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I

După, cc Germanic şterse prin noui În
vingeri impresia înfrângerilor suferite in 
pădurea Teutoburgică, potolind întâi pri
mejdia de revoltă a legiunilor; după ce res
pinse pe Armin, învingătorul de odinioară, 
•duşmanul neobosit, primejdios dar neînde- 
mânatec; după ce rasbună pe deplin de
zastrul nenorocitelor trupe ale lui Varu, 
sdrobind chiar pe principele cherusc-, pe un 
câmp de lângă râul Veser, numit Idisia- 
visus, într’o luptă unde luară parte mai mult 
de opt legiuni, dinpreună cu obişnuitele 
trupe auxiliare; Tiberiu văzând succesele 
crescânde ale lui Germanic, şi fiindu-i teamă 
de vre-o revoltă a Germanilor cu fiul său 
adoptiv in frunte, îl rechemă din nou la 
Roma şi-l trimise în Siria pentru a potoli 
răscoalele ivite între popoarele de acolo.

Aci însă, fu omorît prin otravă de către 
Pison Cneius Calpurnius; şi acest fapt se 
bănue a fi fost săvârşit după porunca Ceza
rului.
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Printre comandanţii legiunilor trimise in 
Siria pe lângă Pison şi alţii, se mai alia 
şi un oarecare Pomponius Felix, tânăr pa
trician roman, care, împreună cu fiul lui 
Drusu, reputase acele victorii în contra Ger
manilor, stabilind intre dânşii, in mod re
ciproc, o simpatie vădită şi o prietenie în 
adevăr sinceră.

In locul lui Germanic, comanda supremă 
a legiunilor, după ordinul lui Tiberiu, o luă 
Felix. El duse lupta mai departe până ce 
potoli definitiv răscoalele, apoi se întoarse 
la Roma aducând cu sine corpul neînsu
fleţit al lui Germanic.

După ce li se făcură onorurile victoriei, 
Germanic fu înmormântat lângă tatăl său, 
iar Pison, in mod făţiş şi din porunca lui 
Tiberiu, fu omorât.

Pomponius Felix foarte obosit, fiindcă a- 
proape întreaga-i tinereţe şi-o petrecuse pe 
câmpul de luptă, se retrase din viaţa sgo- 
motoasă a Romei în Sicilia, unde avea o 
vilă pierdută în pădurile faimosului oraş 
Syracuza, spre a duce o viaţă al cărui far
mec era să fie mărit prin gloria sa, de care 
nici odată nu făcuse ceremonie, prin luxul 
lui, dar mai ales prin averea-i destui de 
frumoasă, moştenită dela părinţii săi.

Ajungând aci, se dete cu totul plăcerilor 
şi orgiilor sgomotoase ale nopţei, în braţele 
a tot felul de femei, care de care mai de
săvârşite in graţii şi frumuseţă.

Ii plăcea să se tăvălească in lux, mai 
ales în ale mâncărei.
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Masa lui era încărcată cu tot ce mintea 
şi curiozităţile puterei romane născocea.

Căci dela măslinele albe şi negre din 
Theba se vedea, la un prânz, vinurile cele 
mai alese aduse din Lesbos şi Naxos, epuri 
îngrăşaţi înadins, porumbei, sturzi şi fazani, 
ouă de păun şi vânat din pădurile Umbriei.

Păsări imitate cu măestrie din aluat, fructe 
de tot felul, prune şi curmale de Siria, gu
tui şi pepeni zaharisiţi.

Avea cei mai mulţi sclavi şi sclave. Căci 
dela Numidienile cu forme rotunde şi cu 
dinţii albi ca fildeşul, ori Lusitanienile şi 
frumoasele Iberiene, se putea vedea, la vila 
lui, Etiopi din părţile îndepărtate şi căldu
roase ale Africei, Egipteni cu turbane lungi, 
şi Mauri din Mauretania.

Felix era mult admirat şi lăudat de lin— 
• guşitorii lui prieteni.

La început dânsul nu înţelegea sensul 
acestor curteniri, dar ajunse să se convingă 
mai târziu, lucru care nu-1 opri câtuşi de 
puţin din mersul regulat al vieţei lui şi al 
tuturor capriciilor de nimic, pe care el, ca 
un patrician galant, punea atâta preţ.

Afară de asta, avea o mare pasiune pen
tru operile de artă; pentru a colecta micile 
statuete găsite prin părţile întunecoase ale 
Egiptului, pentru stofele din Tyr ori Sidon, 
pentru pietrele nestimate din golful Persic, 
pentru vasele din Asturia, pentru aroma
tele şi uleiurile de nard din Siria, intr’un 
cuvânt pentru toate obiectele şi gătelile, 
•care înfrumuseţează şi mai mult o vila sau
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o viata, de patrician rafinat ca dânsul. EIr 
care ştia foarte bine provenienţa acestor 
mofturi, nu se da înapoi dela diseuţiunile 
aprinse cu bătrânii retori.

Ştia sâ aprecieze estetica, câci el însuşi 
era un bun estet. Se impresiona fâra sea
măn citind un vers din Omer; adora in 
mod vag şi fără să ştie de ce pe Sofocles, 
dar se închina, cu întregul suflet, faimo
sului Ovidiu.

Avea un caracter cu totul complex, şi 
nu se împăca cu nimic care n’ar fi stârnit 
curiozitatea şi uimirea semenilor săi.

Ii plăcea mult voluptatea, dar era super
stiţios la culme, şi poate asupra acestui punct 
îşi manifestă slăbiciunea lui de patrician, 
căci obiceiurile, femeile şi religiunea ţărilor 
din Siria, pe unde fusese odinioară, îl lăsă 
perplex şi gânditor, mai ales că Ponţiu Pi- 
îat, cumnatul său, ii trimetea din când in 
când câte un papirus undei spunea multe 
din curiozităţile acelor popoare, îndemnân- 
du-1 să se hotărască a veni şi el acolo.

In vremea asta, la Roma se petreceau lu
cruri grave, cari cu toată îndepărtarea Si- 
ciliei de glorioasa Capitală a lumii, sgomo- 
tul ajunsese şi la urechile lui Felix.

Tiberiu, după ce se scăpă de fiul sau 
adoptiv Germanic, care după socotelile lui 
maimuţăreşti credea că o săi ia puterea 
din mână, rămâind singur stăpân pe si-
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tuaţie, dete ordin ca toţi Pretoriană care 
erau răspândiţi prin toată Campania şi 
cilia, să vină Ja Roma, spre a fi împărţiţi 
in castre pe Colina Viminal; fapt care pro
duse oare cum neplăceri.

Pomponius Felix urma să vină şi dânsul ; 
nu’l miră câtuşi de puţin această dispozi
ţie absurdă, căci el se aştepta la altele mai 
caraghioase din partea Cezarului, care za
darnic cerşea simpatia poporului.

Pe lângă acestea, toată încrederea şi-o 
puse intr’un singur om, pe cât de talentat 
pe atât de ambiţios, in Cavalerul Eliu Se- 
jan din Voioşi ni, care câştigase inima îm
păratului prin numeroasele sale servicii şi 
ajunse in cele din urmă să ocupe al doilea 
rang in imperiu, acela de Prefect al Gar- 
delor.

Mijlocul prin care favoritul stăpânea pe 
Tiberiu, era frica acestui despot.

Atât de mare ajunsese puterea lui şi în
crederea lui Tiberiu intr’ânsul, încât, când 
împăratul se retrase pentru câtva timp in 
Campania din viaţa neliniştită şi nesufe
rită a Romei, il lăsă în Jocul său.

Atunci începu, din însărcinarea, şi în nu
mele Cezarului, stăpânirea tiranică a lui 
Sejan, a cărui furie şi asprime au avut s’o 
îndure mai cu seamă, clasa familiilor nobile.

Din treaptă in treaptă, din crimă în crimă, 
susţinut de favoarea soldaţilor săi, se înălţă 
din ce in ce mai sus, până când însuşi bă
trânul şi hodorogitul tiran începu să se 
teamă de dânsul.
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In vremea asta Tiberiu se afla în Insula 
Caprea, unde ascundea mai bine ruşinea 
desfrânărilor mârşave, la care nu renunţase 
cu toată vârsta lui înaintată.

Pomponius Felix, care se afla in Sicilia, 
văzând că situaţia dela Roma se agravează 
din zi în zi, din moment în moment, şi tc- 
mându-se ca intr’o bună dimineaţă Sejan, 
dictatorul, ori maimuţa de Tiberiu să nu-i 
ordone moartea, se hotărî să părăsească nu 
numai Sicilia, dar chiar Imperiul şi să plece 
in Siria la cumnatul său Ponţiu Pilat.

Schimbă totul in bani şi din Syracuza 
plecă pe apă, călătorind pe întinsa şi ne
mărginita Mare Miam până la Cezarea, unde 
ajunse noaptea.

A doua zi de dimineaţă porni pe uscat, 
străbătând provincia Samaria, trecu prin 
oraşul cu acelaş nume, admiră în treacăt 
Sichemul, vechia reşedinţă a Regilor Ebrei, 
apoi luă in şir: Beth-Labanul, Efrairaul, 
Bethelul, Rama; trecu pe lângă Grota lui 
Ieremia, unde profetul a scris cântecele de 
jale in urma pustiirei, de către Nabuchu- 
donosor, a vechei Cetăţi a Blamului.

Se miră de simplitatea Mormintelor Rerjilor, 
săpate în stânci, şi de curiozitatea caselor 
cu acoperiş drept, cari se pierdeau printre 
măslinii, palmierii, cyprezele şi terebintelc 
Înfrunzite.

Iar departe de tot, printre lespezile mari 
de piatră, abia se zărea vârfurile turlelor 
din frumoasa şi Sfânta Cetate a lui David,
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al cărui miraj eră mărit şi mai mult prin 
puterea fermecătoare a naturei.

Primele raze ale soarelui îşi găsi refu
giul pe creştetul muntelui Sfânt, — pentru 
ca apoi să se împrăştie prin grădina Get- 
semani, sau a măslinelor, în apropierea 
căria curge unda argintie şi sclipitoare a 
micului pârâu Cedron, şerpuind printre dea
lurile caro formează Valea Iosofat, — văr- 
sându-se în Marea Moartă, după ce mai 
întâi a salutat în faptul dimineţei Bethanea.

Vechiul Elam, sau cum îl denumise Da- 
vid in urma cucerirei lui: Hierhasulemul, 
se prezenta lui Felix, întocmai aşa cum erâ, 
după ce Irod cel Mare, omorâtorul copiilor, 
1’a reconstruit şi înfrumuseţat,

împrejurul lui se ridicau dealurile Sfinte : 
Moriah şi Sionul, despărţite unul de altul 
prin celebra vale Tyropeian.

întâiul din aceste dealuri e acoperit, a- 
proape în întregime de clădirile Templului, 
zidit din marmoră albă, reconstruit de Zo- 
robabel şi terminat de Irod.

Felix trecu pe lângă Hala lui Solomon, 
de aici prin Poarta de Aur, de unde se ve
dea drumul în spre valea Cedronului şi 
Muntele Sfânt.

Străbătu prin partea de apus a valei Ty
ropeian, admiră măreţul Palat al Maeabei- 
lor, unde residâ din când în când Irod An- 
tipas; urcă coasta Muntelui Sion, încoronat
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de Palatul Icrodian al Regilor, zidit de Irod' 
in locul cetăţei lui David, acoperit de trei 
turle mari: Hippiehus, Fhasliaei şi Maryam, 
numite astfel, cel dintâi după un prieten, 
al doilea după- un frate, şi cel d’al treilea 
după numele uneia din soţ.iile sale, neno
rocita Maryam, omorâtă după porunca lui.

Felul cum era aranjat şi clădit oraşul 
acesta, forma caselor acelora cu acoperişul 
drept, impestriţarea ceia de naţionalităţi şi 
curioşi, care produceau un sgomot confuz 
şi asurzitor, mărit în timp ce soarele se ri
dica mai sus pe cerul de o culoare albas- 

. tră, clară, — frumuseţa femeilor, toate a- 
cestea făcu asupra lui Felix o impresie 
plăcută.

Dar impresia aceasta trecu, pentru a da 
rând la alta şi mai vie, când se vezu în 
faţa vastei Cetăţi Antonia, unde Ponţiu 
Pilat îşi avea reşedinţa. Fortăreaţă, prevă
zută cu patru turle nalte, zidită de Irod 
cel Mare, şi numită astfel in onoarea Trium
virului Roman, Antoniu.
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Trecuse o vreme îndelungata dela veni
rea lui Pomponius la Hierliasulem, unde 
îsi aranjase o locuinţă încăpătoare şi co
modă pe lângă Cetatea Antonia, — compusă 
dintr’un atrium unde se vedea altarul zeilor 
Lari, care restrângea apa in empluvium, un 
triclinium, un tablinium şi un hemicielu 
care ii servea de biurou, unde era şi bi
blioteca.

Două frumoase statuete, una în dreapta 
care închipuia pe Jupiter, şi alta in stânga 
care închipuia pe Junona, ţineau in mână 
câte o placă de marmoră neagră, pe care 
se vedea scris cu litere roşii purpurii: Salve.

Aceste statuete, ca doi paznici, păzeau 
intrarea principală in atrium, unde pe lângă 
altarul zeilor Lari, estetica capricioasă a 
tânărului patrician, introduse încă o zeiţă 
Egipteană cu cap de leu, în mărime natu
rală, iar dealungul pereţilor, ornaţi cu co
voare de Persia, erau înşirate o mulţime 
de statuete mici, descoperite in timpul din.
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urmă prin părţile Egiptului, şi pe care dân
sul le plătise foarte scump.

Cât stătuse la Roma şi Sic-ilia gustase 
îndeajuns plăcerile în ospăţuri, unde apoi 
voluptatea ii mistuia forţele ; acum, plicti
seala îl copleşise, dar în schimb căpătase 
alte gusturi. Căci pe lângă nepreţuitele 
ştofe şi laeerna uşoară adusă tocmai din 
părţile neguroase ale Tyrului sau Sidonului, 
cu care momentan după baie îşi înfăşură 
corpul lui asemuitor statuei lui Apolon, ori 
covoarele de Persia cari tapetau pereţii în 
mod cu totul deosebit esteticei celor dela 
Roma, mai căpătase gustul de a’şi înfru
museţa Viridarium-ul cu florile cele mai 
rare aduse cu multă cheltuială din părţile 
sudice ale Persiei, patria rozelor şi a le
gendelor.

îşi aranjase astfel felul de viaţă aici, încât 
liniştea nu-i lipsea, contrar de cum fusese 
odinioară în Sicilia.

Se ducea în fiecare zi la Ponţiu Pilat; 
şi astăzi, după ce îşi făcu obişnuita baie de 
dimineaţă, ajutat de femeile sclave, după 
ce luă un mic ientaculum, îşi îmbrăcă toga 
şi plecă spre cetatea Autonia la Ponţiu, să 
mai discute cu dânsul despre ospăţul dat 
de Tetrarcliul Antipas, care pe atunci se 
aflâ în Ilierhasulem, locuind în vastul Palat 
al Macabeilor, situat în partea sudică a dea
lului sfânt Moriah, zidit de Aristobul, nepot 
lui Simon şi frate cu Iuda Macabeb

La acest ospăţ, prin care Antipas îşi ser
base'al cincilea an al nunţei lui cu Hero-

>
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diada, luase parte toţi demnitarii «Judeii şi 
Tetrarchioi; se discutase mult şi se petre
cuse bine.

Era poate dat tocmai la timpul lui, mai 
ales prin părţile acestea lipsite cu desă
vârşire de altfel de petreceri.

Felix străbătu piaţa, unde întâlni tot fe
lul de mutre suspecte şi soioase, al căror 
miros puturos infecta aerul. Văzu o adu
nătură enormă de negustori ambulanţi, cari 
expuneau publicului curioasele producte şi 
ofrande ale ţărei lor.

Greci cu nas ascuţit şi subţire, care stri
gau cât puteau, recomandându-şi portoca
lele, lămâiele ori strugurii Cefaloniei; Afri
canul cu dinţi ca mărgăritarul îşi întinsese 
pe tarabă curmalele Egiptului, bananele 
Etiopiei şi voluminoasele fructe de cocotier. 
Ştofele cele mai fine, covoarele cele mai 
faimoase şi preţioasa lacerna de porfir, erau 
expuse publicului nesăţios, de către Persa
nul sceptic.

Paseri de tot felul şi colivii; în sfârşit 
tarabagii şi negustori cari, din cauza strigă
tului lor eşit din sute de guri, se da naş
tere unui sgomot asurzitor care te enerva, 
pe când Fariseul ori Saduceul fanatic, co
vârşit parcă sub greutatea păcatelor in- 
trcgei lumi, trecea făcând diferite semne 
de rugăciuni, printre această amestecătură 
de naţiuni, de obiceiuri şi de religii.

Felix trecu repede şi fără ca cel puţin 
să se oprească pe undeva, căci nimic nu-i 
atrase curiositatea; străbătu Valea Tyro-
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peian, trecu pe lângă Hala lui Solomon şi 
ajunse la Cetatea Antonia, la Ponţiii.

Procuratorul era un om cam de vre-o 
treizeci şi opt de ani, dar înfăţişarea lui îl 
trăda a avea mai mult.

întreaga lui figură arăta pe omul lipsit 
de energie, deşi bărbia lui eşitâ mult in 
afară din profilul feţei, denotă contrariul. 
Fruntea-i largă şi cu adâncituri între ochii 
lui leneşi, îi da pe faţă caracterul şi pu
terea lui de concepţie. Un nas drept, ai că
rui vârf se lăsa pe o gură cu mărgini vâ
râte înăuntru întocmai ca la femeile acelea 
cari au trecut deja peste şaptezeci de ani. 
Dar luat după întreaga lui înfăţişare şi ju
decat, Procuratorul eşâ un om bun, blând 
de şi indiferent.

Acum figura lui arătă o îndoită grijă; 
ol vorbea cu secretarul său, şi după ce se 
interesă despre neînţelegerile ce există intre 
cele trei partide ale religiunei, despre afa
cerile cele mai importante ale provinciei, 
se retrase. în hemiciclu unde se aşeză pe 
o sofa, pentru a medită mai în linişte...

Se gândea la măsurile ce le-ar fi putut 
luă contra acestor mizerabili capi ai legii, 
şi nu găsea nici un mijloc pe care să se în
temeieze ; apoi iar medită şi iar se afundă 
în gânduri. Dar ce’i păsa lui de ei... a vroit 
odată să ia măsuri pentru încetarea certu
rilor şi neînţelegerilor, dar mai marii preo
ţilor au trimes anonime lui Tiberiu, prin 
cari descoperea guvernarea lui tiranică şi 
severă.

;
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In timpul acesta un nomenclator intra şi 
II anunţa, că Pomponius Felix era deja în 
vestibul şi aşteptă să fie primit: Pilat păru 
pentru moment confuz şi buimac, apoi, prin- 
tr’un gest vag, ordona să introducă pe vi
zitator.

— Salut Ponţiu, zise tânărul intrând, şi 
viaţa ta să fie mai curată decât aurora iar 
armonia odihnei şi liniştei tale să întreacă 
pe aceia a stelelor.

f. — Fii bine venit Felix, şi zeii să te aibă 
in paza lor; fii mai fericit decât Adonis şi 
mai puternic decât Cottus.

— Dece tocmai acest Cottus, Ponţiu ? 
Apoi ca şi când ar fi voit să schimbe şirul 
vorbirei, zise :

Pe Palas, azi va fi o căldură de nesufe
rit, deja de acum a început să ardă pă
mântul sub picioare.

Nici odată Apolon nu şi-a arătat mai pu
ternic misiunea ca azi.

— Aşa este prin părţile astea, zise Pilat. 
Dar cum ţi sJa părut, Felix, ospăţul dat 
de Tetrarchul ?

— Foarte reuşit» şi foarte la timpul lui, 
mai ales că suntem cu desăvârşire lipsiţi 
de astfel de distracţii.

— Atâta toţ,? întreba Ponţiu zâmbind. 
N’a fost nimeni acolo care să'ţi fi atras a- 
tenţia, sau să-ţi fi lăsat vre-o amintire la 
care încă să te gândeşti ?

— Mă prind pe acel Cottus, sub a cărui 
protecţie m’ai pus, că nu ştiu ce sa’ţi răs
pund. Şi apoi pentru ce atâta curiozitate
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Ponţiu? Nu vroiesc să fiu nici fericitul Pe- 
lops învingătorul Hypodamiei, nici ilustrul 
bătrân din Meonia, şi nici acel prinţ tânăr 
din Ilion care a călătorit pe ape cu cea mai 
frumoasă din femeile grece. Vasul meu plu
teşte pe valuri, iar ţinta către care merg 
este departe. Mă cunoşti destul de bine, şi 
deci nu cred să mai fie nevoie a'ţi mai 
spune istoria mea.

Odinioară eram ca şi Apolon, când de
getele mele fermecate lunecau pe coardele 
vibrânde ale unei lire de aur ; da, pe atunci 
fruntea şi perii mei sfinţiţi de gloria răs- 
boaelor erau încoronaţi cu lauri, pe care 
eu apoi le făceam dar zeilor din Capitolium. 
Dar acum!... Şi... nu găseşti tu că am 
îmbătrânit ?!...

— Pe Castor dacă te înţeleg! Lămure- 
şte-mă Felix.

— Ascultă-mă Ponţiu !... In templul dela 
Delfos, este o sentinţă celebră a unui Chi- 
lon Lacedemonianul, săpată în marmoră, ale 
cărui litere scoase în relief sunt gravate cu 
aur. Ei bine, se crede că această sentinţă 
este căzută din Olimp; spune ca fiecare 
din noi să ne cunoaştem mai perfect, pen
tru ca apoi prin mijlocul acesta să putem 
ajunge a cunoaşte Universul, şi acel instinct 
van, pe care faimosul Ovidiu Ta numit: 
Amorul. Căci, de câte ori Demofon se afla 
lângă Filis, pasiunea ei era mai moderată, 
dar îndată ce acesta pleca, simţurile ei se 
aprindeau cu violenţă şi neîncetat aştepta 
îndepărtata lui întoarcere. Penelopa, de câte
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ori n’a fost chinuita do dureri, aşteptând 
po Ulyse ! Lacrămile Laodamiei de câte ori 
nu implorau întoarcerea lui Protesilas !

Vezi dar în ce chip s’a născut acel in
stinct la ele, despre a cărei existenţă poale 
nici că aveau habar.

— Vrei poate să faci o comparaţie între 
toţi aceştia şi între tine ? !... Dar nu te în
ţeleg de loc ; şi apoi vorbeşti in atâtea sen- 
zuri !

— Tocmai aici, c aici... zise Felix oare
cum însufleţit. Şi pentru că tu singur des
cinseşi vorba- despre ospăţul dat de Tetrar- 
chul Antipas, află că mă pot prinde cu tine 
pe toate graţiile din Roma şi frumuseţea 
Venerei, ca n’a fost nimeni acolo, care să 
mă farmece. Să nu crezi că mi-am împo
dobit capul cu trandafiri de Suza pentru 
a mă face plăcut femeilor din vastul palat 
al Maeabeilor. — Nu Ponţiu.—Am petre
cut, m’am distrat oare-cuin... şi uram obosit. 
Nu acolo trebuesc căutate amintirile.

— Dar pe unde ? Se poate să aud ?...
— Iţi voi povesti totul. Ascultă deci şi 

fii atent ca Argus, neadormitul şi cinstitul 
păzitor al răutăcioasei Junona.

Acum câteva luni, cum cred că-ţi aduci 
aminte, după ce vizitai pentru întâia oară 
Tiberiada, şi frumoasele maluri primăvăra- 
tice ale lacului Denisareth, când fu să mă 
întorc la Hierhasulem, îmi veni ideia de a 
vizita şi micul orăşel Magdala situat ceva 
mai la nord de Tiberiada, cale de câteva 
Stadii.
.Mergi Issuse. 2
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Iţi spun pe Jupiter Olimpianul ca nu voi 
uita niciodată farmecul amintirei stăruit in 
această călătorie.

