'
G*.*, care făcu ochii mari ca să më cunoscă.
— M’aî uitat, dómna mea, (Jiseiu eu
vëcjênd mirarea cu care më privea acea
damă, care părea că nu më maï vëçjuse
p en’atunci.
— D. Vioriu! esclamă ea d’uă dată.
Intr’adevër că nu te mai cunosceam, sau
ca să clic mai bine, nu m’asteptam să te
vöd aci.
— Nicî eii nu credeam să vë găsesc
într’acest loc, minţii eu, dar profitând
de timpul vacanţelor, am vrut să vöd
uă parte din fruniósa Italie, care era
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visul meù mai demult, şi fiind unul dinami
cii mei, pe care ’1 întelnii astă-cji p’aci
din întîmplare, mi-a făcut cunoscut ca
v’aflaţi mai de mult aşezaţi într'’acest
oraş, n’am putut sä me opresc de-a veni
sä vô visitez.
— Bine ai venit şi bine ai făcut viind
la noi, dise d-na G*,*. Se<|î, d-le Vioriu,
adăogă ea; me duc sä însciinţez pe Ale
xandrina despre venirea d-tale... dar ét’o
că vine singură!
Fantasma unei fiinţe omenesci se în
făţişă atunci înaintea ochilor mei ! Inchipuiesce-ţi un schelet îmbrăcat intr’uă pele
galbenă ca de mort, cu nisce buze subţiri
şi vinete, cu ochii în fundul capului, a
căror lumină amorţită abia lucea, ca
restrângerea unei ra<Je mai stinse pe uă
sticlă puţin transparentă, şi ’ţi vei face
uă mică idee despre starea în care am
găsit acea copilă, aşa de frumösä, aşa
fragetă, aşa de plină de viaţă şi de fe
ricire altă dată !
Ea mö salută cu un aer trist şi întnujêndu-mï uă mână uscată în aparenţă
dar umedă de uă sudóre rece:'
— Nu né ai uitat de tot, d-le Viorin,
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(Jise ea înfăşurând acăstă mică mustrare
cu vălul uueî vocî abia aurite.
— Nu v’am uitat nici uă dată, d-şoră,
respunseiü eű, şi probă, etă-mă înaintea
d-vostră.
— Să mergem, mamă, în grădină, e
mai mult aer acolo, <Jise ea atunci'.
— E söre în grădină, fata mea, dar
daca ne-ar da voie proprietarul, să ne
ducem mai bine în vie, unde vom găsi
mai multă umbră, respunse mama eî.
— M’aş duce eü să’l rog, (Jiseiű eü,
dar nu cunosc limba...
— Nici eu nu o cunosc, respunse d-na
G*** : când voiü să mă înţeleg cu denşii
saü cu femea care mă servă, o fac tot
prin fiiă-mea.
— Lăsaţi că mă duc eű, cjise ea îndreptându-se spre uşă.
— Maicunosci pe Alexandrina ? mă în
trebă d-na G***, după ce eşi fiiă-sa din casă.
— Să sperăm că se va îndrepta, d-na
mea ; nu trebue să vă faceţi inimă rea :
s’aü vă<Jut multe caşuri asemenea la în
ceput forte alarmante, dar cari s’aü în
tors spre bine printr’uă reacţiune, singura
asceptată ca să ’şi dea efectul cel dorit.
— Asta n’o mai sper nici uă dată,
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respirase deplânsă marná lăsând së ’ï curgă
dóé lacreme marï din ochii eï. Nu maï
sper nici uâ dată së vô(J biata mea copilă
Întremată, adăogă ea clătind din cap :
vermele care o rôde, de a lăsat’o numai
pele şi őse cum o ve<Ji, nu e dintr’aceia
care s’ar putea distruge cu medicamente :
când ar fi aşa, s’ar fi vëcjut măcar uă mică
schimbare în starea săn0tăţeî sale, căci
étá şepte luni de când ne aflăm aci, la
aer curat ; d’uă parte munte de alta marea,
doî medici, ceï mal însemnaţi vin adesea
şi ’şi bat capul cercând tóté mi<Jlócele
putincióse ca să puiă uă stavilă acestui
réű care înainteză cu paşi reperji, dar
tótá arta lor şi tóté cercările ce fac cad
înaintea voinţei aceluia care a otărît cu
dinadinsul să smulgă acestă flore de pe
păment, să răpescă acestă mângâere din
inima unei mame care va rômânea nemângâiată; şi duiósa mamă începu eră să
verse lacreme, pe cari nu le putea opri.
In acel moment, Alexandrina se întórse cu respunsul proprietarului că putem
să intrăm în via lui.
D-na Gr***, ’şi íntórse faţa prefăcendu-se a căuta ceva; ea vru prin acásta
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să ’şî ascundă larecremele de fiiă-sa, dar
ele nu scăpară din vederea fetei.
— Mergem, mamă? o întrebă Alexan
drina.
— Duceţi-vê înainte, că viu şi eü în
dată, respunse d-na G***.
Pe cănd ne îndreptam spre viă:
— Biata mamă, se ferea de mine să
nu o vÖ<J plângênd! (jlise Alexandrina.
— A plâns? n’am observat acésta,
<Jiseï eü.
— Si d-ta vreï să m’amâgescï ! res
punse ea; dar eü nu m1 amăgesc ; şi pentru
ce să voesc a m’amăgi óre! nu simţ eü
că din c]i ín <Ji iné sting? Aşa am fost
cum mô ve<Jï acum ? Acéstà deosebire
mare creţjî că ’mï a scăpat neobservată ?
Creçlï că sunt aşa de naivă încât să m’ascept
la întorcerea vieţeî mele, după ce a pus uă
distanţă aşa de mare între densa şi mine?
Oh ! nu mê crede ast-fel, de óre-ce ni
meni nu iné póte scóte din siguranţa
în care in’aflu că voiü muri cât de curênd,
póte înainte de a trece tómna asta. De
uă dată cu căderea frunzelor, daca veî
mai fi p’aci, veï nurnôra cea dupé urmă
din (Jilele mele ce va cădea cu ele’din preună.