Acolo unde acest lac imprăşlifc împreju
rul ţarinilor lui parfum de dafini trandafirii, . 
imbătând Tiberiada şi Magdala, într’un mi
ros mai plăcut decât toate aromatele între
buinţate de Numidicnele noastre, acolo undo 
in tăcerea sfântă a naturii plânsurile Eo- 
liane murmură încet, încet, unde totul parc 
Olirapul strămutat cu toate citadelele lui, 
acolo Ponţiu trebuese căutate amintirile pe 
care tu bănuiai că le-aş fi cules la ospăţul 
Tetrarchului.

— Vorbişi cu aceiaşi pasiune şi de Ti
beriada şi de Magdala. care este dar ora
şul ce ne-ar putea interesa ? întrebă Ponţiu 
curios.

— Adevăratul oraş ?...
— Da...
— E Magdala...
— Ei bine V...
— Magdala... Acolo locuieşte acea Cereză 

cu toate misterele şi ceremoniile ei; ar fi 
fost puţin merit pentru mine dacă nu ţi-aş 
fi spus asta; dar ar fi fost crimă din par- 
te’mi dacă ţi-aş fi spus şi ceea ce trebue 
tăcut.

Tu ştii ca zeiţa din Citera opreşte a isc 
descoperi misterele sale şi nimeni 
apropie de sfintele! altare; iar pentru a fi 
celebrată nu trebueşte sunetul sgomotos al 
şiştrelor, ori tobelor de aramă.

Venera însăşi nu părăseşte vălul, şi in-

nu se



JAyriam.
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tocmai ca Venera, Cereza mea ştie să’şi 
poarte vălul.

Poate că orăşelul acesta mic, a fost ales 
de acel Jehova, căruia popoarele acestea îi 
aduc jertfe şi i se închină, sa fie ilustrat 
pe motivul că acolo locueşte această Ariană, 
frumoasă ca nimic în lume.

— Pe Polux dacă te mai înţeleg! făcu 
Pilat. Ce vrei sa spui ? Mă faci atât de cu
rios ; pentru ce nu te explici clar, Felix?

— Da, cred că te fac curios... zise tână
rul zâmbind. Acolo, da acolo locueşte...

— Cine?
— Ghiceşte!...
— Pe toţi zeii Romii cu Jupiter şi JiR 

nona în frunte dacă pot şahi răspund ceva.
— Iţi spusei destul de clar că acolo lo

cueşte aceia care mi-a lăsat amintiri ce nu 
le voiu uita niciodată. Magdala este oraşul 
zeificat unde dânsa formează din palatele 
sale un sanctuar mai sacru ca al Venerii, 
unde toate melodiile de armonie cerească, 
pornite din lira lui Apolon, îşi găsesc refu
giul, vrăjindu-ţi auzul.

— Şi cum o c-hiamă? întrebă Pilat din 
;ce in ce mai mirat.

— Numele ei, in adevăr evreesc este...
■ — Este ?...
, — Myriam...

— Myriam ’?...
— Da Myriam...

,k — E frumoasă?
— Ca însuşi Aurora.
— Cum i sunt ochii'?
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— Albaştri şi profunzi ca cerul, şi’n pro
funzimea abizului lor m’am pierdut. Este 
mai frumoasa decât Calipso şi decât Erato, 
care a împrumutat numele dela Amor.

Păru’i galben ca paiul grâului copt, cade A 
unde resfirate peste umerii ci mai albi ca 
marmora de Corinth, iar corpul, cu toate 
formele şi proport iunile lui, îţi aminteşte 
pe Didon, câreia Filis i-a pus pumnalul în 
mânii să se sinucidă. întreaga ei figură 
frumoasă este un dar al zeilor, ca prinţesa 
din Creta, când Bachus, înconjurat de sa
tirii ce căutau Evolie, găsind-o părăsita pe 
ţărmurile din Naxos, o luă în carul lui.

îmbrăcămintea ei se aseamănă cu aceia 
a vestalelor noastre, cu deosebire insă că 
culoarea hainei sale, lungi până jos, este de 
un verde ce imită reflexul apelor, iar vălul 
său iţi aminteşte vălul Aurorii pe când în
hamă, cu totul uzi de rouă, cursicrii săi ce 
readuc ziua. Culoarea aceasta fără să vreau 
îmi aminteşte mirţii din Pafos, purpura de 
ametist, sau roza delicată, sau cocuara din 
Tracia.

— Şi o iubeşti Felix? întrebă Filat pri
vind uimit pe cumnatul său.

— Din ziua de când am văzut-o fără văi 
in viridarium-ul caselor, udând, şi curăţind 
nişte roze de Suza,... luna parcă mi-a ră
sărit in cale.

De atunci mă gândesc neîntrerupt la 
dânsa şi nu găsesc nici un mijloc care ar 
putea să mă înlesnească s’o văd intotdauna, 
s’o privesc mult şi tainic.
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Tu ştii Ponţiu cTi trandafirii ori crinii 
(lupii cc-şi leapădă florile, nu le mai rămân 
decât spinii.

Aşa şi cu femeile : Cele mai multe sea
mănă acestor flori... Myriam Insă cu cât 
înfloreşte mai mult, cu atât se face mai 
frumoasă. Ea este o fiică, o vestală a ace
stui amor sburdalnic, atât de mult cântat 
de Ovidiu.

Prin părţile acelea, ale oraşului ei, toţi 
cari o cunosc, nutresc asupra ei o ură ne
împăcată numind-o prostituată a Tiberiadii 
şi Magdalei; dânsa nici că vrea să ştie de 
ceea ce se vorbeşte pe socoteala ei, căci cu 
o vădită bunătate, care ii este naturală, 
împarte graţiile satisfăcând dorinţele tutu
ror acelora cari nu caută plăcerea aiurea.

Am intrat o singură dată, da o singură 
dată am intrat in locuinţa ci, dar im vroiesc 
sa miros în treacăt acest trandafir care mi
este mai scump ca viaţa.

Vroiesc să-l păstrez întreg pentru mine, 
şi la timp să mă imbăt de parfumul lui.

— Şi la timp să te imbeţi de parfumul
lui!

Pe toate divorţatele din Roma, m’aş prinde 
că n’ar merita atâta atenţie din parte-ţi 
această Myriam.

Da, o cunosc şi cu, dar atât cât pe o pro
stituată şi o curtezană celebră, — care 
schimbă amanţii pe zile.

— Ponţiu, Ponţiu, tu ştii că însuşi zeii 
lucrează cu noi in astfel de împrejurări.

Ce avem noi, mai nobil, mai nalt decât
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acest amor, care pentru unii este mai sbur- 
dalnic decât un Faon, iar pentru aii ii mai 
statornic.

Tu lipseşti ele mult din Roma... Uh ! 
acea Romii al cărui aier miroase numai a 
crime şi corupţii.

Sunt satul de viaţa ceia şi de toate gra
ţiile şi divorţatele de acolo. Liniştea o vro- 
iesc-, acea linişte dupâ care am venit aici.

— Nu confunda liniştea cu amorul. Zise 
Filat. A iubi cine-va nu înseamnă a fi şi 
liniştit in acelaş timp.

— Ai dreptate, dar amorul aici la voi 
este altfel Ponţiu : nu este atât de sdrun- 
cinat şi schimbător ca la Roma. Locurile 
acestea, templele acestea, modul cum aceşti 
oameni îşi manifestă cultul lor tainic, ar
monia asta, nu ştiu cum, dar îmi inspiră 
atâta temere, atâta respect şi gravitate...

Achiţi aminte de sentinţa lui Chilon.
Dar ce este Jupitcr al nostru pe lângă 

acest Univers şi pe lângă această armonie 
tainică.

Ai observat tu vreodată sborul păsărilor ?
Văzut-ai cum se adun stoluri, stoluri, cum 

se înalţă şi iar se lasă, şi mânate toate ele 
acelaş gând, ori instinct, se duc de se aşază 
pe câte o ramură, fără ca să auzi un ciripit 
măcar.

Cine lucrează in ele? Noi avem Zeii no
ştri de marmoră pe care ii adorăm, cărora 
le aducem jertfe; ei bine aceste pasări ce 
Zeu adoră ele, cărui Zeu aduc ele jertfe şi
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cine este acela care le dictează, care le in
suflă unul şi acelaş gând la toate'?...

— Văd ca de când ai venit aici ai în
ceput sa judeci altfel ! zise Pilat oarecum 
curios.

— Spuseşi mai înainte, că Myriam n’ar 
merita atâta atenţie din parte’mi, atâta iu
bire... şi tocmai asupra acestui punct vreau 
să te lămuresc. Află dar că eu nu iubesc 
pe Myriam numai ca pe o frumuseţe de
săvârşită şi seducătoare în ceea ce priveşte 
voluptatea; nu,... o iubesc mai mult pentru 
religia ei, pentru cultul ei cel etern ca ce
rul... Vroiesc ca dânsa însăşi să-mi explice 
acest neînţeles cult, să mă scoată din această 
nedumerire şi să mă facă să înţeleg enigma 
asta tainică şi adâncă. Dar cine ştie, cine 
ştie unde trebue căutat acest adevăr!...

— Atunci dacă crezi tu că religia acestui 
popor, eu Jehova al lor in frunte, este mai 
superioară religii Romane, care prin ajuto
rul Zeilor ei a cucerit ceea ce avem până 
acum, spunc-mi cum explici pe acest Zeu 
din fruntea acestui popor pe care tu îl susţii 
cu atâta râvnă?... zise Pilat îndârjit.

— Credinţele mele şi felul cum îmi explic 
eu existenta acestui Zeu, despre care încă 
susţin că este Mare, mai marc poate ca 
lumea, sau ca acest Univers enorm, după 
a cărui voinţă şi putere îmi închipui case 
orânduesc toate legile spontanee ale naturii, 
ei bine aceste supoziţiuni şi argumentări 
tacite ale mele, nu ţi le voi împărtăşi ţie 
Ponţiu ; — aştept momentul apropiat, şi care
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cred ca nu va mai zăbovi mult, să-ţi probez 
atunci, că Adevărul trebue căutat aci la 
Hierhasulem, iar nu la Roma.

Am cunoscut pe timpuri la Alexandria 
un bătrân anume Prussias ; filosof şi preot 
al cultului Serapeumului, foarte fanatic in 
felul lui. Ei bine pe acest om il chinuia 
neliniştea că nu putea să-şi explice taina 
lumei acesteia. Zicea că toţi Zeii lor, aceia 
care erau cu mult mai vechi decât ai ori
cărui alt popor, cu toate acestea erau ne
putincioşi, erau nimic' pe lângă puterea 
universală, şi cu nimic nu’l puteau ajuta 
ca să lămurească taina aceasta, asupra că
ruia dânsul meditase toată viaţa. De multe 
ori îl auziam întrebându-se singur: .,ce’i 
moartea şi ce poate fi in acea împărăţie necu
noscută, când am admite bunăoară călătoria 
sufletelor noastre prin spaţii sublunare spre 
a se purifica. Ce poate fi în acea împărăţie 
în ale cărei regiuni, din toii câţi s’au dus, 
nici unul nu s’au mai întors, ca să ne spună 
ce a văzut. E ceva mai presus de închi
puirea noastră, şi poate că această putere 
straşnică, care menţine armonia stelelor, şi 
a tuturor fenomenelor, văzute şi nevăzute, 
a pus atâta stăpânire pe îndrăzneala noa
stră cerbicală, încât nu ne lasă să depăşim 
marginele unui ţel comun şi cunoscut".

Astfel l-am auzit vorbind pe Prusias.
De atunci sunt şeasc sau şeapte ani, dai1 

întotdeauna cuvintele lui îmi vor nelinişti 
gândirea, şi întotdeauna dânsul va rămâne 
in faţa mea întocmai aşa cum era, cu fi-
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gura cam închisa, cu o frunte laţii şi adân
cită. intre ochii lui obosiţi, care căutase şi 
meditase mult adâncul sufletului său, şi 
lumea materială şi spirituală.

Dela dânsul am învăţat să gândesc şi 
să vorbesc astfel, să caut cu atâta râvnă 
deslegarea acestei enigme bizare şi eternă, 
ca însuşi eternitatea hunei.

Ascultă Ponţiu, pentru mai multă con
vingere, spune-mi la rândul tău, ce crezi 
şi ce ştii despre acpl Ton supranumit Bo
tezătorul, pe care îmi închipui că l-ai cu
noscut şi căruia Salomea, in ciuda-i amo
roasă, a cerut lui Antipas capul lui tăiat 
pe o tipsie de aur.

— Ce vrei să zici cu asta'? întrebă Ponţiu 
surprins. Xu vezi că te încurci mai rău in 
enigme. Dacă te-a.ş întreba eu „de ce toc
mai Salomea care crede şi se închină lui 
Jehova, a cerut să taie capul lui Ion, ştiut 
fiind de ci toţi, ca şi de dânsa, că cu aceasta 
va supăra pe acest Stăpânilor puternic al 
lumei; pentru ce tace Jehova '?“

In cazul acesta ce mi-ai răspunde Felix ?
— Tu crezi că timpul este trecut Ponţiu ? 

Ion şi-a luat răsplata vorbelor lui sânge
roase, pe care le-a aruncat asupra crimei 
Herodiadii. A vroit şi a ţinut să scoată la 
iveală acest monstruos şi neruşinat fapt, 
ca sa ştie şi să fie cunoscut dc lumea în
treagă.
- Dar spune-mi, tu ai cunoscut pe Ion ?

— Da...
— Ce fel de om era?...
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— Un om cât sc poate dc curios.— Răs
punse Filat, cam aiurat, — şi vrând parca 
sâ-şi recheme amintirile : — După cât ştiu, 
viaţa şi-o petrecea mai mult prin peşteri 
şi rar de tot îl vedeam eşind prin oraş, ur
mărit de câţiva auditori, cari nu-1 părăseau 
niciodată, şi cari ascultau cu o îndoita râvna 
învăţăturile lui.

Era un sălbatec in adevăratul sens al 
cuvântului, dar un sălbatec tânăr, ai cărui 
ochi fulgerători săgetase atât de adânc 
inima Salomeii, cauză puternică pentru care- 
a cerut să i se taie capul.

îmbrăcămintea lui era din peri de cămila, 
şi incingătoare de piele in jurul mijlocului 
său, iar hrana lui, era lăcuste şi miere săl
batecă.

Multe se vorbea şi se presupunea despre 
dânsul.

Unii ziceau că este profetul Elie, înviat 
din morţi, alţii că este Messia cel mult 
aşteptat... El, cu toate acestea, nu afirma şi 
nu răspundea nimic celor cari il întrebau 
despre asta; se mărginea, in desăvârşita lui 
modestie sa boteze pe toţi aceia carf ve
neau la dânsul, zicându-le: „Eu vă botez 
cu apă spre pocăinţă, iar cel care vine după 
mine, căruia eu nu sunt vrednic să desleg 
curelele sandalelor lui, acela vă va boteza 
cu Spirit sfânt şi foc; el va curaţi aria sa, 
şi va aduna grâul in grânar, iar pleava o 
va arunca şi arde in foc nestins”.

Vezi dar: el credea in venirea Unuia mai 
presus ca dânsul pe care il considera cu
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mult mai puternic ca el însuşi, a cărui ve
nire va sgudui lumea şi pământul din te
melii. — Ponţiu stătu perplex o clipă, apoi 
urma:—Şi când te gândeşti la certurile din
tre blestemaţii de Farisei şi Saducei. Chiar 
aceşti mizerabili capi ai legii cred, şi am 
auzit vorbindu-se printre ei, despre un oare
care Messia, dar care credinţă pentru mine 
nu parc decât o nebunie iluzorie.

Să-ţi spun acum cum definesc ei pe acest 
Messia.

Fariseii şi'M inchipuesc ca pe un Rege- 
Preot, după cum fusese odinioară David. 
Ei cred în nemurirea sufletului după moarte 
.şi întro viaţă viitoare dincolo de moarte.

Pe când Saduceii nu aşteaptă nimic, decât 
că vor veni zile mai fericite, mai bune pen
tru ţara lor şi a părinţilor lor; dar ca liberi 
cugetători ei nu admit nemurirea sufletu
lui, ori viaţa viitoare, şi cred mai puţin în 
venirea acelui Messia.

A treia sectă, Terapeuţii sau Esenienii, 
diferă cu desăvârşire de aceste două.

Credinţa aceasta este mai vie la aceştia; 
mai Apropiaţi de simplitatea obiceiurilor din 
vremile trecute; dânşii traesc retraşi de 
lumea sgomotoasă, respectând cu un fana
tism uimitor vechile tradiţii; se zice că din 
şcoala lor mai ese din când în când câte 
un profet...—Procuratorul făcu un gest vag 
ca şi când el singur n’ar şti însemnătatea 
acestor cuvinte, apoi urmă : — Şi de aceia 

luptele acestea care se perpetuează 
între deosebitele păreri şi credinţe.
avem
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— Dar cum ţi’l închipui tu, Ponţiu, pe1 
acel Messia ? întrebă Felix pe cumnatul său.

— Ştiu eu !... Răspunse Pilat, dând din 
umeri. De altfel cine poate fi mai mare, 
aci chiar, decât Cezar a cărui putere stră
bate atâtea ţări şi mări ? !

Şi dacă ne-am lua după prezicerile lui 
Ion Botezătorul, care a murit deja de cinci 
ani do zile, şi nici până acum, nu s'au ade
verit proorocirile lui, ciudă mi-e, şi’mi vina 
să râd şi mai mult de prostia lui însuşi, şi 
de prostia acestui popor atât de credul în 
basmele şi mofturile unor nebuni ca ăştia! 
Nu-i vorbă... Capii legii, sau cum le zic ei, 
cei cari conduc Pravila, îi încurcă mai rău; 
încât nu mă voiu mira de loc, când mâine 
bunăoară, voi auzi, sau voi vedea o nouă 
cseentricitate din partea grozavilor de scribi 
cu nevăzutul Jehova in frunte.

Deja îţi spusei că certurile pentru întâie
tate intre dânşii au ajuns la culme, vio
lente... Şi la urma urmei ce mă priveşte... 
Spargă-şi capul, dar voi şti să împrăştii 
pe nebunii înverşunaţi şi să menţin'liniştea 
şi buna armonie in public, pentru care sunt 
şi trimes....

Felix asculta cu totul absorbit de sensul 
acestor fraze pe care Pilat, cam aiurat, şi 
cu un accent flegmatee, le aruncase în voie 
pe tapetul acestui subiect important.

După o clipă de gândire, Procuratorul în
trerupse liniştea şi cu un ton jos continuă :

— Este Unul, unul singur a rămas, care 
merită oarecare atenţie clin partea noastră
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si caro trebue scos clin rândurile acelora 
care îl înconjoară.

Acel Nazarenean, care îşi dă titlul de 
..Fiul lui Jehova”, îmi pare cel mai curios 
om din câţi am văzut, până acum !

Numele lui este Issus, şi după cât aud 
vorbindu-se, este fiul’ unui lemnar din Na- 
zaret, anume Iosef şi al unei evreice Ma- 
rvara, mai frumoasă ca toate femeile din 
lume.

Face parte in mod tainic din secta Tera
peuţilor, dela învăţăturile cărora şi-a ali- 
menlat sufletul. Cutrecră zilnic stradele 
Hierliasulemului şi malurile râului Iordan, 
părţile lacului Genisareth şi ale Magdalei, 
înconjurat întotdeauna de o mulţime mai 
mult sau mai puţin numeroasă, care se ţine 
după dânsul întocmai ca o turmă după pă
storul ei.

Vorbeşte mai mult .şi aproape întotdeauna 
în enigme, sau parabole cum zice el, dând 
exemple puternice acelora cari vin la dânsul.

Explică rolul său supranatural, menirea 
şi cauza venirei lui în lume. Vorbeşte des
pre acea împărăţie a Cerurilor, şi îndeamnă 
pe toţi cari îl urmează, să fie pregătiţi In 
tot momentul căci nimeni nu ştie când va 
li sfârşitul.

Am avut odată ocazia să’l văd şi să’l 
ascult.

Mi-a făcut impresia unui tânăr bolnav, 
sărac şi simplu în toate; dar farmecul vor- 
birei lui, sunetul ei, blând şi melodios, te 
atrage intratât şi atât de mult îţi vrăjeşte
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auzul, ca nu le-ai indura să‘l părăseşti nici
odată. Căci aiurat, zăpăcit, de puterea con
vingătoare a cuvântului lui, uiţi cu desă
vârşire de tine însuţi, pierzi până ce şi 
noţiunea gândirei: şi tot stând şi ascultân- 
du-1 mereu, ajungi să nu’li mai dai scama 
dacă in momentele acelea trăeşti într’adevăr 
in lumea aceasta materială, sau intr’o alta 
necunoscută, pe care numai el are darul 
acesta de a ţi-o reda, sub o închipuire şi 
imagine nouă.

El se ridică contra celor bogaţi, contra 
preoţilor chiar, contra doctorilor, contra 
Templului însăşi şi contra Legii.

Este un om cum n’ara văzut, şi-ţi spun 
sincer că nu mai ştiu ce să mai cred des
pre dânsul, nu mai ştiu ce să mai cred!...

Felix, în extaz, privia un tablou care re
prezenta pe Paris, fiul lui Priam şi al He- 
cubei, în momentul când acesta oferă mărul 
de aur Venerei.

Apoi zâmbind, mai mult de impresia acea
sta parcă decât de sincera împărtăşanie a 
lui Pilat, zise cu un ton glumeţ:

— Iţi vorbii mai înainte despre religiu- 
nea acestui popor, dar nai vroit sa dai un 
sens cum trebuia cuvintelor mele.

Văd cu destulă curiozitate că te-ai în
curcat în închipuiri mai mult decât credeam.

Vorbele acelui tânăr te-a captivat în- 
tr’atât, încât acum ţi-ai perdut nu numai 
noţiunea gândirii cum spuseşi, dar şi capul...

Crezi acum, că Adevărul nu mai este la 
.Roma, ci aici la Hierhasulem'? întrebă Felix.
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Procuratorul fileu un gest cam neînţeles, 
ca şi când ar li spus : „Cine ştie unde tre
ime căutat acel Adevăr1*...

Discuţia se opri, câci căldura din Hemi- 
ciclu devenise insuportabila, acum când ra
zele de seară ale soarelui băteau in el.

Felix se ridica sa plece... era hotărât sa 
facă o vizită şi lui Vitelius, unchiul său.
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Vi tel ins locuiri de ceai uita parte a ora
şului, în spre poarta gradinei şi lacul Ilis- 
kia, unde avea un compartiment modest şi 
potrivit, pentru un om singur.

Felix străbătu, cu o iuţeală uimitoare, 
drumul do pe lângă Cenaclul Cetăţii An
tonia, pe lungă Palatul Macabeilor. trecu 
Palatul Irodian pe sub turnul Maryam şi 
ajunse in faţa locuinţei lui Vitclius, pe care, 
spre marea lui nelinişte şi ciudă, nu-1 găsi 
acasă.

Seara începuse deja să-şi retragă vălul 
său do penumbră, dând loc obscurităţei nop- 
tei să-şi întindă mantia’i neagră peste în
treg oraşul acesta, care cu câteva clipe în
nădite înnotn in lumină şi sgomot.

PI sc hotărî să se reîntoarcă, sau să se 
duca la Iosef din Arimathea, unde unchiul 
sau obişnuia a sc duce adesea.

Pentru acest scop trecu pe lângă poarta 
.Justiţiei, urca povârnişul acesta, trecu prin
tre lespezile mari de piatră, cari sc înălţau

Mergi Issiisc- 3



iii

în drum, străbătu tufişurile dese de dafini 
tineri şi, tocmai în mijlocul unei grădini de 
Palmieri, descoperi, în sfârşit, casa nobilu
lui şi veneratului sectar al tagmei Tera
peuţilor.

Felix nu mai intrase niciodată in locuinţa 
lui Iosef, astfel că întâia aruncătură de ochi 
îi căzu pe câteva tablouri, de un colorit 
sombru, cari reprezentau diferite scene din 
epoca de mărire a poporului Ebreu.

Vitelius vorbise adeseori lui Felix despre 
acest Iosef, care de silă trecea drept Fari
seu, dar de fapt, făcea parte din ordinul 
Esenienilor. Deşi ebreu, totuşi se deosibeâ 
mult, mult de semenii şi concetăţenii lui.

Era un om ajuns deja in amurgul vieţei, 
a cărei barba albă şi îngrijită îi dâ aspec
tul unui bătrân venerabil, care dela primul 
moment îţi inspira respect.