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— Àlexandrino, te credeam mai cu
judecată, vruiü să ’î (Jic, dar...
— Oh ! nu, te rog, nu mai asta nu ;
daca n’aî alt ceva să ’mi vorbesc!, mai
bine să nu ’ml spui nimic, dar nu voiú
s’au(J nicï. un cuvent de consolaţiune ; asemenea cuvinte mô revoltă, ’ml fac mal
mult rôti, şi nu cre<J s’aibî nici un in
teres de a ’mî voi röul.
— Cum ai crede una ca asta !
— Tocmai fiind-că nu ’ml vine s’o
cre<J, te rog a nu te mal cerca să mé
consoli : singura mea consolaţiune va fi
numai vé<Jêndu-te aci lengă mine, să vor
bim împreună despre viitorul meu dintr’uă altă lume, despre viaţa cu care
creatorul m’ar resplăti din colo de mor
mânt pentru căte am suferit pe ticălosul
glob în care m’am născut ca intr’uă
lume de cercare, unde omul espiézá pă
cate, adesea pe cari nu le a făcut, sau
cea ce crerj mai mult, unde ne nascem
ca să ne facem stagiul preparatorii! pentru
uă altă lume mal bună. Primesci condiţiunea asta?
— Tot ce vrei, Àlexandrino ; voiü
urma ast-fel precum ’ml vei <Jice să ur
mez. Voiü veni des să te vë<J...
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— In tóté dilele, întrerupse ea; ve?
veni de diminâţă să ne plimbăm împre
ună pe aceste locuri íncántátóre, de cari
voiţi să mô satur pën’ a nu mô despărţi
de ele, apoï vei prândi cu noî şi veî
remăne cu noï pênô sóra, spre a privi
împreună de pe ţ0rmul mării, apusul cel
măreţ al sórelui, care sémônâ a se scălda
în valuri' de flăcări ce se sting din preună
cu cjioa şi mai licăresc apoi de lumina
lunei, ca cum ar fi vrut s’arate acestei
regine a nopţilor locul pe unde regele
(Jilelor a^jjn-trat în palatul sôü.
— 'Veî veni dară în tóté filele, m’aî
aucj it
— Yoiü veni în tóté (Jilele, numai să
nu se supere mama d-tale, respuseï eü.
— Nu, ea nu se va supëra vôtjêndute că vii aşa des : acesta este favórea ce
se acorda uádiniórá condamnaţilor la
morte câte-va minute înainte d’a fi esecutaţi.
— Ascultâ-mô, Alexandrino, (Jisei eü
cu un aer de impacienţă, m’ai rugat să
nu-ţi mai (Jic nici un cuvent de consolaţiune; ei, bine, promit acósta, şi mö
şi jur că-mi voiü ţinea promisiunea, dar,
la rândul meu, te rog şi eü să nu-mi
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maï spuï nici uă - vorbă, cea maï mică
clűar, care să facă alusiune la temerile
de cari eşti coprinsă. ’Mi promiţî acâsta *?
— E cea maï frumósá speranţă ce-mi
remăne, şi pe ea vreî s’o nimicescî?
— Eî bine, atunci nu merit nici atăta sacrificiü din parte-ţi? Si cu tóté
astea nu e vre-unul cât de mare ţi s’ar
părea, pe care să nu ’I fac, când aş sei
că te pot îndatora cât de puţin măcar.
Venirea dómnei Ci-*** nu ne lăsă să ur
măm convorbirea pe teremül pe care o pu
seserăm. Ea ne găsi şe<Jend pe uă bancă aşe
zată între douï naramzî de curâud-înfloriţî,
cari respándeaü cél maï plăcut miros îm
prejurul nostru. înaintea nóstrá era uă
masă simplă cu câte-va scaune făcute de
beţe de alun, pe care se puse să şe(Jă
d-na Gr*** cu soţia proprietarului şi cu
fîă-sa cea mai mare, care era de vr’uă doispre-cjece ani. Peste câte-va minute veni
şi proprietarul urmat de cele-alte cinci
fete, cari ocupară locurile remase gole.
— N’are nici un băiat proprietarul
d-vostră? întrebai eu pe d-na Gr*** vrênd
să deschi(J uă convorbire scutită de im-
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presiunile cele triste de cari fuseserăm
dominaţi.
— Sunt trei luni de când aü perdut
sermaniî părinţi pe unicul băiat ce ’1
aveaü, respunse d-na G***. Era ca un
îngeraş de frumuseţe, il piccolo Luigi !
— Il piccolo Luigi! esclamă proprieta
ry a, şi scóse un gémét profund.
— Se vede că ’1 iubea prea mult,
biata mamă-sa. Aiuji cum suspină şi acirni, cjiseï eü.
— Un singur băiat între şâse fete, ce
să di ci ! şi apoi era aşa de frumuşel şi
aşa de blând, meiul lui Dumnezeii. închipueşce-ţi un copil de cinci ani, care
a murit fără să fi zăcut măcar uă~<Ji,
fără să aibă cea mai mică bólá, nimic !