Vitelius îl iubea foarte mult, şi această 
iubire era redată cu prisosinţă, in mod re
ciproc, de către Iosef, prietenului său. Dar 
iubirea lui Vitelius, câteodată, întrecea orice 
măsură, căci vedea în tovarăşul său un ca
racter blând şi desinteresat, dar mai ales 
o cultură vastă, ce Iosef avea pe tărimul 
religiunei. El făcea parte din Consiliul San
hedrinului şi era membru activ.

In această seară, dânşii discutau în faţa 
lămpii, despre ultimele noutăţi mai impor
tante, petrecute în Hierhasulem. Când uşa 
se deschise brusc.

— Salut pe cei mai distinşi şi venerabili
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bătrâni ai Hierliasulemului, zise Felix in
trând.

Mulţumirea vicţei tale Vitelius, s’o aibă 
Jupiter în paza lui; iar ţie, ilustre losef, 
Iţi urez ea Jeli ova al vostru să te aibă sub 
ocrotirea lui, mizericordia şi blândeţa sa’ţi 
Încoroneze fruntea şi s’o facă mai senină 
decât claritatea lunii.

— Mulţumesc ilustre Pomponius; fii bine 
venit în casa mea. Facă Jehova ca tinere
ţea ta să fie un clan de adevărată fericire, 
unde toate darurile să-şi găsească azilul.

Eu şi cu Vitelius, unchiul tău, ne simţim 
veseli de venirea ta, zise losef, făcându-i 
■semn să iâ loc pe o canapea. Apoi, după 
un timp oarecare de tăcere, Vitelius între
rupse liniştea.

— Ce te aduce la noi Felix ?...
— O poveste!...
— Poveste?...
— Da... şi încă foarte curioasă... făcu 

Felix.
Ascultaţi-mă: voi trebue să cunoşteţi pe 

un oarecare Issus din Nazaret, un tânăr 
propăvăduitor, care îşi dă titlul de „Fiul lui 

. Dumnezeu41.
Am plecat dela Ponţiu, cu care avusei o 

discuţie aprinsă despre dânsul, venind la 
tine acasă, Vitelius, în scop ca împreună 
să mergem să cunoaştem, să ascultăm pe 
acest om, despre care Ponţiu nu mai ştie 
ce să mai creadă.

Nu te-am găsit acasă şi de aceea venii 
aci, unde eram sigur că te voiu găsi.
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Dar, pentru ca sunteţi amândoi aici, voi 
care cred ca ştiţi mai mult decât Pontiu şi 
mine, povestiţTmi despre acel Nazarenean 
şi despre scopul invâţâturei lui. Este in- 
tr adevăr un om curios?

Iosef nu-şi putu reţine un zâmbet silit, 
apoi cu o voce înceată zise:

— Nazâreneanul î... Acela este intr'adevâr 
un om curios, — pentru că el s’a ridicat cu 
vorba’i, întocmai ca o sabie, in contra Fa
riseilor şi Saduceilor făţarnici, dojenindu-i 
pentru minciuna religiunei lor, pentru obi- 
ceiurile lor destrăbălate, in ceea ce priveşte 
ceremoniile în efectuarea cultului.

El face parte din Secta Terapeuţilor, şi 
este poate cel mai îndrăsneţ dintre toţi 
membrii acestei secte, pentru că sarcina câ 
şi-a luat, adică de a răspândi in popor o 
doctrină noua, aducând cu dânsa reforme 
noui, într’o religie veche, care a prins ră
dăcini adânci, intr’o ţară ca aceasta, nu e 
un lucru tocmai uşor... mai ales când ai do 
luptat cu nişte oameni fără scrupul şi fără 
căpătâiu.

După mai marii preoţi şi chiar după cea 
mai mare parte din preoţi, dânsul este un 
reformator primejdios. In felul lui de a fi, 
şi luându-1 aşa cum se prezintă azi, audi
torilor săi, Nazareneanul se aruncă de buna 
voie in gura acestor vulpi flămânde, pen
tru că după ei, doctrina lui, surpă minci
nosul lor aşezământ.

El dictează auditorilor, iubirea către a- 
proapele, cu o râvnă uimitoare, şi spune
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că cu toţii suntem egali înnaintea lui Je- 
hova, lucru care nu i se poate tăgădui.

El recomanda, milostenia, şi tocmai aici 
este curiositatea, căci nimeni pană la dân
sul iva spus, că pentru a putea ajunge şi 
căpăta împărăţia Cerurilor, trebue să ne 
lipsim cu desăvârşire de bunurile pămân
teşti, impărţ.indu-le cu cei săraci, căci ade
vărata fericire vine după moarte, iar nu în 
viaţa aceasta trecătoare.

— Curios om!... Făcu Felix...
— Si mai mult decât atât;... el inviază 

morţii, celor orbi le dă vederea şi lumina, 
celor muţi le dă vorbirea, iar pe paralitici 
şi neputincioşi ii vindecă, cu o indiferenţă 
şi o bunătate uimitoare, faţă de toţi aceia 
cari il înconjoară şi’şi fac fel de fel de pre
supuneri despre dânsul.

— Curios om!... zise din nou Felix, ca 
vorbind sie-şi.

Apoi printr’un gest involuntar, tânărul 
patrician se ridică de pe canapea, salută pe 
cei doi prieteni şi plecă.

Cuvintele din urmă ale lui losef prea il 
nedumeriseră, prea il scoase din fire.

Pe drum el se gândeâ mereu la Nazaru- 
nean şi nu-şi putea astâmpăra curiozitatea.

— Să învieze morţii, orbilor să le dea 
vederea şi muţilor vorbirea!... Asta era ceva, 
care întrecea orice închipuire omenească.

Si cu drept cuvânt.
A avut dreptate şi bine a zis Ponţiu că 

El este un om ciudat... dar nu numai atât;
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dupil cât mi-a spus Iosef, El este un om 
cu desăvârşire extraordinar.

cu cât mergea şi innaintâ spre casă, 
Felix se gândea mereu, şi mereu se întreba 
de unde are acest Nazarenean atâta putere.

Ajunse însfârşit... Intra înăuntru şi, mai 
nainte de a se culca, dete ordin centurio
nului Faninus ca mâine să-l deştepte de 
dimineaţă şi să fie pregătit de drum, spre 
a-1 însoţi la Magdala. Apoi se retrase in 
hemiciclu şi scrise lui Myriam :

Pomponius, către Myriam.
„Nu ştiu daca tu, divina mea, ai intrat 

vreodată în Palatul Macabeilor, din Hicr- 
hasulem, unde Tetrarchul vine de locueşte 
din când in când.

„Iţi atrag atenţia asta, pentru că vroiesc 
să-ţi vorbesc despre un ospăţ, dat de An- 
tipas, cu ocazia celui de al cincilea an al 
nunţei lui cu Herodiada.

,/frebue să-ţi închipui tu, comoara sufle
tului meu, că în astfel de împrejurări, plic
tiseala se ţine de mine ca scaiul; mai ales. 
că vicleana de Salomee căuta mereu să mă 
atragă în mreje, lucru care nu-mi convenea l 

„Nu ştiu cum... dar locul meu era rezer
vat lângă al ei, şi asta cred că a fost di
plomaţia Herodiadii sau a lui Ponţiu, astfel 
că în tot timpul cât a durat acest ospăţ 
bogat în petreceri, nu mi-a dat un moment
pace.

„Mi-a vorbit mult şi nra plictisit de ase-

2
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meni mult. In mijlocul acelui amestec de 
cuvinte şi de ochiade, gândul îmi călătorea 
spre tine, scumpa şi frumoasa mea regină... 
Mă gândeam la tine cu atâta patimă, cu 
atât dor, încât a’şi fi vroit chiar atunci, când 
eram în toiul petrecerilor, să plec deacolo, 
să nu mai aud nici pe Salomeea, nici pe 
Hcrodiada, nici pe Ponliu... să mă închid 
in Atrium-ul meu, sa mă gândesc neîncetat 
la tine, şi sa plâng că nu te pot vedea sau 
avea lângă mine.

„De câteva ori bătrâna Herodiada a pro
nunţat numele tău, admirându-ţi graţiile şi 
îmbrăcămintea, în timp ce Salomeea mă pri
vea să vadă dacă citeşte ceva pe figura mea!

jţAm rărnas cu totul indiferent, în mod 
făţiş, spre a nu dâ loc la neplăceri, — şi în 
fond numai eu ştiu ce se petrecea în su- . 
iletul meu !

„Dar ce-ţi spun cu astea... ce-ţi pasă ţie 
de prostia lui Ponliu, sau de viclenia Sa- 
lomeei...

„ Aş vrea sa vorbesc de tine şi numai de 
tine.

„Ascullă-mă Myriam. Te iubesc atât de 
mult divina mea.... încât azi sunt mult mai 
fericit decât Pygmalion, autorul operei (Ja- 
latea, pc care o luă de nevastă după ce 
mai întâiu fusese iubit de Venus; şi -eu am 
zis că tu eşti mai frumoasă ca Venus.

„Nereidele... zeiţele mării Myam, dacă 
te-ar vedea in momentul când es de se 
aşează pe câte o stâncă, să-şi usuce părul
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hi soare, şi-ar pierde cu desăvârşire cum
pătul in extaz.

„Noi avem zeităţi, pe cari închipuirea 
puterei romane le-au dat darurile cele mai 
superbe, şi pe care noi niciodată nu le-am 
văzut, dar tu, tu care eşti atât de bună, 
atât de frumoasă, mă mir cum acel Jehova 
s'a îndurat să-ţi îngrămădească atâtea bo
găţii. Minunat este Dumnezeul vostru şi 
tainic este cultul lui!

..Mai zilele trecute, avusei o discuţie a- 
prinsă cu Procuratorul, despre Jehova al 
vostru şi despre tine... I-ara spus că le iu
besc cum poate n’am iubit până acum... s’a 
mirat şi a început cu moralele lui fără şir, 
de care n’am niciun habar.

„La urma urmei a început să-mi spună 
poveşti despre un oarecare Issus din Na- 
zaret, dar şi-a pierdut cu desăvârşire capul.

„Tu ai auzit, Myriam, vreodată despre a- 
cest om ?

„Se zice ca vrea să introducă un nou 
cult, întemeiat numai şi numai pe iubire.

„Nu l-am văzut niciodată, dar admir doc
trina lui, şi dela dânsul prin auzite am în
văţat să te iubesc atât de mult, — şi mult 
doresc să te văd.

„Zilele care vin, mă vei avea ca musafir 
Myriam... aşteaptâ-mă la vila ta din Mag- 
dala. Atunci vom avea destul timp să vor
bim despre toate, mai ales despre iubirea 
noastră şi, dacă timpul ne va îngădui, şi 
despre acel Issus. Multe surprize îţi voiu 
face odată cu ocazia asta.

r
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.,Un vechili prieten al meu, care a sosit 
de câtva timp din Roma, trecând prin In
sulele Eladei, intre alte lucruri, ce mi-a 
adus ca dar, mai este şi o mantie, dintr’o 
ştofa de Cos ; ea este de culoarea paiului 
copt şi străluceşte la soare ca aurul; când 
voiu fi la tine, la rândul meu ti-o aduc şi 
eu ca dar. CI aud ia şi Ponţiu m’au rugat s’o 
dau Salomeci; dar pot eu oare sâ fac asta, 
când tu eşti totul pentru mine.... şi mai 
presus decât Salomeea?

„Mi-a mai adus apoi vreo două coşuri cu 
struguri, proveniţi din Cefalonia, aduşi in 
Roma spre vânzare in calea Sfinţită, unde 
Romulus făcu alianţă cu Taţius, Regele Sa
binilor; castane care plăcea atât de mult 
lui Amarilis şi trei sau patru sturzi aurii, 
şi vreo zece porumbiţe albe.

„Toate acestea le voiu aduce la vila ta 
din Magdala. Vom juca cubii de fildeş, ur
mând înnainte partida lăsată rândul trecut.

..Termin scrisoarea mea aci, pentru că 
noaptea şi-a isprăvit misiunea, iar vârfurile 
neguroase ale Curmeiului, îmi arată ivirea 
aurorii.

„Fii tot atât de frumoasă Myriam, ca şi 
Atlanta, dar nu atât, de sălbatecă ca dânsa, 
iar eu, aş vrea să fiu mai puţin nenorocit 
decât Melanion.

„Te salut, divina mea..., cum odinioară 
lângă Capitolium, salutam pe Astrea".
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Nu se întâmpla odată ca acei cari vedeau 
pentru Întâia oara pe Myriam din Magdala, 
sa nu fie atraşi în mrejele ei, prin puterea 
i'rumuseţei şi a farmecului eu care dânsa 
era înzestrata.

îşi meritase bine supranumele de curte
zană, şi era poate cea mai bogata şi cea 
mai căutată dintre toate tovarăşele ei din 
Tiberiada, cetatea Galileii destul de plâcutii, 
căruia locuitorii acestei ţări îi mai ziceau 
şi Kinereth-ul.
. In Magdala avea o mică locuinţă sau, 
cum s’ar fi numit atunci, o mică casă câm
penească, pierdută in mijlocul unei mari 
grădini de curmali, smochini şi chiparoşi, 
cari prin mirosul lor im parfumau locurile 
dimprejur, până la o marc depărtare, dând 
cu chipul acesta intregei locuinţe, aspectul 
unei bogate şi luxoase vile.

In Tiberiada, de asemeni, avea un ade
vărat Palat, aproape public, unde veneau 
toţi prietenii şi prietenele ei; împreună cu

/
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amantele şi amanţii lor; era cum am zice* 
o casă de întâlnire, atât pentru dânsa, cât 
şi pentru celelalte curtezane, cu care My- 
riam era in legături mai intime.

Luxul cel mai rafinat era desfăşurat pre
tutindeni, atât in ospăţuri cât şi în îmbră
căminte, lux care era mărit prin imensa ei 
bogăţie, donată de către mulţi din amanţi,, 
şi prin elementele cu ajutorul cărora dânsa 
desvăluiâ acest lux.

Poseda sub ordinele ei cei mai mulţi ser
vitori şi servante, aduşi din ţările îndepăr
tate ale Imperiului Roman, înadins pentru 
a introduce în Galileea fastul care domina 
pe atunci Imperiul putred al lui Tiberiu.

Printre prietenii, cari o vizitau mai des,, 
numai la Magdala, şi aceasta din diferita 
cauze, in primul rând era Amaleck ebreu, 
originar din Hierhasulem: un typ, care dela 
întâia vedere iţi displăcea. Statura lui era 
scurtă, gras şi rotund, întocmai ca o ghiu
lea. mărgenit in capricii cât şi la minte,, 
vanitos, predominat de averea’i colosală şi 
viţios la culme, fapt care îl înjosea şi mai 
mult in faţa cunoscuţilor săi, mai ales că- 
era căsătorit şi avea copii.

Celalt, Minus, tot ebreu, născut in Suza,. 
era mai liniştit decât Amaleck, dar vechiul 
cult al Mei iţei, care îl stăpânea încă din 
copilărie, îl făcuse un viţios mai elegant; 
toliişi aluneca de multe ori, fără să-şi dea 
scama, in braţele orgiace ale plăcerilor. în
demnat de capriciosul Amaleck.
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Apoi era Pomponius Felix, tânăr patri
cian Roman.

Cei doi dela început: Amaleck şi Ninus, 
celebrii prin bogâţia lor, erau tovarăşi pe 
afacerile comerciale, tovarăşi şi pe Myriam 
frumoasa lor amantă, având ambii aceleaşi 
drepturi asupra ei, pentru că dânşii fusese 
aceia cari o făcuse stăpână aproape pe în
treaga ei avere din Magdala şi Kineretk.

Aceşti curtezani încărcau, de patru sau 
de cinci ori pe an,- caravane întregi cu tot 
felul de mărfuri, începând dela fructele cele 
mai gustoase şi căutate ale Arabiei, Siriei 
şi Egiptului, dela pietrele preţioase ale gol
fului Persie, până la stofele şi covoarele 
Tndiei, cari plecând pe uscat până la Tyr 
sau Sidon, îşi continuau călătoria pe în
tinsa mare Myara, mergând la Roma întâia 
destinaţie; de unde apoi se împrăştia în 
întreaga Campanie Eladă, până Ia îndepăr
tata Hissperie.

Ambii tovarăşi sp entuziasmau mult când, 
întorcându-se din lungile lor călătorii fă
cute prin Suza, Persepolis, Ecbatana şi Ti
bet, încărcaţi de scumpeturi, puteau însfârşit 
să petreacă o noapte-două la Magdala, plă
tind cu prisosinţă lipsa atâtor zile.

In seara când Myriam primise papirus-ul 
lui Pomponius, prin care tânărul şi frumo
sul ei „Domino” o anunţa că peste două 
sau trei zile o va vizita, Amaleck şi Ninus
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tocmai se întorceau din Persia, aducând cu 
dânşii cele mai frumoase daruri pentru My- 
riam.

Curtezana ştia foarte bine c-ă in astfel de 
împrejurări nu putea scăpa aşa uşor, mai 
ales de Amaleck, căruia îi plăcea să mă
nânce şi sa bea cât de mult. Şi tocmai 
pentru acest motiv el avusese grijă a aduce 
lui Myriam un bucătar sirian, înadins pen
tru a’i satisface şi mai pe deplin gusturile.

înainte de a se aduce mâncărurile, tre
cură cu toţii in camera destinată ospăţului.

In mijlocul unei săli spaţioase, în.formă 
exagonală, ai cărei pereţi erau ornaţi cu 
diferite tablouri şi surprize potrivite mo
mentului spre a aţâţa şi mai mult pofta de 
mâncare, era aşezată o masă mare cu trei 
colţuri, iar in jurul ei erau sofale umplute 
cu lână de Tibet, acoperite şi îmbrăcate pe 
deasupra in purpură.

Fiecare,- cum intră, îşi ocupă locul său, 
in vreme ce un serv aducea in cupe mici, 
băutura de predilecţie înainte de masa, un 
fel de must stors din curmale, ars, foarte 
tare la gust.

Imediat după această băutură, pentru gus- 
tărit se aduse măsline albe şi negre.

In intervalul până să vină mâncărurile, 
Amaleck şi Ninus se puseră să converseze, 
in care timp frumoasa Myriam se îndelet
nicea cu ordinea ospăţului.

— Ce zici tu Ninus?... Aşa e că am 
dreptate? Căldura ceia clin Suza era cât 
p’aci să mă cleâ gata... Mulţumesc insă lui
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-Jehova, ca. am scăpat teafăr, şi putui, sfi 
mai văd odată pe frumoasa mea Myriam.

— Aduţi aminte, că e şi a mea! observă 
Ninus.

— Şi a ta... Da... Nu suntem oare to
varăşi buni şi nedespărţiţi pe tot avutul 
nostru ?

Fericirea noastră nu atinge culmea când 
ne ştim iubiţi de femeia cea mai fără pe
reche in lume?

— Te cred; de altfel te ştiu că nici dra
cul nu te întrece in alegerea femeilor... 
Dar la ce să mai vorbim despre asta?... 
-S'a scurs atâta vreme de când cunoştem 
pe Myriam, suntem bătrâni* şi caută să ne 
gândim la altceva mai serios, potrivit vârs
tei noastre.

Rotundul din Hierhasulem, atins oare 
cum de vorbele lui Ninus, sărind de pe 
sofa într’un gest cât se poate de caraghios, 
zise:

— Ce vrei o.are să zici?...
— Nimic altceva decât ceia ce gândesc 

^i trebue să zic. Tu nu te îngrijeşti decât 
de prostiile tale capricioase... Sărmane!... 
O să-ţi plesnească ghiuleaua... Dar ascultă: 
Vazuşi ce este la Hierhasulem, cum străinii 
ne-au copleşit, şi cum poate mâine toate 
bunurile noastre vor fi prădate de dânşii ?...

Legea nu mai e nemic de fapt, pentru 
că însuşi acei cari o conduc, adică preoţii, 
scribii şi înţelepţii cititori de stele, au tre
cut în partea Romanilor, viciind cu modul
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acesta toate obiceiurile şi vechile aşeză
minte.

— De când te făcuşi atât de adânc cu
getător, Ninus? Nu te-am auzit niciodată 
vorbind astfel... Dar ce-ţi pasă ţie de ceea 
ce se petrece la ITierhasulem, când noi 
n’avem aproape nimic acolo, decât o lo
cuinţă unde stăm cu copiii noştri. Averea 
noastră oare nu este cu noi?...

— Da, intr’adevăr aşa este, dar odinioară 
era altfel... Acum insă...

— Nu te mai înţeleg de Joc. Nu cumva 
eşti şi tu un fel de Ion pe care proştii l-au 
supranumit Botezătorul ? Pentru ce nu te 
duci să te ei de mână cu Profetul din Gâ- 
lilca, acela care zice că este trimes şi în
sărcinat să adune întreaga turmă a lui 
Israel la dânsul, spre a o îndrepta din dru
mul pieziş şi rătăcit.

Iată-te şi tu acum întocmai ca el... ca 
acel nebun Nazarenean care cutrceră pote
cile şi stradele Capernaum-ului, Nazare- 
tului. Magdalei şi Hierhasulem-ului, urmat 
întotdeauna de o mulţime săracă ca şi dân
sul, răspândind o doctrină răutăcioasă, de- 
clarându-se tot deodată „Regele NemiiuliriM.

Urma o clipă de tăcere... în care Myriam 
deveni gânditoare şi tristă... Ea mai auzise 
deja, dela prietenile ei, despre acel Naza
renean... dar atunci se interesă prea puţin 
de dânsul.

Ninus rupse tăcerea.
— Tocmai tu Amaleck vorbeşti astfel? 

Tu care cunoşti foarte bine scandalosul ne-
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goţ deJa Sanctuar, şi certurile zilnice dela 
Consiliu; — mergi panii, acolo încât te je
nezi de un nebun liniştit, caro niciodată 
poate nu ţi-a făcut vre un rău, şi pe care 
Tai putea asemăna cu un copil care cântă 
pe drumuri 1'?...

— Eşti şi tu tot ca ceilalţi... întrerupse 
Amaleck.

Tn timpul acesta intră bucătarul aducând 
mâncărurile. Amaleck care-1 văzuse intâiu, 
fura şi gusta cu nasul deliciosul miros cc-l 
împrăştia... şi urmă:

— Să lăsăm fleacurile Ninus!... Ce fru
mos şi ce fericit eşti când ai o buna rno- 
rişcă în gură, un bun miros, şi un sto- 
mach care să nu te dea de ruşine nici
odată !...

Se dădu la masă mai întâiu lacerte (peşte 
de marc) cu sos de garum, în vreme ce 
servantul însărcinat cu destuparea amfo
relor cu vin din renumitele producţiuni ale 
Hebronului, turna in cupe largi lichidul 
spumegos, pe care-1 oferea oaspeţilor să bea.

Amaleck luă cupa întâiu şi ciocnind cu 
Ninus şi cu Mvriam, zise:

— O cupă în numele tău Ninus!...
O cupă în numele tău MyriamL.

: O cupă în numele meu!... Acest vin pe 
care părintele Noe l-a dăruit poporului său 
iubit, întrece chiar şi nectarul Zeilor din 
Olimp. Renumitele producţii din Lesbos şi 
Naxos nu dau vinuri ca ăsta.

După ce mâncarea se consuma, se aduse 
apoi un fel dc friptură din muschiu de
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Strutzi şi Fazani, pe care iscusitul bucă
tar le tăiase cu o deosebită măestrie, gru
pând bucăţele in jurul unui epure de ase
meni fript şi stropit cu vin.

Atât a trebuit, ca tăierile să se aşeze bine 
pe masă, pentru ca Amaleek să se repeadă 
la friptură întocmai ca un lup flămând după 
prada sa, — in timp ce nectarul îmbătător 
curgea neîncetat in cupe largi, spumegând.

— Mănâncă Ninus... zise Amaleek după 
vreo cinci sau şase înghiţituri... Ori nu-ţi 
place... Lasă fleacurile.... Lasă pe Jssus al 
tău, căci gândindu-te la el mereu, o să ră
mâi nemâncat. Auzi să mă lipsesc eu de 
o mâncare atât de bună şi gustoasă din 
cauza unui om fără nici un căpătâiu, a că
rui menire el singur nu şi-o cunoaşte.