într’adevër, era cam plăpând, sérbëd la
faciă, debil de tot, tăcut de nu-î eşea
uă vorbă din gură, nici de bucurie nici
de întristare. Nu ’1 iubea nimeni, bietul
băiat! Părinţii lui îl ţineau tot d’auna
de réü când surorile lui se plângeaù la
denşii că nu voia să iea parte la jocu
rile lor. Când ’i vorbea cineva nu respundea nimic; părea tot trist, visător;
cine scia ce cugeta el ! Când vre-una din
, surorile lui se restea la densul, se îneca
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de lacrime tăcute, dar nu respundea ni
mic. De multe ori surorile luî se jucau,
sôltaû de veselie împrejurul lui, rideau
de el, una ’1 trăgea de për, alta ’ï smul
gea pâinea de la gură, el nu cjieea ni
mic, ci privea suspinând acele jocuri ne
bune ale surorilor lui. Se în temp la de
nu dormea câte uă nópte întregă, ci sta
veghind în tăcere în colţul cel mai de
părtat al patului sëü : mânca prea puţin,
séü mai nimica ; nu cerea nimic, nu do
rea nici un lucru, ca copil, totă viaţa
lui şi-a petrecut1 o în tăcerea cea mai
absolută, stând ore întregi cu capul resimat pe palma mânuşiţei séle, pênë într’uă <Ji când ducendu-se mamă-sa de dimineţă ca să-i aducă de mâncare, îl găsi
mort, bietul copilaş !
— Par’c-ă nu era din lumea asta, (Jisei eű.
— D’aceea a şi părăsit’o aşa curând,
respunse d-na Gr***. Apoi aruncă uă cău
tătură furişată asupra fiicei séle şi scóse
un^ suspin şi ’şi plecă ochii la păment.
• înţelesei câtă durere smăcina sufletul
bietei mame vëdênd pe fiă-sa aşa pripită
în valea care o ducea la mormênt.
Un minut dup’acesta, Alexandrina se
sculă şi se duse cu proprietăresa care o
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invită, să, culegă câţi-va struguri din vie.
Copii se luară dupé ele, şi proprietarul îi'
însoţi, dupé ce ne <Jise câte-va vorbe pe
cari nu le înţelese nici dómna Gr*;î;* nici eű.
Când remase singură, cu mine ea ’mi
dise dupe un mi nut de tăcere :
— D-le Vioriu, scapă, pe Alexandrina ;
numai d-ta eşti în stare să, faci acesta :
scăpând pe fiica unei mame nefericite vei
scăpa tot uă dată şi pe socia d-tale.
— D-na mea, îngânaiü eu cu uă voce
turburată, ’mi aşi da viaţa ca să scap pe
a fiicei d-tale: ea ’mi e mai scumpă de
cât a mea, nu trebue să vô îndoiţi despre
/ acesta; voiü face tot ce va sta în mâna
mea, daca aşi sei că numai acesta e sin
gurul micjloc care i-ar asigura scăparea.
— Oh ! da ; nu e altul de cât numai
acesta ; totă arta medicală, tóté îngriji
rile mele de mamă n’aü fost în stare să
aducă cc a mai mică îmbunătăţire la sta
rea in care a ajuns. Mô uit la ea, şi
nu ’mi vine să cre<J că e densa. Asta e
Alexandrina mea, care era aşa de frumósá,
aşa de veselă, aşa de fericită, ca uă flore că
reia nu 'i lipsesce nici lumina sórelui, nici
sérutárile aerului, nici rouă dimineţei, şi
nici îngrijirile grădinarului care ţine la ea
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cu la mândria faptelor sole ! Acum óta cum
a ajuns ea ; o ve<Ji ca uâ sântă, numai
umbra de ea: vorbesce şi par’că aiuresă,
se rătăcesce, se perde, e un suflet călător,
biata mea Alexandrina!
Si duiósa mamă nu ’şi putea ţine hi
ereinele cari inundaţi mered ochii ei pe
când ’mi vorbea ast-fel.
Tot ce póte găsi un om spre a con
sola un suflet aşa de amârît, le spusei u
eti atunci ea să întăresc acea inimă care şovăia pe marginea priporului disperării séle..
In acel moment, Alexandrina se în torse
cu trei ciorchini de struguri, din cari dote
mamei séle unul şi opri doi ca să ’i împarţă cu mine.
Sera sosi ; d-na Q*#*, stărui să prân
zim împreună, acea ce primiiü eu destulă
plăcere, de óre-ce acesta ’mi da ocasiunea
să fiu mai mult timp în societatea Ale
xandrinei.
Mai multe dile trecură ast-fel, fără ca
să lipsesc nici uă (Ji departe de fiinţa care
părea că începea să trâescă din noü prin
mine, de óre-ce era uşor de vë<Jut că din
<ji în <Ji mergea spre bine : faţa ei înce
puseră se colora, ochii ei recăpătaseră
puţin câte puţin strălucirea lor naturală.
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prinsese puţină carne pe densa şi uă umbră
de veselie o distra din ideile cele negre
în cari se înfunda pên’atuncï. Mama ei
nu scia cum să ’mî mulţumdscă şi ce
numiri fragete să dea aceluia pe care ’1
numea adesea mântuitorul fiicei sale. ’Ţi
poţi închipui cât de fericit m’aflam pen
tru tóté astea.
Dar acéstâ fericire era întreruptă
pentru cât-va timp : dilele vacanţelor se
scurtaseră şi acum incepeam|să cuget la
plecarea mea pentru ca să sosesc la timp
la redeschiderea cursurilor.
Faţa Alexandrinei se întunecă la aflarea
pregătirilor mele de plecare; ea nu cjise
nimic, dar suferinţa se vedea desemnată
pe fruntea ei şi în ochii ei.
Eram pëtruns de durerea ce o făceam
să simţii fără voia mea, dar ce puteam
să fac? consciinţa mea nu ’mi permitea
să calc în piciére datoria care mă lega
cu bine-făcătorul meù. Ce ar fi <Jis el
când ar fi descoperit că in loc să ’mi
urmez studiele, dupe dorinţa ce ’mi o arătase, eü nu făceam de cât să ’mi pe
trec viaţa în afaceri de inimă şi de plă
ceri ! Negreşit, ar fi crezut că ’1 înşel,
şi pentru tótá lumea n’aşi fi fost în stare
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să respunç} asfel la bine-facerile unut om
care s’a arătat aşa de generos către mine.
în ajunul plecării mele, Alexandrina
pretinse de la mine să remâiu acolo totă
nóptea cu densa şi cu mama ei, < a s’asistăm la răsărirea söreiül pe care să ’1
privim de pe ţărmul mărit. Eü îndeplinii
dorinţa eî. Nóptea aceea era fără lună,
dar stelele scänteiaü cu mult foc pe ce
rul cel albastru al Neapolet, atăt de lău
dat de călătorit ce ’1 afi văolut şi atăt de
admirat de poeţi t ce ’1 au cântat. Mama
Alexandrinei, învinsă de veghere cedă
somnului care o găsise pe uă canapea, aşa
îmbrăcată cum se aflase. Când am plecat
spre ţărmul mării, fiiă-sa ira vrut să-t
strice repaosul ; afară de asta, ea avea
tó tă încrederea în fie-sa ca şi în mine.
Locul ce ne aleseserăm ca s’asceptăm
resărirea sóreluí era singuratic şi plin de
uă ărbă desă. Ne aşezarăm amêndoi pe
acel tapet al natúrét avănd ochit spre
răsărit. Convorbirea nostră era scurtă, de
óre-ce amândoi ne aflam într’uă disposiţiune mat mult contemplativă.
De uă dată furăm distraşi din visele
nóstre de sunetul cel melodios al un et pă
sărele care se înălţa spre cer, şi cu cât
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se depărta cu atâta mersul eî cel dulce
se perdea în depărtare. Era ciocârlia, pa
sărea dimineţeî, care se ducea maî îna
inte de tote pásérile sê salute pe regele
(Jileî, al căruţ stindard roşu se des tindea
pe Orient.
L’acest semnal, tote fiinţele aripate în- ,
cepură să umple aerul cu cânticele lor
şi să strebată spaţiul în tóté sensurile
cu sborul lor cel sprinten şi uşor. Na
tura ne deşteptă din amorţirea eî ; inimele nóstre săitară de uă simţire plăcută,
ochit noştri fură uimiţi de atâta strôlucire ce se vedea pe cer şi pe mare, de atâta măreţă frumuseţe ce se descoperi
împrejurul nostru dupé ce se retraseră •
umbrele înaintea sor el ut resărit.
— Aşa e că în ţâra nóstrá nu résare sórele
aşa de frumos ca aici? <Jise Alexandrina.
— El e pretutindine frumos când póte
lumina doué suflete unite prin amorul lor,
resp unsei eű.
Ea tăcu. Nu sciam la ce s’atribuiü acëstâ tăcere, când peste un minut :
:— N’am vrut să micşorez cât de pu
ţin frumuseţea ţeret nóstre, <}ise ea, dar
am cugetat la alt lucru.
— La ce aï cugetat? o întrebai eu.
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— Am cugetat la diferinţa ce póte
asista între planeta nostră, care e aşa de
miserabilă, şi ceea ce te face să visezi'
când ve(Ji atâta strălucire colo sus.
— Când va sosi momentul, ne vom
duce toţi acolö să vedem cu ochii ceea
ce ne place sâ ghicim în lumea asta, (Jiseï eü.
— Si pentru ce ne-am duce mai c.urêndl întrebă ea.
— Si cum am face ca sâ ne ducem
mai curênd ! <}iseiü eű privind’o cu uă
curiositate plină de temeri.
— Nimic mal uşor, respunse ea, ne
vom lua de mână amen doi, vom unita
avêntul păsărilor când ’şt iaü sborul către
cer, şi în loc să ne înălţăm ne vom afunda sub valurile mării, cea ce ne va
duce la ţinta ce ne propunem.
— Ce copilărie !
— ’Ţi place viaţa aşa de mult*?
— De ce să nu ’mi placă1? sunt încă
prea tenăr, sunt sănătos, am în perspectivă
uă carieră destul de frumosă, şi peste
tote astea, acea pentru care ’mi place
să trăesc are să mă facă fericit : n’am
dreptate să ţiu la viaţă?
— Tóté câte le-ai spus nu sunt de
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cât ilusiunï : tinereţea trece iute, aniî şi
grijile o mănâncă., o sapă : sănătatea e
inconstantă, condiţiunile în cari trăim
noi, uă sémá de omeni, nu sunt de na
tură a ne garanta uă sănătate durabilă;
cât despre carieră, te vei buciira de dănsa
cât-va timp, apoi te va trăda, şi meri- •
tele d-tale vor rămânea ca uă marfă care
n’are căutare séû ca uă haină căreia ’l-a
trecut moda.
— Atunci ’ml va rămânea fericirea
care, pentru mine va ţine locul aspiraţiunilor ambiţiose pentru cari nu mă
simţ aşa de pasionat.
— Dar când nu veî avea destule mi(}lóce pentru ca să faci mai plăcut traiul
d-tale şi al aceleia pentru care <Jicî că
vreî să trăescî?
— Atunci póte că m’am încelat, cre
mend că femea de la care ascept fericirea
mea va renunţa la tóté vanităţile lumii ,
spre a ’şl închide viaţa în un om care o
iubesce numai pentru densa, şi care va
primi într'ănsa colectivitatea tutulor fe
meilor din lume.
— Asta a fost tot-d’auna visul meü,
(Ji.se ea suspinând.
Daca e ceva care să aibă un adevărat
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farmec pentru tóté simţurile mele e numaî
natura ; In sinul el e adevărata pace, adevărata linisce, în ea omul găsesce să
nătatea şi ea ne dă tot ce înalţă cuge
tarea nóstrá penă la acel ce ne a creat.