— După capul tău asta... şi după limba-ţi 
care nu-i capabilă la altceva nimic decât 
la gustărit'?!... O sărmane, sărmane!

— Aşa?... Aşa?... Atunci pentru ce nu 
cauţi să ne convingi ?...

— Eu să te conving?...
— Da tu... pentru că eu nu ştiu nimic 

pozitiv despre Nazarenean, atât doar din 
câte am auzit. Ştii tu ceva despre el ? Vreau 
să aud dela tine aceasta. Spusei adineauri 
că el se declară ca Iteye al lui Israel. Ei 
bine, asta este un drept al său, căci se 
pretinde a fi scoborâtorul familiei regelui 
David. Ceva mai mult, aud că se pretinde 
a fi fiul lui Jehova, şi bine înţeles, cu 
aceasta ameninţă oare cum temeliile solide 
ale Societăţii, căci el se ridică contra Preo-

4
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ţilor, contra Doctorilor, contra Scribilor, 
contra celor bogaţi... intr’un cuvânt contra 
tuturor acelora pe care dânsul nu-i poate 
mistui...

— L-ai înţeles greşit Amaleck... zise Ni- 
nus gânditor. Pentru cil nici unul din Şefii 
Consiliului mai marii Preoţilor şi înţelepţii 
Hierhasulemului, nu vor să-l bage in seama 
şi nici să audă cuvintele lui, cari li se par 
tot atât de obscure... ca şi concepţia jude
căţii talc.

Totul însă la acest om, ii lasă nedume
riţi... pentru ca el prin miracolele săvâr
şite faţă de toţi neputincioşii cari caută 
scăparea la dânsul, pune într’o mirare pro
fundă pe înalţii şi veneraţii preoţi.

Şi e foarte natural, ca aceia cărora acest 
Nazarenean le-a făcut numai bine, să-l nu
mească Messia... atât de mult aşteptat in 
aceste zile de doliu...

Amaleck, care tocmai îşi terminase masa, 
spărgea acum migdale, spre a aţâţa şi mai 
mult pofta vinului. Apoi cu un ton cam 
leneş zise:

— Ei?... Acest nebun, care umblă cu pi
cioarele goale în sandalat?... El Messia? 
El Messia?... Neruşinatul acela care umblă 
mai mult gol decât îmbrăcat? El Messia?... 
Poate că este numai pentru duzina lui de 
discipoli, acei mizerabili care lucrează şi 
făptuesc mai mult in umbră nevăzuţi şi 
neştiuţi de nimeni, întocmai ca vampirii, 
iar când es la lumină în faţa mulţimei,
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trec de cei mai buni şi mizericordioşi oa
meni ?! ?!...

Şi aceştia vroeşti tu să zici că sunt le
giunile acestui Rege? Ninus... Ninus...

— Cine ştie dacă azi sau mâine, toţi 
noi ăştia care ne pretindem mai ceva ca 
dânsul, ca acest nebun, cum ii zici tu, nu 
ne vom uni cu el, mergând înainte spre a 
săvârşi opera deja începută.

— Vorbe... Dar pentru că ii ei atât de 
mult apărarea, iacă închin o cupă cu vin 
Regelui tău şi alt nimic.

Un sgomot de ciocnituri se auzi deodată, 
.şi acest rând se bău cât ai clipi din ochi.

Cupele golite se umplură din nou.
De astă dată Myriam, care până acum 

ascultase numai fără a vorbi ceva, se ri
dică în picioare clătinându-se, şi intrăm 
hohot de râs isteric, care caracterizează pe 
adevărata prostituată, intr’un delir de beţie, 
amestecat cu o surescitare grozavă a ner
vilor, strigă:

— O cupă pentru Issus din NazaretL.
Din nou se auzi ciocnituri, iar sgomotul 

devine mai puternic, mai confuz.
Acum nu mai era acea stăpânire de sine 

la nici unul din oaspeţi; mai ales Ama- 
leck şi Myriam care erau beţi turtă încât 
abia puteau din când în când să zică cevâ.

Cu toate acestea, în sgomote asurzitoare 
ei perpetuau cheful, ducându-1 mai de
parte.

— Un Issus ne trebue!... zise iarăşi My
riam.
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— O cupă pentru tine... Myriam, zise 
Amaleck, care se apropiă de frumoasa 
curtezană.

— O cupă, şi o gură apoi... zise Ninus 
în batjocură.

— Da... o gu-ră... repetă Amaleck, care 
se aplecase deja peste faţa Myriamei, să
rutând-o.

Apoi o apucă cu braţele lui vânjoase şi 
ca pe un copil o duse în iatacul ei de cul
care, unde adormi. Ninus îi urmă, — puţin 
apoi şi, după câtva timp, totul intră in li
nişte şi întuneric.

t
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In dimineaţa zilei de a treia, când Ama- 
leek şi Ninus plecam spre Hierhasulcm, 
cel dintâiu să-şi vadă familia, iar celalt 
după afaceri, celebra curtezană tocmai îşi 
terminase baia de lapte, după care cele 
două servante negresc o unse peste tot 
corpul cu ulei de nard aromat, făcând ast
fel ca să iasă mai la iveală părţile nece
sare, prin alte pomezi colorate şi mirosuri 
scumpe.

Ii înodă părul in chip neglijent la spate, 
ii puse in picioare sandalele ale căror cu
rele erau împletite cu sârmă de aur, pe 

. care Pomponius i le adusese ca dar, o îm
brăcă într’o tunică strâmtă, de culoarea ce
rului, peste qare'i aruncă o mantie largă de 
purpura, făcută în aşa fel, încât se înnoda 
cu ciucuri de fir deasupra umerilor.

O încinse pe la mijloc cu o eşarfă, ase
meni de purpură, ale cărei capete lungi 
•atârnau până jos. Şi astfel îmbrăcată trecu 
in iatacul ei, unde se aşeză pe o sofa, as-
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cultând pe una din servitoare, care ii ci
tea pentru a doua oară papirusul frumo
sului ei „Domino1*.

II aştepta.
Nu-1 văzuse de mult timp şi ii eră atâta 

dor de dânsul, încât azi, dacă s’ar fi în
tâmplat să nu primească nimic din parte-i, 
era decisă să-i scrie dânsa, sau să-i trimeată 
vorbă să vină s’o vadă.

Servanta, terminând cu cititul, fu pusă 
in libertate, iar Myriam rămase confun
dată într’un extaz mistic, gândindu-se me
reu la Felix. Un moment după aceasta tâ
nărul patrician apăru în pragul iatacului.

— Te salut, Myriam, zise dânsul închi
zând uşa, frumuseţea ta să întreacă pe acea 
a Venerii, iar obrajii tăi să fie mai fragezi 
decât aceşti crini, ale căror flori s’au des
chis abia astăzi.

— Fii bine venit, Pomponius, şi Jehova 
să te aibă in paza lui, zise Myriam in cul
mea bucuriei.

— Fericit omul care aude vorbele tale, 
mai armonioase ca sunetul lirei lui Apo- 
lon. De o mie de ori mai fericit acela care 
te vede in toată puterea graţiilor şi frumu- 
seţei tale, odihnându-şi o clipă privirea 
sub magia ochilor tăi albaştri şi profunzi 
ca cerul.

— Spune-mi drept, Pomponius, mă iu
beşti tu? îl întrebă Myriam, punându-şi 
mâinile peste umerii lui.

— Din clipa când te-am văzut pentru 
întâia oară fără voal, în grădina aceasta,
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mă gândesc neîntrerupt la tine, şi înainte 
de a te cunoaşte mă chinuiam în căuta
rea unui mijloc la care să alerg, ca să te 
pot poseda pentru mine, şi numai pentru 
mine. Să te miros şi să sorb întreg acest 
miros, întocmai cum albinele sug sorbind 
nectarul din florile de lavanda.

Cât eşti de frumoasă Myriam!... Şi cât 
te iubesc de mult... oh ! Viaţa mea, viaţa 
mea dacă ar fi lipsită de tine, însumi aşi 
fi lipsit de viaţă, pentru că tu eşti viaţa, 
fericirea mea, şi totul ce contribue să per
petueze această viaţă, această fericire.

Te iubesc mai mult de cum odinioară 
iubeam pe Aurora, când pentru întâia dată 
mi s’a arătat in vis.

Şi tu ai devenit realitatea acelui vis, 
fiindcă tu însuţi eşti Aurora.

Te iubesc cum Hilas a iubit naiadele 
care-1 şi răpiră printrio crimă; te iubesc 
cum Ulise a iubit pe Calipso şi Circe, cum 
Melanion iubi pe sălbatica Atlanta, rănit 
el însuşi de săgeţile lui Hileu.

..... Aşi vrea să fiu mai fericit decât
Hereule... care, în mijlocul fecioarelor loniei 
ţinea coşuleţele lor, torcând împreună cu 
ele lână... Eroul Tirintului fu blând la or
dinele lor, şi eu îl voiu imita.

In clipa asta, Myriam se apropie şi se 
lipi de Felix, inconjurându-i mijlocul cu 
braţele ei de alabastru, şi în beţia unui 
extaz nebun îşi împreunară buzele, topind 
şi sorbind nectarul în văpaia unui sărutat.

— Felix, tu fericitule! zise dânsa. No
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vom iubi cât timp gândurile şi sufletele 
noastre vor fi unite, cât timp vom fi ti
neri şi plictiseala nu-şi va întinde vălul 
său răutăcios asupra noastră.

Alungă dela tine o idee rea ce-ţi vei fi 
făcut despre mine, şi nu mă considera ca 
pe o prostituată, după cum duşmanii mei 
mă consideră.

Priveşte în mine, o sărmană femeie, slabă 
şi păcătoasa, care simte tot ce poate ţine 
de acel amor sburdalnic şi dulce.

A iubi cineva este un rău ? A se arunca 
cât mai mult în vâltoarea acestei patime, 
pe care însuşi Iehova a destinat-o, este oare 
o crimă?

Dacă religia mea dictează iubirea, ei bine 
eu vroesc să menţin această iubire, s’o fac 
să renască în mine sub diferite forme şi 
manifestaţiuni noui, căci în întreaga mea 
fiinţă, dânsa îşi găseşte şi-şi va găsi pen
tru totdeauna refugiul, pentru ca in urmă 
să treacă prin toate fibrele din care este 
alcătuit corpul meu.

Acum însă, gustai altfel din fructul aces
tei plante binefăcătoare şi eternă, întâl- 
nindu-te pe tine, Felix!... De unde ai adus 
tu fructele acestea scumpul meu?

Şi mai înainte de a aştepta răspunsul 
lui, dânsa îi astupă gura cu alte sărutări 
calde şi supte.

— Myriam, tu comoara mea, isvor 
secat de fericire, vei fi celebră prin acest 
amor, pe care tu l-ai alimentat cu graţiile 
tale.. Sufletul tău sbuciumat îşi va găsi re

ne-
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fugiul spre a se contopi cu al meu într’unul 
singur, iar imaginea ta scumpa ne va că
lăuzi paşii în aceasta călătorie eternă a fe
ricirii.

Se făcu tăcere, în care timp Felix părea 
ca cugetă la ceva, apoi după un oare caic 
timp de gândire zise:

— Myriam, tu crezi în vise?...
— Pentru ce mă întrebi?
— Pcntrucă mai nopţile trecute te-am 

văzut într’un vis foarte ciudat; — şi mă 
gândesc dacă trebuo să ţi-1 spun sau nu!...

— Spune-mi-1 Felix, şi vei avea sufletul 
meu ca dar,— zise Myriam curioasă şi ne
răbdătoare.

— Se părea mai intâiu, începu Felix, un 
tânăr înfăşurat într’o mantie de purpură, 
lungă până jos, iar in jurul capului i-se 
desfăcea un nimb do raze strălucitoare, în
tocmai ca o aureolă, cari se desmărgineau 
în zările eterne ale infinitului.

Părul lui, de culoarea vinului, drept şi 
fără lucire, despărţit la creştet, ii cădea in 
jos, îinpodobinclu-i fruntea mai clară decât 
lumina Junei, iar culoarea feţei lui era aceia 
a marmorei de Corinlh, atât numai, că pu
ţină roşiaţă o trăda.

Privirea lui nobilă şi blândă căuta spre 
tine, tu care erai ingenuchiată înaintea lui, 
ca şi cum i-ai fî cerut ci tare,— ertare pen
tru dragostea ta, pentru iubirea ta nebună 

.şi pătimaşă.
In jurul capului tău, de asemeni se des- 

mărginea un nimb do raze lucitoare, cari
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se pierdeau, cu încetul, în negurile infini
tului ; iar îmbrăcămintea ta era întocmai 
aceasta mantie de purpură cu care te văd 
acum.

Amândoi eraţi înconjuraţi de mai mulţi 
curioşi, vreo doisprezece la număr, cari cu 
toţii se uitau serioşi, când la tine când la 
acel tânăr.

După un timp oarecare de meditaţie, şi 
în urma unui semn făcut de dânsul, te-ai 
ridicat în picioare stând iarăşi în faţa lui 
şi, o clipă după aceia, depărtându-se, tu 
l-ai urmat.

Te-am privit mult, până când nu te-am 
mai văzut, dar în zadar căci, cum era nu
mai un vis trecător, era şi natural chiar 
ca tu să nu mă zăreşti! Şi tocmai dimi
neaţa, când Aurora aduce întâiul salut na- 
turei, în spazmurile unei crize violente m’am 
deşteptat buimac şi speriat.

O zi întreagă am stat dus pe gânduri, 
neputându-mi da seama de însemnătatea 
acestui vis straniu.

Tu ce crezi?...
— Ştiu eu, Felix.... Răspunse Myriam,

gânditoare.— De altfel nu trebue să punem 
atâta teraeiu pe nişte vise trecătoare şi cari 
se pierd odată cu intunerecul nopţei.

— Da, Myriam, dar vezi tu cât este de 
aievea visul acesta ? Şi oricât m’aşi încerca 
să-l alung din memoria mea, totuşi nu ştiu 
cum, că fără voie, îmi place par’că să me
ditez şi să mă gândesc neîntrerupt la dinsul.

— Nu fii îngrijat, scumpul meu ..Domino14,
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va şti Myriam să alunge din creerul tair 
aceste gânduri negre, spre a le prăbuşi în 
profunzimile din Valea Plângerii de lângă. 
I-Iierhasulem.

Ce-ţi mai trebuc şi ce-ţi lipseşte, când 
eu însu-mi, eroina acestui vis, intr’adevăr 
straniu, sunt cu tine, a ta, a ta pentru tot- 
dauna ?...

— Ştiu, divina mea... dar...
— Am să te omor.... Ii zise Myriam,

strângându-1 la piept şi astupându-i gura 
cu buzele ei, de pe care Felix sugea nec
tarul mult mai dulce decât al zeilor din 
Olimp.

— Nu cred să poţi, zise el însfârşit.
— Vei vedea că am să pot!...
— Şi cum ?...
— Ce-ţi pasă ţie... Uite... Uite...
Şi in beţia unui amor nebun, şi în îm

brăţişări calde, ei se sărutau fără întreru
pere, pe ochi, pe frunte, pe obraji, ne mai 
dându-şi seama de nimic.

Se părea că iatacul acesta era un cuib 
unde toate graţiile amorului îşi găsise re
fugiul, contribuind fiecare cu câte ceva,, 
pentru ca beţia celor doi amanţi să fie şi 
mai desăvârşită.

Deodată Felix deveni gânditor şi, ca şf 
când şi-ar fi adus aminte de ceva, stătu o- 
clipă meditativ, apoi zise:

— Ascultă, Myriam, trăeşte prin părţile 
acestea un oarecare Issus Nazareneanul 
Tu ştii ceva despre dînsul ?
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— Nu, şi nici n’am auzit pana acum pe 
cineva pronunţând acest nume.

— Ei, cu toate acestea există.
— Ce fel de om este ?
— Un om într’adevăr extraordinar, şi în

zestrat #c-u o mare putere.
— Cum, in ce chip ?
— Se zice că el inviază morţii; celor 

orbi, le dă vederea; pe cei muţi, ii face să 
vorbească; pe paralitici şî şchiopi, îi face 
să umble ; intr’un cuvânt, el poate vindeca 
toate boalele acelora cari vin la dânsul, şi 
nemic nu-i este cu neputinţă. Crede în ro
lul său supranatural, dându-şi titlul de Fiul 
lui Dumnezeu, răspândind în popor o doc
trină nouă, întemeiată numai şi numai pe 
iubire, pe milă, pe adevăr.

— Curios !... Făcu Myriam.— Dai* tu l-ai 
văzut vreodată'?...

— încă nu... Aud insă că-i tânăr, şi cu
riozitatea m’a hotărît să merg să-l văd....

— Şi cam pe unde 1-ai putea găsi, Fclix'?
— Chiar prin părţile acestea: —pe lângă 

lacul Genissareth, Capernaum, Tiberiada, 
şi chiar aici in Magdala poate să fie.

Myriam stătu o clipă privind in vag, fără 
a zice o vorbă; o mulţime de idei îi tre
cură prin minte, unele mai bizare decât 
altele; şi, în interval de câteva momente, 
i-se perindă prin memorie întreaga ei viaţă, 
întocmai aşa cum ar fi fost văzută într’o 
oglindă magică.

Se gândia la acel Nazarenean, şi-l gusia 
atât de curios, mai ales când se întreba de
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unde poate avea el acea putere cu care în
via morţii, şi celelalte.

Jehova al lor nu făcuse până atunci ni
mic, pentru nici unul dintr’ânşii. Odinioară, 
în tinereţea ei, pe când era danţatoare cu 
Salomea, in vastul Palat al Tetrarchului 
din Tiberiada, cunoscuse pe Botezătorul, 
asemeni răspânditor al unei doctrine noui, 
dar care nu şi-a manifestat cu nimic rolul 
său supra-omenesc.

Auzise pe acel sălbatec al pustiei vorbind 
despre venirea unuia mai mare ca dinsul; 
dar cine punea temeiu pe cuvintele lui?!...

Sărmanul-; el a plătit cu moartea refuzul 
Salomeei la iubirea ei nebună; de atunci 
sunt cinci ani, fără să se mai fi auzit ceva, 
nici despre dinsul, nici despre acela pe care 
el, în ciudata lui convingere, l-ar fi aşteptat.

Cine ştie ce o să fie mai în urmă !...
Apoi, ca şi când şi-ar fi zis sie-şi:
— Să invieze morţii şi pe bolnavi să-i 

tămăduiască!... Curios !...
Tocmai în acel moment, o ceată nume

roasă trecea prin faţa vilei, mergând pe 
drumul care duce spre lacul Genissareth.

In mijlocul ei un tânăr, ca de vreo trei
zeci şi ceva de ani, îmbrăcat într’un veş
mânt lung până jos, care părea a fi de pur
pură după culoarea lui roşie, iar în picioare 
sandale; după aparenţă se credea a fi con
ducătorul cetei, căci cu toţii îl urmau.

Felix, aruncându-şi ochii într’acoio, cum 
îl văzu rămase o clipă înmărmurit, apoi,, 
reculegându-se, zise :
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— Pe toţi zeii Romei, e acelaş tânăr pe 
«care l-am văzut în vis.

Myriam, care până atunci privise în ex
taz mulţimea care se depărta, dar mai ales 
pe tînărul care o conducea, deşteptată ca 
dintr’un somn profund, se uită o clipă la 
Felix, apoi, cu un ton strein ei, răspunse:

— Da, îl văd. Şi poate că acesta este 
Nazareneanul despre care m’ai întrebat.

— Cine .ştie.— Ripostă Felix gânditor. 
Convorbirea se opri aci, căci tînărul pa

trician se găti să plece spre Hierhasulera.
îşi aruncă toga pe dlnsul şi, salutând, 

pleca.
Myriam rămase singură — mută, cu gân

dul la tînărul care trecuse prin faţa vilei 
ei, întocmai ca o stea care, căzând, se perde 
în haosul nemărginit al cerului, apărând şi 
dispărând. Se gândia la visul cel straniu 
şi curios al lui Felix, şi-;şi punea mereu 
întrebări despre însemnătatea lui. Se părea 
insă că realitatea covârşise cu desăvârşire 
puterea vizionară a forţelor, căci acum dinsa 
vedea in acel Nazarenean, pe care cu câteva 
zile înainte ghiuleaua lui Amaleck îl de
făimase, şi ca tot atât, afară de nobilul 
Ninus, care îl susţinuse pe toată linia, ve
dea întrinsul pe adevăratul tinăr visat, şi 
pe care ea, curtezana celebră, l-ar fi trecut 
cu drag şi fără scrupul în rindul celorlalţi 
amanţi. Dar... Niciodată nu se simţise lip
sită de energie ca acum, dinsa care, odi
nioară, când era vorba să-şi satisfacă un
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capriciu, nu risca nimic din mersul sbu- 
ciumat al vieţei ei.

Acum nu mai era capriciul.
Se gândia la o linişte caro sa se perpe

tueze şi sa dureze atât cât i-ar ţine viaţa, 
in domeniul căruia sa guste acea fericire 
neînţeleasă, mistica, tăinuită, şi pe care nici 
unul din curtezanii ei nu i-o putuse da.

Dorea acea linişte, care aduce cu ca fe
ricirea eterna, cuprinsă în cuvintele acelui 
Nazarenean.

Totul se spulberase din mintea ei, chiar 
din clipa când Issus trecuse, şi nimic n’o 
mai mişca acum ; Felix îi apărea din când 
în când ca o figură vaga, care încetul cu 
încetul se îndepărta.

Vedea pe Amaleek burtosul, rotundul, şi 
pretinsul Arab, căruia i-ar fi aruncat în nas 
toate darurile lui.

Flavius şi Persanul Ninus apăru într'un . 
nimb obscur, în faţa cărora se desmărginea, 
ca un paravan, uitarea cu toate capriciile 
ei: plictiseală, dcsgust de viaţă, sete de re- 
paos, dor de linişte.

Şi iarăşi, printre aceştia, apărea Felix, : 
mai clar ca în totdauna, dar, ca şi steaua 
care cade, el se pierdea încet in negurile 
eterne ale nemărginirei. Cu toate acestea 
şe gândea că numai lui Felix avea să-i 
mulţumească,— pentrucă el fusese acela care 
deschisese vorba despre tînărul propovă
duitor.

De ce nu-1 cunoscuse mai de mult!
Se întreba: cum va fi acea fericire des-
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pro care auzise că a vorbit dinsul, şi nu 
ştia cum sa şi-o inchipue; se gândiâ la 
iubirea pe care tinărul profet o planta in 
inimile auditorilor săi, şi nu ştia cum sa 
şi-o explice.

Oare nu eră aceiaşi iubire pe care o cul
tivă dinsa?

Cine ştie !...
Si tot astfel petrecu restul zilei pană 

seara.
Se simţea foarte obosită şi avea nevoie 

de repaus. Vroia ca a doua zi să meargă 
la lac.

Chemă in grabă servitoarele, cărora le 
ordonă să aprindă lampa şi să-i facă patul, 
apoi le zise să se retragă, manifestându-şi 
faţă de ele, dorinţa de a petrece in noap
tea aceea singură, lucru neobişnuit.

Se desbrăcă şi se făcu goală de tot, se 
duse in faţa oglinzii şi, stând într’o poziţie 
fixă şi statuară, îşi privi îndelung frumu
seţea desăvârşită a corpului ei, a cărui al
beaţă şi frăgezime întrecea orice închipuire.

Confundată intr'o adoraţiune mistică şi. 
simtă, ea îşi manifestă asupra ei însuşi iu
birea cărnii şi, in culmea acestui extaz de 
admiraţiune vădită, pe negândite ii apăru 
înainte palida figură a Nazareneanului.

El stătu o clipă, o privi cuprins de ui
mire, apoi dispăru.

Când îşi veni in fire, se uita speriată in 
ruşină şi plânse. Căzu in ge-juru-i, se

nunelii în faţa micului altar ridicat în onoa-

5
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rea lui Jehova, şi estatică îşi improviza o 
rugăciune străveche, pe care n’o mai repe
tase Încă de când era copilă.