Al vă<Jut măreţul tabloű ce mi’l a pre‘ sintat răsărirea soréiul văzută în orizontul
mării ; care oraş póte procura un spec
tacol aşa de feeric? L’am privit de mal
multe ori şi din diferite locuri, fiind-că
nu mă satur de contemplarea naturel
<Jioa şi nóptea. Singură de óre-ce mama
nu mă putea însoţi or unde „ capriciele
mele mă duceau, singură, m1 ascundeam de
ochii celor-alţl în tufişul naramzilor de
cari e plină grădina nóstrá, ca s’ascult
palpitaţiunile frunzelor şi ’ml aşedampiciórele gólé pe erbă, asceptând rouă dimineţel care venea să mi le sărute. Adesjî. ulw*
mă rătăcem pe ţărmul mării şi ini des
făceam peptul la măngâerile adierii pe cari
resuflarea mării mi le trimitea ca să recoreseă focul ce ’1 simţeam artend în
mine. Uă flore singuratică, ce părea ca
uă streină părăsită de surorele el, ’ml
atrăgea privirile prin frumósele el culori,
prin mirosul el cel dulce ; m’apropiam de
dênsa cu sfiélâ şi nu ml venea s’o rup
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din locul eî, dar ea părea a’mî <Jice :
«Ia-iné d’aci şi fă-mi un loc în pórul
téü, de óre-ce mö tem să nu mö smulgă
vre un vént furios şi să m’arunce în
valurile mării, sau mö tem să nu fiü
mâncată de vr’uă vită care ar trece pe
lengă mine. «Biata floricică! cine a semônat’o acolo? cine a făcut’o să crescă,
şi apoi a lăsat’o în voia îutêmplàriï ! Eü
o smulgeam atunci cu rădăcina ei şi
o aduceam acasă, o puneam într’uă <51ă
şi o îngrijeam cura ar îngriji uă mamă
un copil iubit. Ast-fel mi-am petrecut
viaţa de când suntem aci, şi când cuget
că daca s’ar întêmpla să mi se îndrepteze
sänötatea şi să fim nevoiţi a părăsi aceste
locuri încântătbre, aş dori mai bine să
sufer numai să rônvâiü aci, saú şi daca nu
Va putea ast-fel, atunci aşi dori mai
bine cea ce spuneam odinibră...
— Taci, Alexandrino, întrerupseiü eü,
nu voiü să te mai au<J vorbind ast-fel :
nu uita că ai uă mamă care n’ar mai
putea trăi când te-ar perde.
— Oh ! mama mea ! ai dreptate, numai
pentru densa aş vrea să mai trăesc.
— Dar pentru mine?
D-ta vei pleca mâine, mö vei uita, te
8
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veï consola, de ôre-ce veï iubi pe alta,
sunt mai mult de cât sigură.
— Si ce te face să aibi acestă siguranţă?
— Nu sciü ce mé face, dar veï vedea
singur şi ’mi veï da dreptate.
— Nu vreî dară să mai viu p’aici ?
— Când ai să mai viî?
— lia viitórele vacanţe, nu ’mi-e per
mis mai ’nainte.
— La anul!
— Alexandrino, credeam că me iubescî :
cine iubesce speră...
;—Eu iubesc, dar nu sper nimic, în
trerupse ea.
— Atunci ce e de făcut ?
— Nimic, ce pófce face cine-va in con
tra fatalităţii, de cât să rabde pe cât
póte răbda?
— Vrei să rëmâiü de tot aici şi sú-.c r
mö mai întorc la Paris? voiü face şi
asta.
— Nu, numai asta nu ; ce am înţeles
daca veï rëmânea aici? aşa cum te alii,
tatá-meű nu va consimţi nici uă dată să
’ţi dea pe fiiă-sa de soţie, şi d-ta ’ţi vet
strica cariera fără nici un folos.
— Si eù clic tot aşa ; nu remâne prin
urmare de cât a ne întări inima şi unul şi
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altul, armându-ne eu curaglü şi aşteptând
momentul in care să më fac demn de
mâna d-tale. Pen’atunci ne vom vedea
din când în când, ne vom corespunde adesea şi vom cugeta unul la altul cu tótá
încrederea ce ne vom pune în Dumnezeu ea
nu va paraşi doue suflete cari se iubesc
cu atâta amor curat de care îngerii' lui
ar putea fi geloşî. Te iuvoescî?
— À më învoi e fór be uşor, respunse
ea, dar numai puterea sa mérgá în acord
cu voinţa mea ; a voi nu va sâ cjică tot
d’auna a putea.
— Omul e superior atuncea când scie
sâ sufere, când póte sâ rabde, când cautâ
sprijinul in propriele sóle forţe, când scie
sâ lupte în contra loviturilor destinu
lui şi sâ ésâ triumfător din acôstâ luptă.
Gare ar fi meritul unui general, când, la
cel d’ânteiu atac ce ar suferi din par bea
inemicului, s’ar declara învins şi s’ar
retrage dinaintea sa? învinşi saü invingôtorï, cată să primim lupta pênô la cea
dupô urma suflare; de vom triumfa, atât
maî bine, de vom cădea, vom avea gloria că
am că<Jut ca nisce bravi. Etă ceea-ce dis
tinge pe omul superior dintre ômeniï de
rând !

;
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Aveam încă multe de <jlis acelei copile
care părea aşa de resemnată sortéi sale,
aşa de căzută sub primele eî loviri, dal
ain fost întrerupt de venirea d-nei Gr***,
care venea să ne caute şi să ne anunţe
că era ora dejunului care ne ascepta.
Intr’adevăr, sorele ’şi făcuse cariera
jumătate, fără să ne trecă prin minte că
era aşa de târziu. ’Mi rămânea dară puţin
timp ca să ’mi fac pregătirile de plecare.
Cu tóté acestea primiiu invitarea d-neî
.G%*, ca să dejunăm împreună.
Dejunul fu cam trist, mai mult tăcut:
fiă-care era preocupat de cugetele sele,
de grijile ce ’1 munceau. Insu-mi eű m’aflam sub apăsarea unei întristări, încât,
de câte-orî cercasem să <Jic ceva pentru
încuragiarea acelor femei, cari păreaţi mai
triste de cât mine, n’am reuşit să leg două
frase la un loc.
După dejuu, mă duseiü să sărut mâna.
d-nei Gr***, spre a ’mi lua congediul de
la densa ; ea mă strense de mână şi păru
a voi să mă întrebe ceva din ochi; eă
înţeleseiă cugetul ei şi o încredinţaiu, tot
prin limbagiul ochilor, să nu se temă de
nimic ; când întinseiu mâna Alexandrinei
ca să ’mi ieaü adio de la densa ea atinse
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mâna mea, fára nicî uă strângere, mi s’a
parut mâna uneï streine pe care uâ po
liteţe rece o punea in mişcare.
Câte-vacile in urma m’aflam la Paris un
de reîncepuiü studiele mele ca mai înainte.
Vream sa scriu Alexandrinei îndată ce
am ajuns, dar aducendu-mî aminte de
racéla ce mï-a arétat’o în momentul când
m’am despărţit de densa, să ’ţi spuiü
drept, asta m’atinsese óre-cum în amorul
meii propriú şi m’a făcut să amân scrisórea mea. Las’o să ’mi scrie ea îutêiü,
daca mat tine la mine, ’mi diseiü eü.
Trecu uă lună, trecu a doua lună, şi nici
uă nuvelă n’aveam despre densa ; dar cu
cât trecea timpul cu atât ’mt venea mat
greü a me decide să ’î scriü. Cu tóté astea
ce va fi făcend ea ? impresiunile sub cari
o lăsasem nu erau de natură a inaugura,
bine despre dênsa... Ce va fi (Jicend mama
eí vödend tăcerea asta din partea mea?..
Nu mö va crede óre că sunt un om de
nimic, care spuiü una şi fac alta, care
n’am avut nicî uă dată vre un cuget
onest pentru fiica-sa, de óre-ce îndată ce
am plecat de lengă densa am uitat’o
par’că n’aş fi cunoscut’o nicî uă dată ?
Ce om feros şi fără suflet voiü fi trecênd
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' ore în ochii eî, care ’t-am vöcjut lacremele curgênd şi care sciam ca pentru
a scăpa pe acea nefericită copilă de pe
ricolul ce o ameninţa, era dispusă a o
da de soţiă unui om ca mine, care n’aveam nimic şi care trebuia să mai mun
cesc câţi-va ani încă pentru ca să am
dreptul s’aspir la uă carieră.
Tóté reflesiunile astea mö revoltaseră
în contra mea însumi, mö condamnam
de ce să fiii aşa de susceptibil faţă cu
uă fiinţă, care m’a încredinţat de atâtea
ori căt de pasionată era pentru mine şi
câtă abnegaţiune ar fi fost în stare să
facă despre tóté cele-alte farmece lûmescî,
pentru ca să se mărginescă într’uă viaţă
modestă, forte modestă chiar ca acea ce
’mi era permis a ’i oferi.
Mö puseiü dar să ’ï scriu chiar în dioa acea.
Scrisórea mea fu plină de încredinţările
cele mal afectuóse pentru densa şi de scuse
pentru întârzierea care avusese de causă
uă lungă suferinţă care m’a ţinut atâta
timp în pat. Ara adăogat câte-va foiţe
de miosotis în scrisóre, apoi am trimis’o
la postă.
Eram óre-cum mulţumit de ceea ce
făcusem, dar tot uă dată eram muncit de

v/iă.

— 119 —

_
.

.

nerăbdarea ce o aveam de a vedea ce era
să ’mi röspuntjá.
Acestă nerăbdare se prelungise ast-fel
că, după două sôptômânï, vÔ<Jênd că nu
primeam nici un rëspuns, fuiü nevoit a
’i trimite a doua scrisóre, care şi ea remase ca cea d’àntêiü, fără să mi se respundă nimic.
Astă-dată mô otărîsem să staü într’uă
tăcere din care să nu es pân’a nu fi
provocat de densa. Era indeferenţa, era
uitarea, uă rupere absolută între ea şi
mine, nu înţelegeam nimic, dar asceptam
ca timpul să ’mi descopere acest mister.
Sosise primăvara. Era intr’uă duminică,
şi neavênd de lucru în dioa acea, mô pu
sesem la nă terestră, de unde priveam
câţi-va arbori înfloriţi ce se înălţări în
tr’uă curte vecină cu casa unde locuiam.
Uă mică bură de plóie, întretăiată de
căte uă raţia a sorelui, şi mai mult ri
sipită de ven tul ce părea a se juca cu
ea, făcuse mai multe pasórele sö sbóre
ln tote părţile ciripind cu un aer spăimentat şi căutând un asii în contra ace
lor douô elemente ce nu cugetaù a le
face nici un röü. De câte ori vedeam ső
réié eşind îndată dupö ploiă ’mi făceam
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copil àréscà idee că el venea sô inspecteze
locurile ploate spre a se încredinţa daca
sunt bine spălate.
Priveam tóté astea cu uă mulţumire
nespusă, de óre-ce ’mi aduceau aminte
câtă plăcere simţea Alexandrina când se
afla în faţa unor asemeni jocuri inocente
ale naturel.
Ge simp tom à ! pe când eu cugetam la
dênsa, uşa camerei mele se deschise şi un
factor postai ’mî aduse uă scrisóre. Ea
era bordată cu negru. Inima tresări în
mine când o primiiü din mâna factorului.
, ’Mi aruncaitt ochii pe adresă şi v&Juiü că
era de la Bucuresci. Nu era dară cea ce
mô temeam. Cine era prin urmare acel
ce ’mi împărtăşea doliul söü din acel oraş:
Deschiseiù scrisórea şi, pêné a nu citi
coprinsul ei, mé uitaiù la semnătură :
eraü doué iniţiale C*** şi G***.
Eată ce coprindea scrisórea :
«’Ţi a fost în mână să prelungesc!
* filele unei nefericite copile care te-a
* iubit aşa de mult, şi n’ai făcut acesta!