Apoi se aruncă pe pat, lăsând lampa cu 
lumina mai mică, îşi încrucişa mâinele sub 
cap şi, după ce rugă somnul să-i aducă in 
vis pe Issus, adormi.
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Şi, într’adevăr, că necunoscutul tânăr clin 

Nazaret venise.
Myriam ar fi vroit ca noaptea asta să nu 

se mai sfârşească, iar ziua de mâine să nu 
mai fie niciodată. Dar. când văzu întâiele 
sclipiri ale soarelui reflectându-se în zare, 
peste vârful albit de zăpadă al Carmelului, 
simţi un regret amar, când se gândiâ la 
neliniştea ce o va cuprinde şi astăzi.

Se îmbrăcă repede singură şi cât putu 
mai simplu; chemă servitoarele, le dădu 
câteva ordine, apoi lua drumul spre lacul 
Gcnissareth.

De câte ori nu vizitase clinsa acele lo
curi.

De câte ori nu venise ea, împreună cu 
amanţii ei, plutind in voie pe luciul liniştit 
al apei, în splendoarea nopţilor de vară şi 
avind numai luna d'asupra lor ea martor.

De câte ori, când se întorcea acasă, nu 
se simţise obosită, plictisită poate, săturată 
de amor şi patimă, dar îmbătată de pariu-
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mul răspândit până departe de dafinii tran
dafirii, de curmalii de India, de caperele 
Galileii care, cu toatele, smălţau cât mai 
frumos malurile in totdeauna rizătoare ale 
fermecatului lac.

Acum se ducea altfel, şi cu un alt scop. 
Dar, tocmai pentru acest motiv sitnţiâ o 
durere mută, atât dc vădită, gândindu-se la 
viaţa ei petrecută in orgiile cele mai scan
daloase şi desgustătoare, din care nu s’a 
ales qu nimic, cu nimic.

'Potul i-se părea un vis vechiu, petrecut 
de mult, foarte de mult, şi de care azi abia 
îşi mai aducea aminte, in domeniul căruia 
dinsa se aruncase cu toată puterea ei pă
timaşă.

Simţia o nelinişte şi o tulburare sufle
tească, inchipuindu-şi clipa când pentru 
întâia oară va sta in faţa acelui Nazarenean, 
întocmai aşa cum o văzuse Felix în vis, 
şi neliniştea ei creştea mai mult când îşi 
formula ideia fixa că se dusese vestea des
pre dinsa prin întreaga Galilee, Tetrarchie, 
Gadaree, Gaulonie, Samarie, Pera şi chiar 
in Iudeia până la Hierhasulem.

Tot drumul acesta, dela vila ei din Mag- 
dala până la lacul Genissareth, i-se părea 
atât de lung, cât viaţa ei întreagă.

Văzu, in bătaia razelor de soare, undele 
leneşe ale lacului de culoarea diamantului, 
care, prin inotarea şi aruncarea peştilor la 
suprafaţa lui, acolo unde se ridica apa se 
făcea parcă un alt soare care-i lua ochii.

Mai avea mult până să ajungă.
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Lamuri însă de departe mulţimea adu
nată pe mal şi cuprinsă de gravitate şi res
pect nu mai avu putere să înainteze, vru 
să se întoarcă acasă să se liniştească, dar 
■curiositatca ei covârşi raţiunea.

Şi cu cât mergea, şi cu cât se apropia 
mai mult de acest ţel necunoscut şi stra
niu, cu atât neliniştea şi turbura rea ii era 
mai mare.

Acea mulţime grămădită în jurul Gali- 
leanului, care asculta cu o încordare uimi
toare vorbele lui; sub magia acestei dimi
neţi primăvăratiee, o mişcă până la lacrămi. 
Nu odată, a stat Jocului, punându-şi mâna 
d’asupra ochilor spre a putea distinge mai 
bine măreaţa privelişte câmpenească, ce se 
desfăşura înaintea ci.

Iar când fu de tot aproape, curiozitatea 
îi crescu şi mai mult.

Văzu pe Issus întocmai aşa cum îl des
crisese Felix ; văzu apoi pe Petru, pe Ion, 
pe Matei publicanul şi pe Iuda din Keriot, 
singurii pe care îi cunoştea.

Nu îndrăcii să se apropie mai mult, ci 
se mulţumi a rămâne ceva mai departe, 
întrun loc unde nu prea era văzută bine, 
ca să poată asculta în linişte. Cuvintele în
văţătorului veneau până la dânsa, purtate 
parcă de zefirii dimineţii, cari porneau de 
pe undele limpezi ale lacului încă adormit.

— „Voi sunteţi sarea pământului şi lu
mina lumii; dacă sarea îşi va fi pierdut 
puterea ei, cu nimic nu o va mai dobândi, 
pentru nimic nu mai are tărie şi de nimic
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nu mai e buna, fără, — numai a fi arun
cată afară şi călcată ele oameni.

„Nu se ascunde cetatea de pe vârful mun
telui, nici lumina nu se pune sub obroc, 
ci in sfeşnic ca să lumineze tuturor celor 
care sunt în casă.

„Aşâ să lumineze lumina voastră înaintea 
oamenilor, pentru ca să se vadă faptele 
voastre cele bune şi să mărească pe Tatăl 
vostru, care este in ceruri. Să nu gândiţi 
că am venit să desfiinţez legea sau profe
ţiile ; — iTam venit să desfiinţez, ci să îm
plinesc, — căci adevăr zic vouă, până ce 
va fi trecut cerul şi pământul, o iotă sau 
o cirtă, nu se pierde din lege, şi toate se 
vor împlini.

„Iubiţi pe neamicii voştri, binecuvântaţi 
pe cei ce va gonesc şi vă blesteama, faceţi 
bine celor ce vă urăsc, şi vă rugaţi pentru 
cei ce vă vatămă şi vă persecută, ca să 
fiţi fii Părintelui vostru ceresc, căci el ră
sare soarele său peste cei răi şi peste cei 
buni, şi plouă peste cei drepţi şi peste cei 
nedrepţi.

..Căci dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce 
plată aveţi *? — Nu fac şi vameşii astfel *? 
^i dacă îmbrăţişaţi cu iubire pe fraţii voştri 
numai, ce faceţi mai mult ?

„Drept aceia, fiţi desăvârşiţi, după cum 
Părintele vostru ceresc, desăvârşit este“.

Cuvintele lui împrumutau farmecul câm
pului, parfumul suav al florilor şi ciripitul 
armonios al păsărilor.

Myriam îl asculta şi nu se mai sătura
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privinciul. Mulţimea aceasta adunată aici, 
care renunţase la toate acele nimicuri şi 
trebuinţi zilnice ale vieţei, numai să as
culte şi să se nutrească de farmecul vor
belor, pe care tânărul Nazarenean le planta 
adânc în sufletul lor, o impresionă atât de 
mult, încât numai vroia nimic, râvnind la 
fericirea lor, bazată pe o dezinteresare asu
pra vieţei aceştia lipsită de griji, simţind 
par’căcăo mică parte din fericirealor se ma
nifestă şi ei cu ajutorul eâreia dânsa că
pătase mai multă încredere în firea ei ro
mantică şi capriţioasă.

Predicile Galileanului i se păreau întocmai 
ea nişte poveşti, pe care dânsa, cu cât le 
asculta mai mult, cu atât le-ar fi ascultat, 
uitând cu desăvârşire de ea însăşi, de lumea 
în care trăise odinioară.

Intrânsele Myriam găsea totul: viaţă, li
nişte, acea fericire pe care dânsa nu ştiuse 
cum s’o înţeleagă şi să şi-o închipuiască, în 
nepăsare de ea însăşi, de nemicurile vieţei.

— „Nu îngropaţi in pământ, spunea Issus, 
comori pe cari le rod viermii şi rugina, pe 
cari hoţii le descoperă şi le fură; ci gră- 
mâdiţi-vă comori in cer, unde nu sunt nici 
viermi, nici rugină, nici hoţi; căci unde vă 
este comoara, acolo vă este şi sufletul. Nu 
vă îngrijiţi de hrana şi de veşmintele voa
stre ; viaţa nu e oare mai nobilă decât hrana, 
şi trupul nu e mai nobil decât veşmântul ? 
Priviţi păsările cerului: ele nici nu sea
mănă, nici nu seceră; n’au nici hambare,
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nic-i grânare, şi cu toate acestea, Tatăl vos
tru ceresc le hrăneşte.

„Nu sunteţi voi oare inai presus decât 
ele ? Priviţi crinii câmpului, ei nici nu lu
crează nici nu torc, cu toate acestea, ade
văr zic vouă, că nici Solomon, în toată slava 
lui, nu era aşa de îmbrăcat ca un crin de 
câmp.

..Daca Domnul îmbracă astfel o floare 
care astăzi este şi mâine se ofileşte, ce n’o 
să facă pentru voi, puţin credincioşilor !

„Deci nu vă îngrijiţi: ce veţi mânca şi 
ce veţi bea, sau cu ce vă veţi îmbrăca, căci 
toate acestea păgânii le doresc ; ştie Tatăl 
vostru de ce aveţi trebuinţă. Căutaţi mai 
întâi dreptatea şi împărăţia Părintelui vos
tru, şi toate vi se va da vouă. Nu vă în
grijiţi câtuşi de puţin pentru ziua de mâine, 
căci însuşi ziua se va îngriji dela sine; — 
destul este ei răutatea oamenilor14.

In momentul acesta, şi după ce Issus făcu 
o mică pauză, Iuda din Keriot, care cu
noştea foarte bine pe Myriam, şi căreia ii 
nutrea o ură amestecată cu o gelozie cres
cândă din cauza bogăţiei ei imense, găsise 
tocmai acum momentul potrivit spre a-1 
servi în planurile lui de răzbunare asupra 
celebrei curtezane.

Se ridică de lângă dascălul său şi se duse 
la dânsa.

Aceasta cum îl văzu, începu să zâm
bească. Dar dânsul o întrebă serios şi în
cruntând, ,.ce caută aici11; — la care ea îi 
răspunse :
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— Am venit să văd şi să ascult jdc în
văţătorul vostru.

— Aşa?... zise Iuda, vrei poate să-l prinzi 
şi pe dânsul în mrejele tale drăceşti, ca şi 
pe toţi ceilalţi ?... Iţi vom arăta noi.

Şi luând-o de mână o duse mai mult 
târând-o printre mulţime până la Issus, 
earia îi zise :

— Rabboni, această femeie este o cu
noscută curvă a Magdalii şi Tiberiaclii, ea 
pângăreşte locul acesta, am surprins’o colo, 
în urma mulţimei sorbindu-te cu ochii. După 
cuprinsul legii noastre, dânsa nu merită să 
stea aici, şi însăşi legea dictează isgonirea, 
sau uciderea ei cu pietre.

Toţi cei dinprejur luară câte o piatră în 
mână, gata să arunce asupra victimei, care 
îngenuchiase la picioarele Nazareneanului.

Issus însă nu stătu mult la îndoială, ei 
ripostă.

— „Acela dintre voi care este fără păcat, 
sa arunce întâi piatra asupra civ;.

Şi ea şi când ar ii fost loviţi in cel mai 
adânc simţământ al lor, cu toţii îşi pier
dură cumpătul, ncştiind ce să răspundă, 
scăpară pietrele din mâini, neîndrăsnind 
nici unul să o atingă.

Apoi dascălul, adresându-se lui Myriam, 
îi zise:

— Care este adevăratul tău nume, femee ?
— Myriam, Rabboni.
— Şi oraşul tău ?
— Magdala şi Tiberiada.
Frumuseţea desăvârşită şi sinceritatea a--
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cestei curtezane, pe care cu o clipă înainte- 
Iuda o adusese să i se hotărască soarta* 
mişcă atât de mult pe Issus, încât dânsul 
nu numai că o ertă de tot ce ar fi făcut 
până atunci, dar din acel moment arătă 
asupra ei o deosebită 111.611110.

— „Fii ertată Myriam, pentru toate gre- 
şalele tale, dar ia seama să nu mai păcă- 
tueştiu.

Apoi îşi urmă mai departe predica.
— „Nu judecaţi ca să nu fiţi judecaţi,, 

căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi 
judecaţi, şi cu măsura cu care aţi măsu
rat, vi se va măsura. De ce vezi gunoiul 
ce este în ochiul fratelui tău, şi nu zăreşti 
bârna din ochiul tău ?

„Nu daţi ce este sfânt câinilor, şi nu a- 
runcaţi mărgăritarele voastre fiarelor săl
batice, ca nu cumva să le calce cu picioa
rele lor, şi intorcându-sc să vă sfâşie şi 
pe voi.

„Cereţi şi se va da vouă, căutaţi şi veţi 
aflâ, bateţi şi vi se va deschide.

„Şi dacă cineva vă cere peşte, să nufi 
daţi şearpe; chiar dacă voi sunteţi răi, să 
ştiţi să daţi lucruri bune la copii voştri, cu 
atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri, 
va da cele bune, celor cari cer dela dânsul.

„Deci câte aţi vroi să vă facă vouă oa
menii, faceţi şi voi lor, căci aceasta este- 
legea şi profeţiile.

„Intraţi prin poarta cea strimtă, că largă 
este poarta şi lată fi calea care duce la 
peire, şi mulţi sunt care intră prin ea 1....
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„Că strimtă este poarta şi ingustă’i calea 
care duce la viaţă şi puţini sunt care o află.

„Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi îm
povăraţi, şi eu vă voiu odihni pe voi. Luaţi 
jugul meu asupra voastră, şi învăţaţi dela 
mine, că blând sunt şi smerit cu inima, şi 
veţi afla repaos sufletelor voastre, căci ju
gul meu este bun, şi povara mea uşoară !...“

Vorbele lui veneau din altă lume, iar 
figura iui palidă, trădată numai prin puţină 
roşaţâ, părea că era înconjurată de un nimb 
de raze strălucitoare, care treceau dincolo 
de marginele iumei acesteia.

In timpul când el vorbea, de partea opusă 
a lacului, adică din spre partea Magdalii 
venea un om, care cu un pas grăbit înainta 
printre mulţime, până ajunse la Issus.

Corpul lui era acoperit in întregime de 
lepră.

învăţătorul cum îl văzu îl întrebă:
— Ce voeşti ?
— Doamne, tu dacă voeşti, poţi să mă 

curăţeşti de lepra mea.
Issus ii răspunse :
— Crezi tu că eu te pot curăţi'?
— Curăţeşte-mă Doamne! — Fu cel din 

urmă răspuns al leprosului.
— „Voiesc să fii curăţit, ii zise Issus, prin 

credinţa ta te-ai mântuit; — vezi să nu 
spui la nimeni, ci mergi de te arată preo
tului, şi du darul pe care 1-a orânduit Moise 
spre mărturie lor14.

După ce cel care avusese lepră ii sărută 
ciucurii veşmântului, plecă.
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'Foţi cei de faţă se minunară şi se În
trebau intre ei :

— Oare nu este el fiul teslarului ? Nu 
se numeşte mama lui Maryam şi fraţii lui 
Iacob, Iosef, Simon şi Iuda? Şi surorile 
lui nu sunt toate la noi ? Deci de unde are 
dânsul această putere ?

Dar Issus, care le ştia gândul, le răspunse :
— „Adevăr zic vouă că orice profet este 

desprcţuit in ţara şi in casa lui“.

Soarele se ridicase mult pe cer şi vremea 
prânzului trecuse.

Mulţimea, cu toate acestea, uitase că tre- 
bue să mănânce.

Myriam, in momentul când plecase de 
acasă, nu spuse nimănui unde se duce.

Timpul fiind înaintat, servantele împreună 
cu toţi servitorii se întrebau ce s’o fi făcui 
stăpâna lor; -şi văzând că nu mai vine, 
trimese pe sărmanul Thoma s'o caute.

Acest servitor, pe care Myriam il pri
mise ca dar dela Flavius, de când era la 
dânsa ii arătase cea mai vădită supunere 
şi dragoste. El era mut din naştere, şi ni
meni nu se putea înţelege cu dânsul decât 
numai prin semne făcute cu mâna.

Acum, ca întotdauna şi întocmai ca un 
credincios paj, Thoma plecă în căutarea 
bunei şi frumoasei lui stăpâne.

După ce rătăci prin toate stradele, vizi
tând şi întrebând toate prietenile pe care
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Myriam lc avea in Magdala, fără a-i da 
dc urma, sc hotar! sa ia drumul spre Ti- 
beriada, inchipuindu-şi că poate sa se fi 
dus la palatul ce-1 avea acolo.

O lua deci pe strada care duce spre lacul 
(îenisarcth, in scop dc a merge pe malu
rile lui până la Tiberiada.

Planul era bine chibzuit, căci dacă ar fi 
luat alt drum mai drept, ar fi fost cu de
săvârşire lipsit de frumuseţea şi splendo
rile cu care malurile lacului erau împodobite.

Aproape de seară ajunse aci, unde se 
afla mulţimea adunată in jurul lui Tssus.

Thoma aruncă o privire peste întreaga 
masă de oameni şi femei, împrăştiaţi prin 
toate părţile şi aşezaţi pe iarba verde, şi se 
minună mult când printre ei văzu pe My
riam, stând jos, foarte aproape de Învăţă
tor, ascultându-1 cu o atenţie uitatoare de 
sine.

Sc duse drept la dânsa şi o atinse uşor 
cu degetul peste umăr, spre a o deşteptă 
din reveria in care era confundată.

Myriam se întoarse şi văzându-1 începu 
să râdă, iar Thoma, prin diferite semne, ii 
dete să înţeleagă că este timpul să meargă 
acasă ; — la care stăpâna lui tot prin semne 
ii răspunse că va merge îndată.

Issus, care observase toate acestea, după 
ce’şi termină predica, se întoarse la My
riam şi o întrebă:

— Cine este acest om, Myriam ?
— Unul din servitorii mei, Rabboni. .
— ^i cum îl ehiamă'?
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— Thoma.
— Este mut ?
— Da — şi încă mut din naştere.
Issus făcu un gest neobişnuit, uitându-se 

la credinciosul servitor, care îi inspirase 
atâta mila, se ridică în picioare şi merse 
spre dânsul.

Acesta cum îl văzu apropiindu-sc, căzu 
în genuchi la picioarele lui Issus.

Toii cei de faţă aşteptau nerăbdători să 
vadă ce se va mai întâmpla cu acest mut, 
şi daca într’adevăr Issus, avea de gând să 
facă şi cu acesta, tot ce făcuse şi cu le- 
prosul.

Spiritul de observaţiune al câtorva mem
brii din consiliu, n’avu răbdare sa nu zică 
că asta este curată batjocură, dânduse atâta 
importanţă unui servitor rupt şi sdrenţăros, 
murdar şi urâcios, mai ales când el ţine de 
o prostituată.

— Nu se cade să faci Rabboni ceea ce 
vroeşti, tocmai cu acest om, zise Iuda. 
El este servitorul acestei femei, pe care tu 
ai ertat-o, dar care ar fi meritat să fie ucisă 
cu pietre.

— TuTni zici Iuda ? Răspunse Issus.
„Dacă eu aşi părăsi pe acest om, care de 

fapt aparţine unei prostituate, urmează să 
vă părăsesc şi pe voi.

„Eu n’am venit in lume pentru cei ce irau 
nevoe de mine. Eu am venit pentru cei ne
putincioşi, pentnx cei mizerabili, pentru bol
navii tuturor naţiunilor, pentru suferinzii 
de toate rasele, pentru sclavii tuturor stă-
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panilor, şi pentru toţi aceia cari cred In 
mine, chiar necunoscându-mă.

„Căci ce aşi avea mai mult, daca pe a- 
ceştia i-aşi paraşi, şi m’aşi adresa celor cari 
n’au nevoe să fie aduşi pe calea binelui şi 
adevărului ?“

Apoi adresânduse lui Thoma, ii zise:
— „Vorbeşte Thomo !..."
Mutul făcu o ultimă sforţare, deschise 

gura şi, ca inspirat, începu să vorbească :
— Acum te cunosc cine eşti tu, libera- 

torule al încântătoarei vorbe !... Te proclam 
fără să mă turbur, d’asupra tuturor celor
lalţi oameni, urmaş al lui David şi Messia!

Urma o tăcere solemnă, în care timp 
mulţimea rămase înmărmurită; însăşi Diar- 
Avias, Ravint şi Sameas, membrii în Con
siliul Sanhedrinului, cari din întâmplare 
se opriseră o clipă din drumul lor, fură 
martori la aceasta şi minunându-se zise 
intre ei: „Omul acesta care îşi dă titlul 
de Fiul lui Dumnezeu, lucrează şi face toate 
acestea cu puterea de la diavoli, prin ur
mare deci, el amăgeşte şi sminteşte poporul".

Felix Pomponius, care privea de departe, 
fără însă â fi observat de cineva, auzise tot 
ce se petrecuse cu Thoma ; văzu pe Myriam, 
care rămase uimită, sorbind cu nesaţiu blân
da figură a lui Issus. Şi ca intr’un vis 
straniu, ii văzu cuprinşi şi înconjuraţi de 
raze strălucitoare, cari întocmai ca un nimb 
de aureolă cerească, se pierdea departe in 
infinit.

In faţa acestui spectacol măreţ, simţea
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ca un fel de cult misterios care il cuprinse 
şi'l captiva până la adoraţiune, pentru acest 
Issus profet, contopit intr’o durere ascunsă, 
muta şi nelămurită încă, intr’o ura năs
cândă, pentru Issus om.

Apoi, liniştea frumoasei lui amante, se
ninătatea înscrisă pe figura ei clară ca cla
ritatea lunii, fericirea vădită de care dânsa 
se simţea oarecum măgulită in momentul 
acela, uimirea ei, adoraţiunea ei manifestată 
Nazareneanului, contribui şi mai mult ca 
să’i umple sufletul de ură. Vedea întrînsul 
nu numai pe profetul minunat care răs
pândea această doctrină, bazată numai pe 
iubire nemărginită, doctrină care-1 captivase 
şi pe dinsul; dar acest profet era om, şi 
tocmai in omul constituit din aceiaşi ma
terie brută ca toţi ceilalţi, vedea pe ade
văratul duşman şi răpitorul frumoasei lui 
amante.

îşi aducea aminte cu atâta durere de 
clipa când împărtăşise lui Myriam visul 
acela; fatalul şi nenorocitul vis, care acum 
ii otrăveşte sufletul.

Ii veni numai decât în imagine tot tre
cutul lor, acel trecut pe care nu-1 va uita 
niciodată, de pe atunci când Myriam ii des- 
văluiâ dragostea şi iubirea cea mai curată. 
Acum dânsa părea cu totul răpită de vor
bele Nazareneanului, care îşi începuse din 
nou predica:

— „Fericiţi sunt ochii voştri că văd, şi 
urechile voastre că aud.

„Fericiţi cei săraci cu spiritul şi cei go-
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uiţi pentru dreptate, ca a lor este împără
ţia Corurilor, iar coi blânzi vor moşteni pă
mântul.

„Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor 
mângâi A.

„Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetoşază 
de dreptate, cit aceia se vor sătura; — şi 
milostivii se vor milui.

..Fericiţi cei curaţi la inimă, că aceia vor 
vedea pe Dumnezeu, iar făcătorii de pace. 
fii lui se vor chema.

„Fericiţi veţi fi, când vă vor oc-ari, când 
vă vor blestema, când vă vor mustra şi vă 
vor goni, zicându-vă orice cuvânt rău pen
tru mine; bucuraţi-vă şi vă Înveseliţi, că 
plata voastră multă este in ceruri; căci aşa 
au gonit pe profeţii cari au fost mai Înainte 
de voi.

„Luaţi aminte să nu desfăşuraţi virtutea 
voastră înaintea oamenilor, spre a fi priviţi 
de dânşii; vindeţi averile voastre şi faceţi 
milostenie, fără să ştie alţii, faceţi vouă 
pungi ce nu învechesc.

„încingeţi mijlocul vostru, şi aprinse fie 
lumânările voastre, căci foc am venit să 
arunc pe pământ şi cat de mult vroiesc* 
acum să fie aprins!

„Dar am un botez în care m’îim botezat, 
şi cât de neliniştit sunt până când va fi 
îndeplinit.

„Gândiţi-vă că n’am venit să dau pace 
pe pământ, ci ură şi desbinare şi foc şi 
sabie.

„Desbinaţi vor fi tatăl împotriva fiului, şi
o
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fiul împotriva tatălui ; mama împotriva fii
cei şi fiica împotriva mamei: soacra împo
triva norii sale şi nora împotriva soacrei.