»’Mi ai dat prin urmare să înţeleg că n’ai
»simţit nimic pentru densa, nici un pic
wde iubire, şi nici uă milă pentru uă
»mamă care a rémás orfană ! ’Ţi mulţumesc
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«dinparte’ï şi din partea mea. Astă-<Ji <>
«uă lună de când Alexandrina a părăsit
«p ámentul şi s’a urcat în ceruri unde
«sufletul eî póte găsi mai multă fericire
«de căt aci, afară de uă inimă de mamă.«
« R.Ômâï sänötos. «
Nu më întreba să ’ţi spuiü ce am simţit
atunci ; nu sunt în stare să ’ţi descriü
acdsta, şi nici un vocabular omenesc nu
póte avea espresiuni destul de energice
cari să esplice cea ce se dice durere, dis
perare, nebunie, ast-fel cum ele veniră
d’uădată să coprincjă sufletul meü. Sunt
câţi-va ani de atunci, şi impr esiunea stă
încă viü în mintea mea ; durereea mea încă
nevindecată ; imaginea acelei copile e aşa de
întipărită în memoria mea, în cât nu numai
nóptea este nedespărţită de visele mele,
dar sunt (Jile în cari mi se pare că o
vë$ înaintea mea, într’uă roche albă, cu
piciórele gole pe uă brazdă de flori rourate, cu peptul desfăcut, asceptând tre
cerea unei adieri de vent ca să rëcoreşcă
focul care (jlicea uădinioră că o mistuia,
şi privind cu un suris trist uă floricică
pé care o ţine într’uă mână albă şi dia
fană. Daca fac un pas spre densa, acéstà’
apariţiune, căruia nu sciű ce nume să ’Ï
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dau, se răresce ca un abur, formele ei
se confundă şi puţin câte puţin se face
nevê<|utà. De multe ori ?mi cere inima
să o vé<J, o chem, adun totă forţa mag
netică in ochii mei şi ’mi iaú un punt
asupra căruia fixez privirile mele ore în
tregi, cremend că voiu putea s’o zăresc
ast-fel, în deşert ! numai când imaginea
ei fuge un moment din mintea mea şi
nu m’ascept de loc să o véd, atunci mi
se pare c’autj trosnind ceva în casă, ’mi
întorc capul şi o vé<} tot în costumul ce
ţi ’1 am descris, tot cu piciórele ei gole
scăldate in rouă, cu peptul desfăcut, cu
uă floricică în mână, mai cerc să fac nă
mişcare şi ét’o eră că pere din ochii mei.
— Jocuri d’ale imaginaţiuniî, scumpul
meű, (Jise amicul lui Vioriii.
— Nu treime să despreţuesci aşa imaginaţiunea, respunse acesta; ’ţi am 'mai
spus că daca aşi fi un savant aşi trata Gesti
unea asta pe larg şi aşi proba chiar că imaginaţiunea ar avea tot dreptul de supremaţie
asupra raţiunei în asemenea materie. Intr’adevér, care e rolul raţiunei de cât acela
de directóre şi de regulătdre a faptelor
nóstre lumesci ? Dar cui se datoresce
atâtea invenţiuni, atâtea descoperiri mă-
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reţe, daca nu imaginaţiuneî ? Talentele,
gemurile, cari aii înălţat aşa de sus pe
aceï ce le aü posedat, ţin de imaginaţiune
ear nu de raţiune ; problemele pămentesci
se desleagă prin raţiune, cele phisice, pe
cari adesea raţiunea le respinge de óre-ce
nu le póte esperhnenta ast-fel cum sciinţa
pretinde, e numai imaginaţiunea care le
înţelege, fi ind-că numai ea se póte inspira
înălţându-se penü la acela de la care
veniseră şă ceră uă asemenea deslegare.
Dar încă uă dată, di că n’am (Jis nimic
de óre-ce când nu dice
cine-va cea ce aü
•a
(Jis mai mulţi, fisele lui par a fi fără
nici uă valóre.
Să lăsăm modestia la uă parte, nu sunt
eü care te voiü combate in aprecierile
d-taîe.
— Atunci eredt ceea ce ’ţî am spus ?
— Nu pot crede, n’am vöcjut încă.
— ’Ţi trebue dară degetul sfântului
Torna ca să te convingi?
— Póte.
— Si cu tóté astea nimeni nu mé póte
scote din credinţele mele.
— Oare credinţe?
— Că sôrmana fată a murit de deoclûü.
— Si cum?
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— Era aşa de frumósá, cum nu ’ţi
poţi închipui, totă lumea o admira; toţi
cari o vedeau mărturiseau că nu li s’a în
tâmplat să vadă mal mare frumuseţe de
cât acea ce o făcea pe ea să strălucescă
în ochii ţutulor. Daca te îndoesci de pu
terea magnetică ce o au unii ómen! în
ochii lor, apoi adu-ţl aminte că numai
prin forţa căutătureî sale a făcut Milial
Bravul să cacjă cuţitul din mâna călăului
sôù în momentul când îl ridicase ca să ’1
taie capul ; Cimbrul care fusese trimis a
asasina pe Marius în închisorea sa ’şi aruncă pumnalul şi ’şl ascunse capul în
mantaoa sa, de óre-ce n’a putut suferi
farmecul ochilor cu cari acest condamnat
îl fulgerase ; cu aceaşT căutătură făcu
August să încremenësca pe mişelul ce ve
nise să ’1 prăvălescă într’un pripor pe
când traversa Alpi! ; Coligny făcu să
caçlà la piciórele sale pe soldaţii cari ve
niseră ânteia oră ca să 71 ucigă, şi Ale
xandru cel mare, daca a câştigat victoria
din Arbele, a fost mai mult cu focul căutăturelor lui cu cari a înflăcărat falan
ga sa.
— Fórte bine, dar daca este un ochiü
réù, nu póte fi şi un ochiű bun, de óre-
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ce in tóté vedeam că esistä u& compensaţiune, şi atunci acel ochiü bun ar re
para vătămarea făcută de cel réü? Sin
gur spuneai că, pe cât timp ai stat la
Neapole cu densa, începuse să-î mergă
mai bine, negreşit câ acesta era din ca
usa influenţei ce o esercitase asupra ei
ochiul d-tale cel bun.