..Eu ani venit in aceasta lume, spre a 
osândi ca cei cari nu văd să vadă şi cei 
cari văd să fie orbi; orbi vor fi toţi aceia 
cari m'au văzut, au ascultat cuvintele melc, 
şi n’au crezut.

..Mila vroiesc iar nu jertfă, căci n’am 
venit să cliem pe cei drepţi, ci pe cei pă
cat» îşiu.

Cuvintele lui deveneau din moment in 
moment mai înţepătoare, şi asta in vederea 
celor trei membri din consiliul Sanhedri
nului, cari erau de faţa şi ascultau.

In timpul acesta, fiica unei femei din 
Cana, care se afla printre mulţimea adu
nată aci, începu să fie chinuită iu mod în
grozitor de demoni : mama ei disperată a- 
lergă repede la Issus si ii zise:

— Fiu al lui David. fiica mea este mun
ciţii rău de demoni, chiar aci în mulţime; 
chemai pe ucenicii tui, dar ei nu-i puturil 
face nimic.

— ..Nu suni-trimes, respunse Issus, decât 
Ja oile cele pierdute de casa lui Istracl".

— Doamne ajută-mi, repetă femeia plân
gând.

— „Nu se cuvine a iuâ pâinea copiilor şi 
a o arunca câinilor4*.

— Aşa este, dar şi câinii mănâncă tot 
din fări mituri le ce cad dela masa stăpâni
lor lor, respunse ea disperată.
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ta: fie fie cum doreşti.



— „ Femeie, ii zise Issus, mare este credinţa 
ta: fie fie cum doreşti1'-.

Şi imediat fiica ei se linişti.
Toţi dimprejur rămaseră înmărmuriţi, iar 

ucenicii lui se întrebau intre dânşii :
— Cum noi nu. puturăm să-l scoatem ?
— „Pentru necredinţa voastră, le răspunse 

Issus, căci adevăr zic vouă, dacă aţi avea 
credinţă cât un grăunte de muştar, care 
este cel mai mic dintre toate seminţele, 
veţi zice muntelui acestuia: treci de aici 
acolo, şi va trece; şi nimic nu vă va fi cu 
neputinţă.

„Băgaţi de seamă, şi aduceţi-vă aminte 
de vorbele mele.

„Fiul omului arc să fie dat în mâinele 
preoţilor şi cărturarilor şi-l vor omori, iar 
a treia zi se va sculă şi se va urcă la cer 
şi va veni pentru a doua oară ca să aleagă 
neghina din grâu şi grâul din neghină.

„Ştiţi că Domnitorii păgânilor stăpânesc, 
întrebuinţând puterea asupra lor; astfel va 
fi şi eu voi, căci care ar vreâ să fie mai 
mare, acela va fi slujitorul vostru, după 
cum fiul omului n’a venit ca să fie slujit 
ei ca să slujească şi să dea sufletul său 
preţ de rescumpărare pentru voi şi pentru 
mulţi.

„Atunci vă vor dă spre asuprire şi vă vor 
omori şi veţi fi uriţi de toate neamurile 
pentru numele meu; dar acela care va rabdă 
toate până la sfârşit, se va mântui.

„Deci, când veţi fi văzut groaza pustiirii, 
prezisă prin Daniel, cei cari sunt in Iudeea
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vor fugi în munţi, cci cari suni pe casa. 
să nu se dea jos, şi cei cari sunt la câmp 
sa nu se întoarcă înapoi ca să-şi iâ veş
mintele.

..Rugaţi-vuca sănu fie fuga voastră iarna, 
nici Sâmbăta, căci atunci va fi suferinţă 
mare.

..Mulţi Christoşi şi profeţi mincinoşi, vor 
veni şi vă vor da semne mari şi minuni, 
încât să amăgească, dacă se poate chiar pe 
cei aleşi: dar voi să nu-i credeţi.

..Căci precum fulgerul ese dela Răsărit şi 
se arată până la Apus, tot astfel va fi şi 
venirea fiului omului.

..El îşi va trimite slujitorii săi şi vor aduna 
pe aleşii din cele patru vânturi, dela cea 
mai depărtata margine a cerurilor până la 
cealaltă.

..Căci, după cum un om plecând departe, 
chemă slugile sale şi le dete avuţia sa: 
unuia cinci talanţi, altuia doi, iar altuia unul.

..Şi luându-şi rămas bun dela dânşii, plecă. 
Servitorul care luase cinci talanţi, lucră cu 
ei şi făcu alţi cinci, asemenea şi cel care 
luase doi, mai câştigă încă alţi doi. După 
un timp îndelungat, vine stăpânul şi făcu 
socoteala împreună cu ei. Şi apropiindu-se 
cel care luase cinci talanţi, zise: Doamne, 
cinci talanţi ’mi-ai dat, iată alţi cinci am 
câştigat; asemenea şi cel care luase doi, 
câştigase alţi doi talanţi.

— Bine slugile melc, zise stăpânul, la 
puţine aţi fost credincioase, la mult vă voi
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pune; intraţi intru bucuria Domnului 
stru:

Apoi veni rândul celui care luase un sin
gur talant.

— Doamne, zise cl, le-am .ştiut ca eşti 
om aspru, seceri unde n’ai semanat si aduni 
de unde n’ai vânturat,— şi fiindu-mi teamă., 
am ascuns talantul tău in pământ.

— Slugă rea şi neluătoare aminte, ii 
zise stăpânul, ştiai că secer unde n'am se
mănat şi adun de unde n'am vânturat, deci 
trebuia ca tu să fi pus argintul meu la 
schimbători, şi venind eu, aşi fi luat cu do
bândă ce este al meu.

Luaţi dela dânsul talantul şi daţi celui 
ce are zece talanii, căci tot la c-cl ce are 
se va da şi va prisosi, iar cel care n are 
sau are puţin, i se va luâ şi acel puţin 
ce are.

„Şi tot aşa va fi şi venirea fiului omului: 
Atunci vor fi adunate, înaintea lui, toate 
neamurile şi le vor despărţi unele de al
tele, după. cum păstorul desparte oile de 
capre: va pune oile la dreapta lui, iar ca
prele ia stânga.

„Şi va zice celor dela dreapta:
„Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu. dc 

moşteniţi împărăţia gătită vouă încă dela 
întemeierea lumei; căci flămând am lost. 
şi mi-aţi dat să mănânc, însetat am fost 
şi mi-aţi dat să beau, strein am fost şi 
in’aţi adus la voi gol şi m’aţi îmbrăcat, 
bolnav am fost şi m’aţi căutat, in închi
soare am fost şi aţi venit la mine.

vo-
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„Iar oi vor întreba: ..Doamne, când ani 
fiteut noi toate acestea pentru tine" ?

„Adevăr zic vouilt întru cât aţi făcut u- 
nuia din aceşti fraţi ai mei, foarte ne luaţi 
în seama, mie mi-aţi făcut.

„Iar celor dela stânga: Duccţi-vâ dela 
mine blestemaţilor, in focul cel veşnic, care 
este gătit diavolului şi servilor săi, căci 
intru cât nici unuia din fraţii mei n'aţi fă
cut nimic, nici mic nu mi-aţi făcut.

„Şi se vor duce la pedeapsa eternă, iar 
drepţii, la viaţă şi la fericirea împărăţiei 
Cerurilor.

..Deci, vă zic, fiţi întotdeauna gata, căci 
nu ştiţi nici ziua, nici ceasul când vor fi 
toate acestea".

Obosit, el se ridică să plece.
Mulţimea începu să se mişte.

Se inoptase, iar Cerul in spre Apus pă
rea o adevărata mare de sânge. •

Lacul adormise şi luna care răsărise abia 
atunci d’asupra lui, lumina ei palidă şi calda 
dură peste unde o punte ţesută în raze de 
argint.

O tăcere profundă domnea in această sin
gurătate absolută, întreruptă numai de clem- 
pănitul peştilor şi al valurilor, cari se lo
veau de maluri încet, Împinse de un vânt 
cald şi domol.

Dinsnre Magdala venea [un vuet con-

v
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fuz, care se pierdea in haosul dominant al 
firei.

Felix, deşteptat din reveria lui, şi locmai 
'după ce văzu mulţimea că se depărtează, 
se hotărî şi el să plece; se aşeză în lectică 
şi ordonă sclavilor să-l ducă in grabă la 
Hierhasulem.

A doua zi avea de gând să viziteze pc 
Vitelius.
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Fdix PofiipoHÎHx, căi re Vi/e//in.i:

..Centurionul carc-ţi va aduce scrisoarea 
aceasta, te va saluta in Jocul meu, iubite 
şi ilustre Yitellius, căci asta zi măliotarlscm 
sa viu la tine ca să-ţi vizitez sfinţii, dă
ruiţi ţie de losef Arimatianul, să-ţi văd fa
zanii tăi, lamele tale. pliaetonii, pe cari tu 
ii ţii ca ])C nişte zeităţi in onoarea lui Phac- 
ton fiul lui Apolon, grădina ta ai cănii curmali 
sunt veşnic Înfloriţi, eocoticrii, dafinii şi ca- 
perclc tale din Galilea: dar mai presus de 
toate pe tine, pe tine aş fi voit să te văd !...

.,Ali! indispoziţia şi boala asta, care mă 
opreşte fără voia mea dela toate plăcerile.

..Nu mai există nimic in mine, Vitellius.

..Toţi m'au părăsit, pană chiar şi zeii.

..Dar ce mai vorbesc de zei !...

..Tu ştii că fiul J^i 1 lirei formă pe tânărul 
Acliile la sunetul lirei şi întrebuinţa această 
artă pacinică pentru a îmblânzi sufletul 
unui sălbatec; iar Audomedon fu cquyerul
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sau abil sa mânuiască IlexibiJele hăţuri ale 
cursierilor ageri. Pe câta vreme Tifus era 
faimosul pilot al vaselor Argonauţilor, in 
timpul expediţiei lamei de

.,Po Fobus! Să mă opresc aci...

..Dar pot oare?!..
„Hesiod, (iul lui Dius şi Pici medii, pe când 

păştea turmele tatălui său. in Valea As- 
crei, Ia picioarele muntelui Helicon, văzu 
cele nouă muze cari îl inspirară de a face 
versuri.

..Hi bine, Yitellius, pot eu să nu-ţi spun? 
Dar nu te aştepta la cine ştie ce opera din 
parte-mi; îţi voi arăta loate vicleniile şi fur
tişagurile inocente ale acestui amor ce nu 
se teme de nimic şi versurile mele, dacă 
se pot chemă versuri, nu vor oferi nimic 
vrednic fie pedeapsă.

„Yitellius, Yitellius !...
..Şi acum îmi aduc aminte de când mă 

plimbam Încet pe sub porticul din Pompei, 
când soarele intră in semnul Leului, sau 
aproape de acel moment pe care-1 termină 
o mamă iubitoare, unind darurile sale cu 
ale fiului ei. Xu voiu uită niciodată acea 
galerie plină dc tablouri antice, care poarta 
numele Liviei.

..Am văzut Danaidele uneltind moartea 
între fii şi tatăl lor, Adonis plâns de Ve
nera şi acele sacrificii cu care jidovul si
rian celebrează a şeaptea zi a săptămânii.

„Frumoasa juncâ, sedusă de tatăl zeilor, 
care în urmă fu adorată la .Vlemphis.

..Frumuseţi de acelea, pe care le-am pu-

aur.

f
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Icâ iubi furii Întrerupere, cu cure te-ai .juca 
neîncetat, de acelea pe care nu ai voi sa. 
ie atingi decât odată, sau să le posezi pen
tru totdeauna.

..Câte gânduri nu-mi treceau prin minte, 
in momentul acela, când stăm aşezat pe 
un scaun făcut din iarbă, pe cap umbrit de 
frunziş in mod simplu, privind convoiul 
care trecea pe dinaintea ochilor mei, pe 
când muzicantul Toscan făcea să se audă 
sunete stridente din Hăului său, şi bufonul 
galeriei lovea, in mod cadenţat, pământul 
bătătorit.

„De câte ori nu m’om repezit in acel in- 
vălmaşag, smulgând pe aleasa sufletului 
meu, lârând-o după mine şi ducând-o acasă, 
unde in mijlocul festinurilor şi ospăţurilor 
nopţei, căutăm o altă plăcere, decât aceia 
de a bea.

„De multe ori se întâmpla ca toate vasele 
cu licoarea lui Haelius să fie golite de amor, 
iu culoarea rozelor de Buza.

„Aripele lui udate de vin, deveneau 
grele şi neputincioase, pentru a’.şi lua sbu- 
rul, şi atunci rămânea liniştit intre noi, 
seuturându-şi aripele, iar inimele noastre 
atinse de picăturile arzătoare aruncate pre
tutindeni, se simţeau repede rănite.

„Vinul ne anima sufletul, şi ne aprindea 
el ne goniâ şi împrăştia toate gri.ieloinima,

de peste zi, căci indata veneau râsete şi 
strigăte de chef, dcscreţindu-ne fruntea po
somorâta.

„Sufletul ni se deschidea întreg şi fran-
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• lucţa, atât de rara in zilele obişnuite, lua loc 
prefăcătoriei alungata do licoarea străvezie.

..Cu vin fetele ne captiva sufletul şi ti
nereţea, cu vin Venera este ca focul in foc.

..Dar toate aceste sburdâlnicii, Vitellius, 
par'eâ nu erau decât de o clipii, câci la ra- 
dioasaşi curata lumina a Aurorii abia născute, 
a unei zile frumoase, ştiam că Paris, pri
vind pe cele trei zeităţi, ne sfidează zicând 
Vencrii :

— ..Ai învins pe rivalele talc Vcnus, al tău 
• e mărul11.

-In momentul acela, ca să-l imităm şi noi, 
dam câte un măr de aur aceleia care ne 
plăcea, apoi fiecare ne retrăgeam câte doi, 
spre a gusta fructul mărului şi odihna.

..Ţi-aduci aminte că în vecinătatea Romii, 
templul Dianii este aşezat în mijlocul unei 
păduri misterioase, şi cu toate că zeiţa nu 
iubeşte pe fiul Venusei, totuşi câţi Romani 
cari s’au dus acolo n’au fost răniţi de pu
terea frumuseţei ci.

..Fericit acel patrician care este însărcinat 
cu supravighierea cultului ci, Uex nemormsh

..Biblis ardea in flăcări pentru fratele ei, 
şi se pedepsi pentru această crimă inces
tuoasă.

..Cinyr, regele Cyprului, care alergă şi 
goni cu sabia in mână pe fiica sa Myrrha, 
omorind-o, pe când lacrămilc ei deveneau 
parfumuri mirositoare, carc’i ]>crpetuează 
numele.

..Pasifîo, amurezată de fericitul taur, po
doaba şi orgoliul ciredei de junice din
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Gnosia şi Sidomil Cretei; pe când prostă
nacul do Minos, încornorat, şedea acasă li
niştit.

„Cine n'a vărsat lacrămi gândindu-se la 
amorurile Creozei din Corinth, care muri 
în mijlocul Hacurilor ? ! Cine nu s’a revoltat 
la vederea Medeii, această mamă pătata cu 
sângele copiilor ei!

„Phoenix, fiul Iui Amyntor, plânse pier
derea ochilor soi, Hypolit fu înbucătăţit de 
cursierii speriaţi.

„Când inima ne este veselă şi nu’i cuprinsă 
de vro-o durere mută şi profundă, se des
chide repede, se înveseleşte şi atunci in- 
demânateea Y'enera se introduce pe nesimţite 
în cele mai adânci ascunzători ale sufletului. • 
Pe cât timp Jllionul fu confundat în doliu 
se susţinu prin forţa armelor sale ; dat 
bucuriei şi plăcerilor nopţei, primi in sânul 
său calul umplut cu războinici.

..Nimic nu’i dificil puterei unui zeu.

..Ariana, care iubi atât de mult pe Tezcu. 
fu destinată cu toate acestea lui Bachus, 
care ii dădu ca zestre cerul. Şi pe când o 
parte a cortegiului făcea să se audă cân
tările Himineului, cealaltă repeta : „Evohe ! 
Evohe !” şi zeul victorios cu tânăra lui ne
vastă, mergea să consume sacrificiul amo
rului pe patul nupţial.

„Din înălţimile Olimpiane, Jupiter vede 
şi aude jurămintele amanţilor, de care ride 
eu poftă, pe care el apoi le dă ca o jucărie 
vânturilor Eoliane pentru a le duce in aer.
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..Do calc ori .lupilor, pentru a înşelă pe 
Junona, făcea jurăminte falşe pe Stix.

..Trebuc oare sa plâng sau sii tac? Xu 
mai pot distinge ceea ce este permis şi 
ceia ce mi este. Ce comparaţii ! !...

..Cu toate acestea va zice cineva că Pa- 
troele, fiul lui Actor, nu a întinat patul lui 
A chile, amicul şi tovarăşul său. — Pirilus 
nu atentă la onoarea Fedrii.

-T Mlade iubiapc Hermiona, după cum Fc- 
bus iubi a pe Pal las cu un amor aşa dc 
cast, întocmai cum Castor şi lVate-său iubiau 
o fată. a Iui Tindar, după cum cu, bunăoară, 
iubesc pe cea mai frumoasă dintre femeile 
Galileii.

-'Oh ! Scumpe Vitcllius. Nu ştiu dacă ai 
văzut vre-odată pe această Ariană şi cele
bră curtezană a Tîberiadii şi Magdalii.

..Ea îmi răpi minţile şi sufletul, după cum 
Adonis răpi minţile frumoasei Vcnus.

.An zadar a-.şi avea de recurs la ferme
cătoarele din Eruonia, ţara magilor, inven
tată de Zoroastru al Perşilor; in zadar aş 
Întrebuinţa erburile Medeii şi magicele far
mece ale Marşilor din apropierea lacului 
Fucin. Căci chiar Medca, prinţesa născută 
pe ţărmurile Fasului, ar fi captivat pe fiul 
lui Eson, .şi Circe ar fi reţinut lângă dinsa 
pe Ulise, dacă magia ar fi avut atlta pu
tere.

..Eu nani întrebuinţat nemic în arta mea; 
reu.şii la început, dar pierdui jocul.

..Voiu declara răsboiu acelui Issus din 
Nazarct şi mă voiu lupta cu cl în câmp
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deschis, cum odinioară mă luptam Împreună 
cu Germanic contra Iui Armin, acel care 
făcu pe Varii sa sufere înfrângerea din pă
durea tcutoburgică.

..Tu eşti destul de înţelept Yitellius : evită 
defectele inele.

..Har nu pot face altfel, căci din cauza 
acelui Xazarenean, Myriam. preţioasa mea 
amantă, a devenit mai sălbatecă de cât 
Athlanta Areadiana.

..El. prin cuvintele lui, a atras-o in mreje,
- răpindu-i minţile întocmai ca Adonis; şi 

iată-mă acum ca şi nenorocitul McIIanion, 
care plângea asprimele amantei lui.

..Dar cu n'am plâns niciodată şi nu voiu 
plânge urmele unei femei pe care aş fi iu
bit-o : aş vrea numai să mai mânucsc odată 
cubii de fildeş, căci ultima partidă este no
toriu i nat ă.

..Acest amor câteodată îmi oferă imaginea 
răsboaelor purtate de mine şi Germanic; 
şi cât eram odinioară de fioros cu inamicii 
mei, acum sunt mai blând ca Ilercule, eroul 
Ţinutului şi îmblânzitorul fecioarelor din 
Ionia.

..Nu mă condamnă pentru asta, căci îţi 
spusei : îmi place şi acum să vorbesc dc 
zeii şi zeităţile noastre, să admir frumuse
ţea şi puterea unora, dar am uitat cultul lor.

..Ce iva făcut Jupiter ca să dobândească 
amorul Letci şi cc n’a făcut Hera, în ge
lozia ei, ca să strice acest amor.

..O urinări până în Asteria, unde crâ ser
vită de Iris cca cu picioarele ea vântul ; •
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acolo ea născu pe Apolon si pe Diana. 
Trad iţi unea fenicului dclian reprezintă cu
loarea roşiatică, pe care o iau Întunecoasele 
întinderi ale eterului răsăritean in ceasul 
când Aurora, cea eu degete de trandafiri, 
ajută Nopţei ca să libereze din întunecoa
sele-i măruntae Ziua, reprezintatâ prin lu
minosul disc al cerului, prin Apolon.

..Dar aici, în Hierhasulem, Soarele e soare 
şi Apolon nu există: el este necunoscut.

..Cât, sunt de încurcat în enigme, Vitellius!..
„Cât de tainic este poporul ăsta si cât de 

curios îmi pare acel Xazarenean. Iubirea 
caro o plantează el in inimile auditorilor 
săi, nu e iubirea lui Paris pentru Helona, 
nici iubirea Cassandri, lata lui Priam, pen
tru Tiest.

,El vorbeşte despre o iubire către aproa
pele, punctul culminant pe care se înteme
iază întrega lui doctrină.

„Cuvintele lui sunt convingătoare asupra 
acelui adevăr pe care Ponţiu. în prostia lui, 
îl caută mereu la Roma.

„îmi place doctrina acestui Nazarenean, 
căci aseultandu-1 simţi că uiţi de tot ce 
s’ar fi petrecut până atunci şi-ţi linişteşte 
intr’atât sufletul, în cât n’ai vroi niciodată 
să-l părăseşti.

„Iubesc pe acest profet, dar urăsc de 
moarte pe omul care reprezintă pe profet, 
— căci el mi-a răpit inima şi tot cl, in 
batjocură, ştiu să mă captiveze.

„Aş vroi să mă răsbun contra lui, o răs- 
bunare mortală, dar nu ştiu cum.
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„Tu ce zici? Puica-vei găsi vre-o soluţie 
mai demnăk?

„Scric-mi: călăuzeşte-mi paşii şi gândul. 
Iar până atunci sufletul meu in forma unui 
porumbel alb, va sburu in preajma locuinţei 
tale; salutându-te in acel aş timp când salut 
şi Aurora4'.

Felix el iernă centurionul Cartafilos, pe care 
Filat i-l dăduse în serviciul său pentru 
cât-va timp, căruia ii ordonă să se ducă 
in grabă.cu papirusul la Vitellius, cerându-i 
şi răspunsul.

şi, înloreându-se, vor merge in spre Mag-
dala.

Indispoziţia lui Felix dispăru încetul cu 
încetul, lăsând in locul ei un fel de nostal
gic, când se gândia la trecutul său şi la 
pierderea lui Myriam.

Răspunsul lui Vitellius avea să-i arate 
cu totul alte vederi pe acest câmp pus
tiu al cugetărilor, căci el ştia că unchiul 
său nu se va lăsa mai pre jos, când eră 
vorba să dea un sfat cuiva.

Apoi viaţa aceasta pc care o ducea tină- • 
rul patrician Roman, starea de lucruri a .şa 
cum era, nu putea dura mult timp, ci tre
buia cu orice preţ să facă la un fel, când 
se gândia mai ales cât îl consumase zilele 
din urmă.

Şi oricât se muncea in opinii şi in pă
reri, nu găsi a nici un mijloc pe care să se

7
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razime şi să pună un temei. Un singur 
lucru ii mai rămânea dc făcut, acela de a 
renunţa cu desăvârşire la Myriam şi a o 
uita pentru totdeauna. Dar cum?... El care 
o iubise şi o iubia încă atât de mult, găsia 
această soluţie ca imposibilă şi mereu o 
respingea, mulţurnindu-se, la urma urmei, 
eu răspunsul lui Vitei lins.

Iar in cazul când nici acela nu-i va sa
tisface capriciile, atunci va proceda singur: 
va urmări pretutindeni pe Myriam, cum ea 
urmăreşte pe Issus, şi in cele din urmă tot 
va fi a lui.

Puţin ii va păsa dc Ponţiu sau de Salo- 
mea, de Herodiada ori de Tetrarclml.

Pentru dânsul Ponţiu era ca o maimuţă 
care nu făcea altceva decât imita pe ceilalţi.

Tetrarclml un fel dc urs care-şi batea 
joc, in mod ironic, de prostia Hcrodiadei, 
căci Herodiada însăşi, deşi mai in etate, 
totuşi era mai decăzută în clesîrânări decât 
Salomea, fiica ei.

Singura care ocupa un loc de seamă in 
inima lui Felix, era Claudia, sora sa şi ne
vasta lui Ponţiu.

Aceasta era cea mai desăvârşită dintre 
* toate femeile din întreg Hierhasulemul, atât 

ca frumuseţe, cât şi ca bunătate şi cultură.
Dânsa cunoscuse întreaga suită a Tetrar- 

chului, dar gradul de depravare ce exista 
la curtea lui o desgustasc panii intr’alâta, 
încât ori de câte ori se întâmpla ca acesta 
să fie la Hicrliasulem, evita vizitele pe Ia 
palatul Macabeilor, şi aceasta poate era



;in

cauza ea cei doi prieteni nu prea se priveau 
cu ochi buni.

Salomea, insa, venia adesea pe la dînsa 
şi, deşi era cam ncbunatecă, Claudia sim
patiza mult pe aceasta noua Semiramidâ a 
Tetrarchici.

In intrevederile lor,' uneori tainice, de 
cate ori ţinerile temei nu vorbiseră de Issus, 
atunci când Claudia asculta, cu o atenţie 
încordată, povestirile Salomeii despre profe
tul din Xazaret.

'TAnara şi frumoasa ebrcică cunoscuse In 
mod ascuns pe Issus, ştia despre relaţiile 
lui cu Myriam din Magdala, ştia, de ase
meni. despre neaşteptata, şi brusca schim
bare a acestei celebre curtezane. Odinioară, 
in copilăria lor, fusese prietene de joc, dar 
acum nu s’ar fi dat înapoi in fala unui atac 
de răsbunare contra acesteia, mai ales fiind 
vorba de o curiozitate şi dor ce Salomea 
nutrea, in mod ascuns şi sălbatec, sărma
nului profet al Nazaretului.

Felix nu ştia ncmic despre toate acestea, 
totuşi bănuia că şerpoaica de Salomeie are 
oarecum cunoştinţă despre mistuitoarea lui 
iubire pentru Myriam, dar ideia aceasta 
nu-1 mişcă câtuşi de puţin şi nu-1 opri un 
moment dc a se ocupa dc frumoasa lui 
amantă.

Vitellius, care din întâmplare fusese acasă, 
ceti cu o îndoită plăcere şi curiozitate scri
soarea lui Felix şi nu întârzie â-i da răs
punsul, însărcinând tot pe Cartafilos, care 
nu plecase, să i-1 ducă.
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Vifellius către Pomponius:

..Ce idei iţi trec prin minte Pomponius! 
„Cum ni putea crede oare, ea cu să încetez 
„un moment de a te iubi, scumpul meu 
„Fclix ; tu atât de fericit odată!...

„Scrisoarea ta m’a găsit acasă si iată că 
„cu o îndoită plăcere mă grăbesc a dă un 
„răspuns pentru tine centurionului care 
„aşteaptă în Vestibul.

„Mult curioasă mi s’a părut împărtăşania- 
„ta, .şi ori cât. in’aş simţi de neputincios 
„faţă de miticii mei prieteni din Roma, 
„cari prea puţin m’au cunoscut, nu mă voiu 
„lăsă o clipă mai pe jos; iar sfaturile ce 
„ţi-le voiu da aci, vor fi cele mai dezinte
resate.

„Ascultă-mă deci Pomponius:
„Avem o singură virtute în lumea aceasta: 

„Adevărul, o singură plăcere : frumosul şi 
„un singur instinct născut: iubirea.

„Află dar că departe de a fi fost mişcat

•' .
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./de scrisoarea ta. să-ţi enumăr toate aceste 

..daruri ce le are fiecare om. Cea ce insa 
..m*a fermecat mai mult intr’ânsa, este tocmai 
..această iubire povestită ţie de alţii şi pe 
..care tu ai inţelcs-o şi aplicat-o greşit..

..După cât reesc din ce-mi spui, prea 
..te-ai aruncat repede şi cu totul in braţele 
-de alabastru ale acelei Magdal-ene, iar 
..dansa prea te-a lăsat sărţi ameliorezi iu- 
..birea-ţi pătimaşii, iubire. care azi, .,ţi-a 
..otrăvit sufletul”.

..Nu voiu uită niciodată expresia asta 
..Pomponius!

..Spui că te-a părăsit din cauza acelui 
..Issus/pe care iarăşi îl ureşti de moarte, 
..şi care; după tine, ar fi răpitorul celebrei 
-tale amante.

..Te înşeli Felix!!...

..Ascultă-ma, cu il cunosc tot atât de 
-bine cum cunosc pe tosef, ilustrul meu 
..prieten sau pe tine.

..Cu nmlt mai înainte de a-mi scrie tu, 
..simt deja informat dela alt cineva despre 
..tine şi despre modul cum îţi petreci viaţa, 
...iar acel cineva, aşi dori să-ţi rămână ne- 
-eunoscut pentru totdeauna.

..Nu voiu indrăsni o clipă să te opresc 
-dela un capriciu cât de mie, ce firea ta 
..de patrician galant inventează.

..Mă voiu. mărgini la cea ce ştiu.

..Ne-ai surprins in noaptea acelei zile, 
..pe mine şi pe Tosef, stând amândoui de 
..vorba ea doi bătrâni; ai venit şi-ţi aduci 
..aminte ce ne-ai întrebat*?...
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„Acum acel aş om, pe care Iu odinioară 
J1 căutai cu tot dinadinsul să-l vezi şi să-l 
„asculţi, care pentru tine era un personaj 
„extraordinar, imaginat in închipuirea ta 
..cine ştie cum, zic acclaş om, pe care de 
„sigur cred că l-ai văzut, l-ai ascultat şi 
„te-ai convins despre desăvârşita lui pu- 
„tcrc, îmi spui că el este răpitorul Mag- 
„dal-enci tale.

..Apoi dacă cumva vreodată ai exclamat 
„că Issus este un om curios, cu atât mai 
„mult, voiu exclama eu, despre tine.

„Nu trebuia să-mi fi mai vorbit despre 
„Issus.

.. Rel igiunea poporului acesta nu mă sperie 
„câtuşi de puţin, şi nici doctrina acestui 
„tânăr Nazarenean, care, după cum tu in- 
„su-ţi zici, este întemeiată pe o iubire per
petuă. Nu mă va interesa decât atât ca 
„să am o cunoştinţă mai mult. Dar la dânsul 
„este ceva care te lasă nedumerit.

..Întreaga lui activitate este întemeiată pe 
„iubirea aproapelui, şi aceasta o vom găsi 
„în frumoasele şi desăvârşitele scrieri ale 
„lui Budha Caehiamuni, — scrieri de unde 
„acest pretins profet .şi-a alimentat suHctul 
,Jncă dela etatea de treisprezece ani şi 
„până la treizeci; scrieri cari azi o parte 
„din ele se află in vastele biblioteci ale 
„Terapeuţilor, — acea sectă tainică care in 
„sinul ei ascunde atâtea mistere.

„Cu toate acestea, pentru cei cari îl as- 
„cultă, pentru aceia cari ascultându-! şi 
„fără să-l cunoască, încep a-1 iubi şi a se
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„iubi între dânşii, pentru aceia Tssus este 
„mare.

„Pentru aceia este menit el, iar doctrina 
„lui pentru c-ci cari n’au aprofundat incfi * 
„adancimcle cărţilor, e într’adevăr nouă: 
„va ti noua pentru toţi, pentru tine, pentru 
„mine chiar, eu care deşi o cunosc totuşi 
„modul, cum el o redă, modul cum el işi 
„desvălue acele adevăruri pe care eu le-am 
„întâlnit de atâtea ori, face ca doctrina lui 
„să fie plinii de atât farmec şi adevăr, de 
„atâta iubire, încât ascultându-1 simţi ceva 
...mistic, că renaşti, simţi ca cuvintele Iui 
„iţi dau viaţa.

„Tu nu l-ai cunoscut bine Pomponius : 
„şi dacă 1 ai cunoscut vreodată, află că 
„l-ai cunoscut, atât c-ât ţi-a trebuit să-l u-’ 
„rfişti.

„Niciodată să nu crezi că acest Vitei lins, 
„al cărui cap este albit prea din vreme, 
„să-ţi vroiască răul.

„Iui te sfătuesc să te laşi de Myriam : 
„nu este pentru tine Pomponius, mai ales 
„că este evreică şi încă mai mult, fiindcă 
„este o prostituată, care voeşte oarecum 
„să-şi schimbe viaţa şi traiul din cauza c-o- 
„rupţiei, iu braţele căruia s’a aruncat or- 
„beşte. Nu e pentru tine. Şi dacă dânsa 
„îşi găseşte azilul sufletului in cuvintele 
„tânărului Nazarenean, să nu te mire de 
„loc: adu-ţi aminte de vestalele noastre.

„Dă-i libertatea Pomponius: aici 
„suntem la Roma, unde sclavagiul este încă

nu
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„in doare; aici legea este lotul, şi din lege 
..olarii nimic.

..Să nu crezi că-mi place să acluc elogii 
..acestui popor mistic, sa nu-ţi Închipui că 
..am uitat pe Jupitcr : — nu, — Pomponius,' 
..trebue să ştii: cât timp sănătatea nu-mi 
.,va sdruncinâ sufletul şi facultăţile melc 
.,imaginative vor fi iu deplină armonie, 
..Jupiter va fi cel mai puternic Dumnezeu 
..al meu, căruia mă voiu închina şi-i voiu 
„aduce jertfe: Apoi ea să-l schimb acum, 
..nu găseşti că ai- fi ridicol ?....

..Cât priveşte pentru tine, poţi să-l uiţi 
..şi poţi să-l schimbi cu oricine vocşli, dacă 
..cu nimic nu-i eşti dator, şi nimic n*ai 
..să-i mulţumeşti.

Atât am vrut să-ţi spun deocamdată.
..Poate că ţi-aşi fi spus mai multe, dacă 

..credincioasele mele servante nu m*ar zori 
. „pentru baia caldă de dafini ce trebue s’o 

..fac chiar acum.
..Si pentru ca să închid şi mai bine acest 

..papirus, pentru ultima oară îţi zic: mai 

..lasă • drumurile nocturne ce le faci înspre 

..Magdala şi prin apropierea lacului Gcni- 

..sareth, lasă in pace pe lssus să vorbească 

..cât o vrea* celor cari îl ascultă.... lasă pe 

..Myriam şi nu te mai ţine de urma ci, sa 

...nu creadă că, tocmai tu. atât de ilustru 

..odinioară pe câmpul de răsboiu, sa cerşeşti 

..o privire din ochii unei femei pierdute.
„Nu Fclix,.... nu face pentru line.
„Fugi de toate acestea, şi fcrcşic-lc de
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«mânia poporului acesta, deşi suntem Ko- 
..mani şi avem puterea întreagă in mână.

«Acesta este ultimul şi prea căldtiî’osu! 
..sfat ce itel 1 ins Iţi trimetc".

Felix devenise nerăbdător, când Garta- 
filos se întoarse dela unchiul său, aducând 
scrisoarea. O ceti şi rămase mult timp gân
ditor. Apoi ca şi când şi-ar. adună ideile, 
ordonă sclavilor să pregătească lectica pentru 
a doua zi când vor pleca la Magdala.

Scrisoarea lui Viţeiiius nu-1 lăsă rece, 
dar pentru a se linişti pe deplin, vroia să 
aibă o ultimă Întrevedere cu Myriam, din 
care să se hotărască ce va ii la urmă.

Şi cu gândurile acestea se culcă, rugând 
pe dupiter, de care iarăşi îşi aduse aminte, 
să facă astfel ca frumoasa lui amantă sâ-i 
fie redată: apoi adormi.
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Toată zjua următoare Felix fu reţinui la 
cotaicn Antonia do către Claudia, c-are-i 
ceru o mulţime de lămuriri asupra lui Issus 
si in văl ăl lirei lui. Tocmai ' noaptea târziu 
se hotărî se plece eu cei patru sclavi in 
spre Magdala.

Eşi din Hieriiasulem prin poarta Damas
cului şi urmă drumul, care duce spre Na- 
zaret.

Eră o noapte neagră şi posomorâtă. Norii 
alergau în toate părţile tocmai ca nişte ba
lauri gata sa se sfâşie unii pe alţii.

Felix eră foarte îngrijit; erămpce, crâm- 
pec din scrisoarea lui Vitcllius ii năvăleau 
în creer, răsc-olindu-i întreg sufletul.

Părea că vede in adăncimea întuncrecu- 
1 ui legiuni de schelele, ai căror ochi con
fundaţi in orbile străluceau in noapte ea 
nişte cărbuni aprinşi. _

In culmea acestor crize, încercă de atâ
tea ori să adoarmă dar ii fu eu neputinţă.

Sc depărtase mult de llierhasulem şi in-
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Ira pc neaşteptate in minunatele câmpii 
ale Jietleem-ului.

Aci, nu departe de micul oraş, descoperi 
o adunăturii de vreo treizeci de ebrei, din
tre care câţiva erau purtători de torţe. Cu 
toţii erau grupaţi în jurul unuia mai bă
trân, care părea a fi gata să vorbească.

Lângă el şi foarte aproape, Felix recu
noscu pe Issus, care sta dus pe gânduri şi 
cu capul aplecat in jos.

împrejurul lui cei trei apostoli. Petru, 
ion şi Iuda din Keriot, pe cari Felix îi 
mai întâlnise odată pe malul lacului Oe- 
nisareth.

Recunoscu in penumbră pe Ahasverus. 
revoluţionarul cel mai îndrăzneţ ol Hier- 
hasulemului. acela care omorise in sanc
tuar pc un Roman.

Recunoscu de asemenea pc distinşii mem
bri ai Sanhedrinului: Ravint. Sameas: văzu 
pc frumoasa Myriam împreună cu alte femei, 
pe blândul şi venerabilul Moab in jurul 
căruia era grupată această adunătură.

Surprinderea lui Pomponius Iu mare. mai 
ales când văzu şi pe Myriam; prezenţa ei 
aci îl turbură şi mai mult, zădurnicindu-i 
cu desăvârşire planurile.

Pentru moment s~c hotărî să rămână, îm
pins de curiozitatea de a alia cauza care 
a determinat pe aceşti oameni să se adune 
acolo.

Nevăzut de nimeni .şi foarte aproape de 
grup, putu să audă până ce şi cele mai 
mici şoapte ale lor.
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După un oare care timp. Moab ridică 
mâna dreaptă in sus ca un semn pentru 
linişte, şi cu o voce Înceată, dar apăsata, 
începu să vorbească:

— Noi, şi toţi ceilalţi, cari din întâm
plare n’au putut veni, pe care însă îi în
locuim prin noi înşine, ne-am adunat aci, 
spre a hotărî asupra celui mai marc şi de 
căpetenie punct ce interesele noastre re
clamă: acela de a ne. elibera pe noi şi pe 
toţi ai noştri de sub jugul şi dominaţiunea 
străina.

..Nu mai putem indura nici o clipă gu
vernarea tiranică a Romei care vocşte şi 
tinde pe toate căile să ne desfiinţeze legea.

.,Nu mai voim ca Românii să fie stăpâni 
e toate bunurile şi'bogăţiile scumpei noas

tre patrii. Nu mai vroim ca obiceiurile ce 
ne-au fost lăsate, de strămoşi, să fie căl
cate in picioare de către aceşti mizerabili 
fii ai . Romei.

..Nu mai putem răbda toate acestea, şi 
r.e revoltăm eu toţii când ne gândim la 
idei a că mâine sau mai târziu, religia, tem
plele noastre şi toate sfintele sanctuare, 
unde ne săvârşim cultul către dehova, vor 
fi schimbate şi înlocuite cu zeităţi pdgâ- 
neş ti.

..Ne trebue lin Rege... Un Rege care să 
se ridice din sânul poporului nostru, un 
Rege care să cunoască şi să pătrundă du
rerile şi nevoile tuturor; pe acela să-l pro
clamăm, mai presus de toţi, pe acela să-l 
punem in fruntea legiunilor noastre şi cu
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speranţa in Imnul şi milostivul Jeliova să 
mergem înainte şi tot înainte... până vom 
isgoni dincolo de Marea Mi'am pe străini, 
readucând iarăşi fericitele vremi trecute ale 
lui David.

-Voi ce credeţi?... Xu vă temeţi voi de 
pericolul caro ne ameninţă, nu sunteţi voi 
mişcaţi câtuşi de puţin de vorbele mele. 
şi nici unul din voi nu îndrăzneşte să pună 
mâna pe sabie şi să cheme pe toţi fii lui 
Istrael sub ordinele lui?...

-Nu-i nici unul dintre voi căruia să-i zi
cem mântuitorul şi salvatorul nostru?........

nIssus... sânge de Rege, ridică-te. Ridică-ţ: 
Iruntea. Ridică-te mai presus de toţi pen
tru ea întreg Istraelul să te salute. Ridică-te 
împreuna eu noi contra acelora care ne 
persecută şi ne asupreşte. Ridică-te Rege 
împreună cu toate pietrele din câmpiile 
noastre. împreună eu osemintele morţilor 
noştri. Fii Regele nostru, fii suflet din su
flet ul nostru eşit, ridică-te şi fii tu acela 
în care să fie îngrămădită toată puterea 
,şi fala glorioşilor noştri regi11.

Issus, care până atunci ascultase cu o în
doită atenţie şi fără a zice un cuvânt, ri
dicând capul inc-et, răspunse:

—-Pentru ce atâtea strigăte în jurul meu, 
şi mă siliţi prin aceasta să vă răspund cu 
greu...

..Eun’arn venit in mijlocul poporului pen
tru a-1 conduce la război şi sabie, nici pen
tru a merge cu voi contra acelora cărora 
Jo ziceţi duşmanii voştri, căci cu aceasta
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aş supăra pe Părintele meu. Xu mai mă 
chemaţi nici unul, voi care nu m'aţ.i cu
noscut şi n’aţi vrut să mă cunoaşteţi. 
Aveţi destule arme pe sub vestminte şi 
încă alte multe pe la locuinţele voastre, 
ridicaţi pe unul dintre voi şi mergeţi de 
încercaţi... dar vă spun că niciodată nu 
veţi căpătă libertatea, tocmai voi care fără 
să ştiti luptaţi pentru moartea voastră, pen
tru moartea întregului Isirael distrus şi ni
micit prin voi înşivă44.

l'rmă o tăcere teribilă care apasă asu
pra acestor oameni porniţi spre scandal. 
Răspunsul lui Issus contribui şi mai mult 
pentru a le aprinde focul profundei lor 
mânii.

— Tu. tu ne vorbeşti astfel'? zise Alias- 
verus.

Lăsat i-1 că ir are energie. Ripostă un
altul.

— Si eu vă spun, că sabia c prea grea 
pentru mâinele lui slăbănoage şi debile.

— Să piară... Să piară cu toţi duşmanii 
noştri, in zilele mânii poporului.

Deasupra tuturor acestor strigăte sălba
tice se ridică vocea profundă a lui Moab:

— X‘am venit aici să ne certăm şi să 
ne batjocorim : — pentru ce-1 condamnaţi 
dacă el refuză a li conducătorul .şi regele 
vostru. Luaţi săbiile in mâini şi alegân- 
du-vă un altul mergeţi la luptă pentru li
bertate.

— Aşa dar tu ne părăseşti... strigă Ahas- 
verus lui Issus. Nu voeşti să fii cu noi...
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Tu te mulţumeşti a vorbi pe strade mul- 
timei care te urmează şi acum când nevoia 
te cere, refuzi?!..

Sângele tău nu se revoltă in vinele talc? 
Rassa ta... oh! ce-ţi pasă de dânsa... puţin 
te priveşte dacă pământul tarei talc ii va 
ocupa străinii mâine poate.

Tu. — in care pusesem atâta speranţă, 
tocmai tu eşti acela care acum ne alungi 
prin cuvinte aşa de răutăcioase.

Hotărăşte de soarta noastră Issus ; — zi 
numai un cuvânt, .şi vei avea sub ordinele 
tale mii de fraţi, care te vor urma, cu acc- 
laş gând, cu acelaş dor de libertate. Fii 
adevăratul eoboritor al lui David.... . Fii 
Rene!... Fii Rege!...

Issus rcculegându-sc, după o pauză ii 
răspunse:

— ..Pentru ce mă proclamaţi de Rege al 
vostru ? când regatul şi împărăţia mea nu 
fac parte din lumea aceasta.

..Acela care nva trimes aici, nva orânduit 
să pun in sufletul şi inimile tuturor iubi
rea, iar celor rătăciţi să le arăt calea vir
tuţii şi adevărului !

..Să aduc pacea şi libertatea între po
poare, nu prin ajutorul săbiei, ci prin aju
torul adevărului, dar mai ales prin aju
torul dragostei reciproce intre neamuri.

..Nu primesc a fi regele vostru ; căci dacă 
aşi primi aceasta mi-aş distruge menirea, 
şi aş zădărnici voinţa Tatălui meu din ce
ruri, caro m-a trimes vouă şi tuturor ace
lora cari ascultă cuvintele mele, nu ca să
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va fiu Rege, ei slujitor, arătându-va calea 
viatei şi lerieirci ".

— Aiurează... Murmura unul...
— Visează... Strigă un altul...
— Si cum îţi explici tu aceasta fericire, 

acest adevăr ? zise Ahasverus. Poate fi fe
ricirea despre care vorbeşti, Iară libertate ?

— „Cel ce crede iu mine şi ascultă cu
vintele mele caic 'mi sunt dictate de către 
Părintele meu, acela Îşi va găsi ameliora
rea tuturor suferinţelor.

„Eu n'am vorbit de fericirea aceasta de 
pe pământ care trece, ci de acea fericire 
care nu va trece nici odată, aceia care se 
va perpetua in etern, acea fericire pe care 
nimeni n’o cunoaşte, şi nu o va cunoaşte 
de cât atunci când va veni timpul, când 
voi mă veţi cunoaşte şi pe mine'1.

— Dar cine eşti tu, ca noi să credem 
in tine şi să te cunoaştem mai presus de 
cât un rege? J1 întrebă Ravint.

— „Y’am spus că nu voiesc şă fiu nimic 
pentru voi. Voiesc să rămân aşa cum sunt, 
pentru a propovădui lumci cuvintele Ta
tălui meu şi a răspândi între oameni pacea, 
dreptatea şi iubirea".

— Şi cine este Tatăl Tău?-
— „Acela care m’a trimes vouă“.
— Poţi tu să te egalezi cu Jehova?
— „Voi veţi vedea..,M
— Arată-ne ceva care să ne scoată din 

' Îndoiala noastră, .şi atunci cu adevărat că 
tu eşti Fiul lui Dumnezeu, şl vom crede 
în tine, zise Ravint.
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— „Vi s’a făcut, atâtea semne şi minuni, 
dar tot n’aţi crezut. Vă spun insă că însuşi 
Templul lui Jchova, care se află la Hier- 
hasulera, il pot dărâma până in temelii, şi 
in trei zile să-l reclădesc din nou“.

— Poţi tu să faci aceasta ? întrebă Sa-- 
meas, oare cum uimit.

— „Chiar unul din voi, dacă aţi avea 
credinţă cel puţin cât un grăunte de muş
tar, care e cea mai mică dintre toate se
minţele, aţi avea putere a face totul... şi 
nimic nu vă va fi cu neputinţă1*.

— Asta-i blcstfamie... Urlă Ahasverus.
— El blestfemă chiar Templul lui Dum

nezeu însuşi şi chiar pe Dumnezeu ega- 
lându-se cu dânsul.

— Tu fiul lui Dumnezeu ? Strigă un altul.
— El amăgeşte şi sminteşte poporul, zise 

Ravint.
— El strică legile şi vrea să aducă al

tele in locul lor, adaogă Sameas.
— Blestfematorule, Blestfematorule!...
— Tu ai cuvinte bune, numai pentru 

prostituate, cum este această femeie, zise 
Ahasverus, arătând pe Myriam, ca te ur
măreşte pretutindeni; iar pentru fraţii tăi 
nu găseşti nici unul, din contră ii urăşti 
şi îi dispreţueşti ca şi când n’ar merita 
această favoare.

— „Nu urăsc şi nu dispreţuesc pe nimeni, 
zise Issus, pentru că dacă aş face aceasta, 
aş supăra, şi aş deveni nedemn in faţa 
Tatălui meu.