— Aşa e, dar acest ocliiû bun trebuia
sa întârtjieze câţi-va ani încă, şi röul
n’aştepta şi nici c’a aşteptat, asfel că
sörmana copilă a cătat să peră în flórea
primăverei sóié, şi s’ar putea <Jice de
de usa că a meritat preţul care se dă în
Orient, sub numirea de nirvana, acelor
suflete curate, a cărora sciinţă este de a
nu fi cunoscut nimic din lumea asta, a
cărora fericire este de a nu simţi nimic,
a . cărora religiune este de a se npnici în
Dumnezeu.
— Dar tóté astea nu-mi spun încă
ceea-ce ’mi ai promis să ’mi spui, şi pe
care ’1 ocolesci numai ca să ’mi aţîţi şi
mai mult curiositatea.
— Vrei să (jicî de numele protectoru
lui meu1?
— Fără índoélá ; étá ce aştept de mai
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bine de doué ore fara să ’ml închipuesc
încă de cine vrei să vorbescï.
— ’Ţi am spus tóté facerile de bine
cărora sunt dator astă-di, că dintr’un co
pil obscur şi fără nici un viitor sigur,
m’a făcut s’ajung pêne la demnităţile
cele maî înalte în ţera mea. Acum, daca
vrei să sciî cum s’a distins şi viaţa sa
• publică, află că densul a făcut pe Dom
nul Gri gore Gliica să dea scaunul mitro
poliei celui maî virtuos căi uger din Căldăruşanî; că densul a luat ănteia iniţi
ativă la 1834 a forma un partid naţio
nal din preună cu Em. Bălenu, Gr. Cantacosino şi cu I. 11 uset, care partit crescênd mai târziu prin adăogirea mai mul
tor deputaţi din obştesca Adunare, a avut de scop a trage din Regulamentul
organic tóté folósele ce le coprindea pen
tru ţeră şi a nimici tóté modificările vétamétóre ţărel, câte aü fost în urmă In
troduse într’ênsul, luptând cu uă adevèrată inimă de Roindn şi cu uă rară elocuenţă ce a desfăşurata pe tribună : că din
causa principielor liberale şi a faptelor
patriotice cu cari s’a distins tot d’auna,
a făcut în ínchisórea de la Mărgineni,
apoi în cea de la Plumbuita trei ani
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de cjile, fára ca acesta să fi smintit câtuşî de puţin virtutea acestui bărbat :
că, dupé căderea lui A. Ghica, remăind
tronul vacant, densul a avut ântêia ideă
a unirii principatelor, cea ce ’1 făcuse să
propuiă lui M. Sturza să unescă amêndouô coronele pe capul unui singur Domn,
dar care propunere n’a fost primită cu
tóté acestea, din causa temerilor ce în
tâmpinase în acel Domn ; că densul în
fine a fost care a încuragiat în tótá viaţa
sa pe omenii de litere şi a sacrificat uă
mare parte din averea sa pentru ante:ele
fondamente ale unui teatru naţional. Ce
mai vrei? trebue să ţi’l mai numesc?
Sunt căţî-va ani de când l’a perd ut ţâra
şi acestă perdere nu este din acelea ce
se pot repara uşor. Tocmai mô întorceam
de la Paris când aflai trista nuvelă; n’avusei nici timpul să-i mulţumesc pentru
mine. Atunci mô dusei să îngenuchiu po
venerabilul sôü mormênt şi să T ud cu
lacrimele de recunoscinţă. în momentul
acela fui întempinat de un lăutar bôtrân care se întorcea de la acele scumpe
r0măşiţe; era violistul Diunitrache, atât
de cunoscut şi de admirat de toţi cari T
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aú au^it. Vë<Jêndu-mê i se umplură, ochiï de lacrime.
— Te duci şi d-ta să te închini pe
mormântul strălucitului boer 1 mö între
bă el.
— Da, fără îndoéià, ’î respunsel eii ;
mö duc de datorie, ca or care Român
pentru un bărbat aşa de rar, şi mô duc ase
menea şi de recunoscinţă, de óre-ce a
făcut pentru mine ceea ce un adevörat
părinte póte face pentru un fiu al söü.
— Domnule, ^ise el atunci, eram rob,
şi stăpânul meu afiase că aveam óre-care
sumă de banî şi ’mi cerea uă miiă de
galbeni pentru ca sö mö rescumpör din
robie : eu n’aveam, söracul de mine, de
cât vr’uă treï-sute de galbeni mari şi
laţi. Ce să fac ! de unde să încropesc su
ma ce mi se cerea pentru ca să mi să
dea libertatea ! Alergaiu la cuconul Ian cu
care mö cunoscea şi mö plânsei la d-lui.
Ei bine, crecji, domnule, în frica lui Dum
nezeii ’ţi mărturisesc, scóse şi ’mi numörä
şepte sute de galbeni ca să ’mi împlinesc
miia: «Ţine, Dumitrache, ’mi Zise, liber
tatea unui om preţueşte mai mult de cât
banii ce ţi s’aü cerut. Rescumpöră-te şi
fii demn de libertatea de care te vei bu-
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cura.» Spune-mi acum daca ţâra asta,
care* ce e drept, are destui bărbaţi de
frunte aş aleşi dintre cei aleşi, dar aş vrea
să sciű daca mai póte avea vr’uă dată un
al duoilea Ión Câmpinénu?
— Era de prisos să ’1 numesci, de órece ’1 am ghicit mai dinainte, <Jise ami
cul lui Viorin sculându-se să plece
— Nu ’ţi l’am numit eü, respunse Vi
oriu, ’ţi-am repetat vorbele ce m’a făcut
s’au(J recunoscôtorul violist.
începuse a se revérsa de dori cănd s e
despărţiră cei doui amici.
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