Eu am venit pentru toţi cei rătăciţi, pen-
8
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tm oile cele pierdute şi pentru toţi aceia 
care numai auzind de mine, încep sa creadă, 
fără ca să mă fi văzut vreodată.

Nu, eu nu urăsc pe nimeni.... Menirea 
mea este a iubi.... a vă iubi pe voi toţi, 
cum iubesc şi x)e ceilalţi, cum mă iubesc 
pe mine însumi, cum iubesc i)e Tatăl meu.

Nu fac nici o deosebire între nimeni; dar 
nu voiesc să vorbesc acelora care nu mă 
înţeleg, sau se îndoesc de cuvintele mele. 
Iubiţuvă cum eu vă iubesc x>e voi, iubiţi 
X)e Dumnezeul vostru din tot sufletul şi cu
getul vostru, şi atunci fericirea, libertatea 
şi împărăţia Cerurilor va fi a voastră.

N’am venit să aduc nici o lege. nouă şi 
nici să desfiinţez, cum ziceţi voi, ci am ve
nit să îndeplinesc legea şi profeţiile, să vă 
arăt cum trebue înţeleasă această lege, în- 
drumându-vă pe calea care duce la adevăr11.

— Blestfematorule, Blestfematorule! Urla 
Ahasvcrus. Te potriveşti cu Jehova.

— Prostituatule, strigă un altul.
. — Dispreţuitule de popor.
— Nelcgiuitule, zise alţii.
— Paraliticule.
— Amăgitorule, care sminteşti poporul 

prin minciunile tale, zise Ravint.
— Prostituatele sunt semenii şi fraţii tăi. 

Paraliticii şi orbii sunt proştii care te ascultă. 
Du-te la Magdala, căci după cum ai.liniş
tit pe Myriam, prostituata prostituatelor, toi 
astfel te va linişti şi dânsa pe tine în 
noaptea aceasta. N’ai primit să mergi în
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fruntea legiunilor noastre, căci nu te-ai in
durat sa te desparţi de celebra ta amantă.

— Şi-ţi mai zici ..Fiul lui Dumnezeu!.... 
Blestfematorule, Blestfematorule.

— Linişteşte-te Ahasverus, zise Moab, 
pentru ce condamnaţi po un om fără ca 
sa-i cunoaşteţi vinovăţia?

Ce a făcut Issus ca să merite atâta ură 
din partea voastră, şi cu ce a greşit dânsul 
de-1 alungaţi? V’a arătat destul de clar 
care este menirea lui, faţă de popor şi faţă 
de Dumnezeu.

Prin urmare, găsesc prea dreaptă măr
turia adusă de dânsul, de a nu primi să fie 
regele şi comandantul legiunilor voastre. 
Nu c-ontraveniţi legii, templului însuşi şî 
chiar lui Dumnezeu.

Nu vă ponegriţi prin fapte care vă înjo
sesc nu numai faţă de Issus, care e un 
simplu om ea noi toţi dar şi faţă de lumea 
care ne înconjoară. Ascultaţi de cuvintele 
mele şi nu va ii rău.

Alegeţi pe unul din voi, declaraţii pe el 
comandantul vostru, şi mergeţi de căpătaţi 
libertatea.

Astfel de lucruri nu se fac cu sila, ci mai 
presus de toate trebue să fie in voi entu
ziasmul care să vă aţâţe la fapte patriotice, 
iar nu la certuri şi scandaluri.

Ce aţi câştigat dacă aţi blestemat până 
acum pe acest sărman tânăr, care nu se 
dcosibeşte întru nimic de voi: Haidem să 
mergem fiecare "pe la locuinţele noastre şi 
mâine vom mai vedea ce e de făcut.^
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Cuvintele lui Moab căzu ca un trăsnet 
în mijlocul lor.

Nici unul nu mai îndrăzni să zică o 
vorbă şi cu toţii se retraseră pe unde ve
nise.

Felix se întoarse la Hierliasulem, iar Issus- 
împreună cu Myriam plecă la Magdala.

N *
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^ A doua zi, Myriam, se deşteptă foarte 
târziu şi in culmea unor emoţiuni violente.

Scena petrecută la Betleem o neliniştea 
mult şi se temea ca nu cumva urmările să 
fie mai grave, atât pentru dânsa, cât şi 
pentru Issus.

O mulţime de idei ii trecură prin minte, 
o coprinsc frica şi fără voia ei începu să 
tremure. Ştia că poporul acesta era răs- 
bunător şi nechibzuit; îşi închipuia că dacă 
întâmplările din acea noapte vor avea ur
mări triste pentru Issus, negreşit că ele se 
vor răsfrânge şi asupra ei, dânsa, căreia 
învăţătorul ii arătase atâta blândeţe şi bu
nătate. Ea chemă în graba servantele, că
rora le ordonă să o gătească; şi când totul 
fu terminat, trecu in 'buduar, unde avea să 
vină Issus.

II aştepta.
Nu se mai gândea la nimic, decât la 

spovedania care avea s’o facă nobilului 
dascăl. Se vedea din nou îngenuchiată la 
picioarele lui, dar acum nu ca să’i ceară, 
ajutor şi scăpare pentru a nu fi omorâtă
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cu pietre de mulţime, acum va ingcnuchiâ 
pentru a implora dcla dânsul îndurare, în
durare pentru iubirea ei nebuna, pentru 
patima ei aprinsa.

I se părea buduarul acesta un altar al 
mântuirei, unde Issus va hotărî asupra mi- 
siunei ei viitoare, asupra tuturor intrigilor 
amoroase, asupra tuturor orgiilor scanda
loase săvârşite de dânsa in decursul vre
murilor trecute.

începu să fie neliniştită şi neliniştea acea
sta era mărită prin aşteptarea ei, .cărei se 
părea cu mult mai îndelungată şi prin cu- 

' riozitatea ce i se născuse momentan când 
se gândea la o convorbire cu Issus, menită 
să iasă din domeniul cugetărilor şi doctri
nei lui.

In sfârşit dascălul apăru
— Odihna ta Myriam sa fie mai desă

vârşită decât odihna lunei aceleia singura
tice care revarsă feeria ei in noapte, ase
mănând-o cu o mare de argint; — iar fe
ricirea ta să fie asigurată in împărăţia 
Tatălui meu“.

— Te salut Raboni şi Dumnezeu să te 
acopere cu darurile lui; servitoarea ta îţi 
mulţumeşte din adâncul sufletului ei pone
grit de păcate, pentru favoarea pe care tu 
i-o prooroceşti.

— „Adevăr zic ţie, în nici o parte a Iudeii 
n’am găsit o altă femee care să’ţi semene 
in ceea ce priveşte neclintita ta credinţă.

Aproape toţi apostolii mei şi cea mai 
marc parte din auditori după cum ştii şi tu,
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m’au învinovăţit pentru purtarea mea faţă 
de tine, te-au învinovăţit pe tine mai mult 
pentru că în închipuirea lor, ei cred că-tu 
nr'ai fi atras în mrejele tale şi m’ai răpit 
din mijlocul lor.

Am tăcut şi n’am răspuns nimic la toate 
aceste învinuiri ce mi s’aduc pe nedrept; 
voi urmă înainte călătoria aceasta prăpă- 
stioasă ce insu’mi misiunea mea o. pregăr 
teşte.

Myriam, tu nu ştii cat e de greu sa stră
baţi acest drum prin mijlocul turmei res- 
vrătite, unde minciuna, necredinţa şi corupţia 
au ajuns la culme.

Aceiaşi greutate voiu întâmpină in tovă
răşia ta până la sfârşitul luptei mele, când 
toţi aceia cari m’au alungat acum, vor 
ajunge ca să mă cunoascău. .

— Raboni, pentru ca sa nu fii in pericol, 
este mai bine să nu ne mai vedem nici
odată ; du-tc la ai tăi, iar eu voiu urmă 
sfaturile ce conştiinţa mi le va dictă. Fie
care din noi vom merge pe o cale opusă, 
căci pe când tu vei merge către culmea 
cea mai desăvârşită a succesului şi mărirei, 
eu voiu merge către abizul întunecos şi 
necunoscut, pe care misiunea mea de curte
zană l’a pregătit încă de când eram copilă.

Du-te Raboni, uita cu desăvârşire că m’ai 
cunoscut vreodată. Eu voiu rămâne tQt cum . 
am fost până acum, întocmai ca o pasăre 
rănită, care din cauza iubirei nemărginită, 
e condamnată să’şi petreacă toată viata in-
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chisă şi lipsita dc o fericire pe care ar fi 
dorit-o vreodată.

Plâng nenorocirea mea in acest moment 
de sincerii spovedanie, pentru eâ orice sfor
ţare aş face pentru ispăşirea îngrozitoarelor 
mele fapte, sunt zădărnicite din cauza mi
siune! tale, din cauza persoanei tale, pe 
care oricât aş urmări-o cu gândul, lot nu 
o voiu putea ajunge. Du-tc stăpâne, du-te, 
Întoarce-te la mulţimea care nu te-a cu
noscut. Rămâi intre apostolii tăi; fii şi de 
aici înainte dascălul lor şi al hunei întregi, 
cum dascăl şi aducător de linişte ai început 
să fii pentru mine.

— „Şi tu vrei să mă părăseşti Myriam, 
după cum toţi ceilalţi vor să mă părăsească ?

Adevăr zic ţie, că toţi oamenii aceştia şi 
chiar Apostolii mei, au unde să’şi găsească 
un refugiu, dar eu n am unde să’mi plec 
capul.

Eu sunt păstorul fără adăpost, şi voesc 
să adun întreaga turmă rătăcită a celui 
care m'a trimes spre ah arăta calea virtuţei 
şi Adevărului.

Eu sunt servitorul cel mai de pe urmă 
şi cel mai umil al tuturor acelora cari caută 
scăparea in mine; eu sunt menit ca să iu
besc pe toţi dc opotrivă, aşa in cât nimeni 
să nu aibă cu nimic a mă învinui, in ceea 
ce priveşte iubirea pentru dânşiiu.

— Dar cum Înţelegi tu Raboni această 
iubire *?

— .,Iubirea pe care o manifest eu, este 
aceiaşi iubire pe care o mumă iubitoare o
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arata copiilor ci. Este iubirea desinfercsată, 
crescândă şi statornica, manifestată de opo- 
trivâ, tuturor acelora care ascultă de cu
vintele mele.

Este iubirea care nu se pierde niciodată, 
care nu trece cu viaţa asta, iubirea vieţei 
şi ferici re i eterne, aceiaşi iubire pe care 
însuşi părintele meu o manifestă vouă ".

Myriam in genunchi, la picioarele lui 
Issus, asculta extaziată. Vorbele de credinţă 
ale Nazareneanului căzură peste dânsa, În
tocmai ca o ploae de foc. Tinereţea, fru
museţea ei de femeie iubitoare înflorită sub 
soarele aprins al Galilei, făcu din nou să 
respire şi biciuită parcă de aerul rece al 
lui Issus, toropeala ei şi simţ.imântul reli
gios pierea.

Simţea că se întoarce intrinsa clocotirile 
vieţei de odinioară, potolite un moment;— 
iar amorţeala şi liniştea pe care o căutase 
dispărea.

Ochii ci albaştrii ca profunzimea cerului, 
zădarnic căutau odihna pe figura dascălului.

Buzele ei se mişcau şi atingându-sc, o 
înţepau cu sensaţiuni conbătute...., iar bra
ţele ei de alabastru, care pe nesimţite co- 
prinse picioarele lui Issus, se încordau de 
o mângâiere delirantă, introducându-i in 
corp nebuna gamă a spasmelor, de care mori.

Se lăsă să cadă biruită, nimicită pe aspra 
podeală a buduarului, şi acolo cu capul 
aplecat în jos, cu fruntea ascunsă in mâini, 
plânse.

— „Şezi mai aproape de mine Myriam,
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zise Issus ridicând-o,- şi fii păzitorul 
dincios şi nedespărţit al sufletului meu. Tu 
singură vei fi eu mine in apropiatele zile 
ale gloriei mele ; in acele zile când ipocrizia 
doctorilor şi minciuna preoţilor va fi cu
noscută11.

— Sunt pentru tine Raboni, zise Myriam, 
ceea ce tu eşti pentru tine însuţi sau mai 
mult poate.

Sunt întocmai ca o picătură din sângele 
tău şi vieţuesc prin tine şi numai pentru 
tine.

ere- -

Tu populezi zilele melc şi faci ea fiinţa'mi 
să străbată deserturi cu prunduri de ver
deaţă, iar cuvintele tale cad peste inima 
mea, întocmai ca picăturile de apă care vin 
din stâncă şi se scurg intr’un bazin de
stinat să astâmpere setea călătorului obosit.

De- şi nu’mi aparţii întreg, căci atunci 
când cred că aşi putea fi cea mai fericită 
dintre toate femeile care mă înconjoară, 
dispari din ochii mei şi nu te mai văd.

In tăcerea şi singurătatea mea eu iţi des- 
văluesc o iubire străvezie, nebună, pătimaşă; 
şi drept răsplată tu mTini acorzi nimic in 
schimb, decât voia de a şedea la picioarele 
tale, şi arare ori îndrăsnesc săTni plec frun
tea rezemând-o peste genunchii tăi, să simt 
reântinerind, cum ochii noştrii se întâlnesc 
în acelaş punct, cum sufletele noastre gân
desc şi cugetă la una şi aceiaşi ideie, cum 
inimile noastre îşi contopesc bătăile.

In tăcerea gravă şi solemnă a buduaru- 
lui, Issus răspunse zâmbind :
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— „Myriam, cu n’arn venit in lumea a- 
ceasta ea sil aparţin numai ţie singurii, şi 
nici celorlalţi afara de tine.

Eu aparţin mie insu-mi, aparţin tuturor, 
după cum toţi imi aparţin mie.

Tu mărgineşti iubirea ta, frumuseţei tale, 
tinereţii tale, zilelor tale in sfârşit; iubirea 
mea nu cunoaşte nimic din toate acestea; 
eu iubesc întreaga materie cuprinşii in spaţiu 
şi timp, pentrucâ eu insu-mi sunt materia, 
şi viaţa.

Eu sunt scântea care nutreşte şi ajută 
această viaţă 'ce nu cunoaşte margine,— 
căci toate câte sunt aici pe pământ, sunt 
supuse morţei şi treeerei, dar iubirea pe ear& 
eu o manifest vouă, nu va trece, nu se va. 
stinge nici odată.

Va veni un timp când toţi oamenii vor 
mânca din corpul meu întocmai ca dintr’o- 
pâine a vieţei, vor bea sângele meu întoc
mai cum bea vinul purificării; ei se vor nutri 
din mine sub toate formele, căci eu sunt 
venit pentru a sătura pe cei ce flămân
zesc, şi a astâmpăra setea celor cari inse- 
toşcază pentru numele meu.

Şi de aceea eu nu pot aparţine nici la. 
unul nici la altul, ei tuturor, întocmai ca 
un fluviu etern al vieţei care işi ia naştere 
din sânul Tatălui meu şi merge de se re
varsă peste întreg pământul".

Issus tăcu pentru un moment, iar cur
tezana nu îndrăzni să zică o vorbă.

După o pauză oarecare, dascălul punând
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mâna pc fruntea ei, în c-liip de a o feri de 
razele soarelui, urma mai departe :

— „IVIyri&xn, dece nu mă iubeşti şi tu tot 
astfel cum te iubesc eu pe tine ?

Câci eu te iubesc cu aceeaşi iubire, cu 
care aşi iubi pe o sorii mai mica, — cu a- 
ceeaşi iubire desinteresatâ ce aş arâta-o 
unei bune prietine, cu aceeaşi iubire cu 
care iubesc pc mama mea, in sfârşit cu 
aceeaşi iubire fârâ scrupul cu care iubesc 
pe o servitoare credincioasă, pierdută pen
tru câtva timp şi regăsită.

Tu eşti pentru mine totul, totul şi tc 
vroiesc aşa cum trebue să fii, iar iubirea ta, 
să fie asemeni unei picături de apă limpede 
şi străvezie, care niciodată să se turbure.

Lacremile pe care tu le verşi in secret 
pentru mine, să-ţi servească spre curăţire, 
din care sufletul tău să iasă purificat in 
chip demn şi natural, cu acest balsam, pre
gătit pentru durerile şi suferinţele viitoare".

Cum Myriam şedea in faţa lui tăcută, 
albă şi desfigurată, dascălul se ridică in 
picioare şi luându-i faţa in mâini, depuse 
pe fruntea ei arzătoare un sărutat.

— „Iată pentru tine întâiul meu sărutat 
al păcei şi iubirei eterne, care tc face să 
fii şi mai mult a mea !...“

— Raboni... zise dânsa, înceând-o plân
sul, şi căzând in genunchi in faţa lui, cu 
<îapul ascuns intre mâini. Lacremi arzătoare 
îi picurau din ochi care, in căderea lor pe 
marmora rece a budoarului, se spărgeau 
întocmai ca nişte boabe de mărgăritar.
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Alunei simţi ea ca. traeşte o clipa, tot atât 
de eterna ca şi cerul.

— Raboni, de ce nu te-am cunoscut mai 
de mult?!...

Apoi, in culmea extazului, a admiraţiunei, 
şi in virtutea unei înalte considcraţiuni pen
tru acest distins oaspe, dânsa lua vasul de 
alabastru ce era plin cu ulei de nard aro
mat, destinat pentru întreţinerea arderii ele 
tot a locului, pe micul altar al lui «Teliova, 
şi vărsându-1 in întregime peste picioarele 
lui Issus, le şterse apoi cu bogatul şi fru
mosul ei pâr.

Uri parfum suav şi îmbătător de mirodenii 
se împrăştie in întreg buduarul acesta unda 
avusese loc strania spovedanie.

Figura searbădă a lui Issus părea că este 
înconjurată de o aureolă, care in puternica-i 
strălucire, micşorase cu desăvârşire lumina 
soarelui, inundând ca intro marc de raze: 
buduarul, grădina, curtea...

Miriam, pe jumătate aplecată, cu privi
rea fixă, cu răsuflarea scurtă, părea gata să 
lunece extaziată înspre acela care aşa de 
sus o primise. Atrasă cu o furie neînvinsă 
către dânsul, era gata să se năpustească 
asupra lui, dar el mai visător decât ea, o 
ademeni, silindu-se să adoarmă pe această 
amantă a soarelui, prin cuvinte blânde, cari 
păreau că sunt adresate unei fecioare prea 
curate şi candidă ca crinul.

Preoţi ai idealului, erau gata să jertfească 
chiar amintirea pasiunei lor in contemplarea 
Îndelungată a nopţii spre neguroasa vede-
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nie a lunei adormite In poetica beţie a ste
lelor.

— Acum te cunosc Haboni... Apoi, apu- 
■cându-1 de umeri, şi zăpăcindu-l cu privirea, 
urma: Da, acum te cunosc... Dar, ca sil te 
înţeleg mai Iii ne, ramai pentru totdeauna 
mei, in palatele inele...

Issus păru surprins :
— ..Nu pot Myriam. Ţi-am spus că nu 

pot aparţine numai ţie, după cum nu aparţin 
nimănui altuia afară de tine. Ţi-am spus"...

— Te iubesc Raboni. Rămâi in palatul 
meu.

— „Nu. Răspunse Issus ferm. Urmează-mi 
tu mie, căci trebue să fii pentru mine Au
gustă, dar umbră nedespărţită. Eu vroesc 
să te ridic din acest noroiu în care te-ai 
sbătut atâta timp, să te înalţ, dintr’odatu pc 
culmea turnului de fildeş, unde vei rămâne 
curată ca luna. Pe tine Myriam te iubesc 
ca şi cum ai fi venit la mine din ceruri, pur
tând in mâinele-ţi împreunate la piept, ne
pătata floare a fecioarelor.

Nu, nu pot... Nu voi mânji nici odată 
singurul ideal al unei iubiri nestrămutate, 
ca să’mi potolesc poftele patimii mele".

— Dar iubirea pe care o araţi tu, este 
iubirea de care moare omul. Spune’mi Ra
boni, pentru chinul acesta ’mi dăduşi în
tâia sărutare?

— „Sărutarea ce Ţi-am dat ţie şi tuturor 
acelora cari vor merita sărutările mele, sunt 
sărutările păcei, unirei şi iubirei nestră
mutate şi ideale. Prin sărutarea aceea, su-
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fletul tău s’a apropiat mai mult de mine, 
aşa încât sâ nu’l mai pierd nici odată*. -

— Raboni, Raboni... râmai... aci...
Atât doar putu să • zică căci o înecă 

plânsul...
Issus devenea tot mai trist şi îndoelnic. 

Privirile lui rătăceau în vag şi fel de fel 
-de gânduri îi năvăleau prin minte.

Ideea că părăseşte Galileia îi producea 
neplăceri, dar mai ales părăsirea lui My- 
riam îl durea şi mai mult, singura femeie 
care îi fusese credincioasă, cărei cunoscuse 
şi’l înţelese. Se gândea să rămână cu dânsa 
pentru totdeauna, dar întrevedea in viitor 
că planurile lui vor fi zădărnicite prin fap
tul acesta. O ultimă călătorie la oraşul 
corupţiei şi necredinţei, la Hierhasulemul 
plin de aristocraţi, îl punea in. cumpănă. 
Mulţi îl sfătuiseră să nu facă călătoria a- 
ceasta că va fi pierdut, ştiind ce se plănuia 
despre dânsul. Insa el nu ţinu seamă de 
nimic, căci la urmă, această sforţare tre
buia neapărat s’o facă, chiar de ar fi să-şi 
găsească moartea.

Atunci îşi aduse aminte de o profeţie 
veche că „nici un profet nu trebue să moară 
afară din Hierhasuiem“ : ideia aceasta ii 
dădu noui speranţe şi înlătură toate temerile.

Myriam îl privea tăcută, ochii ei plânşi, 
paloarea obrazului ei istovit de sbueiumări 
neinfrânate şi nepotolite încă, înăbuşirea 
acestor pofte răsvrătite, îi da aerul unei 
nebune cuminte, ostatică, care nu aştepta
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altceva decât o hotărâre sfântă a stăpâ
nului său.

Xici odată dânsa nu îndurase atâtea du
reri şi nu trecuse prin atâtea chinuri mis
tuitoare ca acum, dânsa curtezana cea mai 
rafinată a Magdalii şi Tibcriadii.

In sfârşit Issus întrerupse liniştea :
— „De va fi să plec la Hierhasulem, vei 

merge cu mine Myriam ?u
— Raboni, rămâi aici pentru totdeauna... 

Presimt că l i se va întâmpla o nenorocire. 
Rămâi aci Raboni...

— „Nu Myriam, căci ce va fi scris să mi 
se întâmple, tot se va întâmpla, chiar de 
ar fi să rămân in Magdala... Dar de ce te 
temi, prietena meau?...

— Întrevăd că te vor omorâ Raboni... 
De moartea ta mă tem...
1 [— „De moartea mea?... Moartea mea va 
mântui lumea Myriam, va sgudui dela un 
capăt până la altul temeliile pământului, 
va revolta popoare întregi; mulţi regi şi 
împăraţi vor muri in lupta aceasta pentru 
numele meuatunci va fi într’adevăr o 
turmă şi un păstor, după cum un singur 
soare luminează şi încălzeşte întreg pămân
tul. Dar după toate acestea o linişte va 
răsări între popoare şi iubirea va domina 
pe fiecare om... Moartea mea va goni du
rerile, chinurile şi suferinţele vieţei, căci 
eu dau sângele meu preţ de rescumpărare 
pentru păcatele intregei lumi.

Nu te teme deci că am să mor... Mă vei 
vedea când vei veni în împărăţia fericirii



1-20

eterne a Tatălui meu, uncie ţi se păstrează 
Jocul destinat ţie inea clela Întemeierea 
lumii.

Merg la Hierhasulcm acum, in bună to
vărăşie cu tine, la acel Hierhasulcm care 
omoară pe profeţii trimeşi la dânsul

9
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Şi într’adevar că el plecă spre a revedea 
pentru ultima oară oraşul pretins sfânt, 
care-i produsese atâta desgust.

Drumul prăpăstios delaMagdala şi până 
la împrejurimile Hierhasulemului, contribui 
şi mai mult să-i mărească tristeţea şi în
doiala.

Hierhasulemul, acelaş Elam de odinioară 
asupra căruia dânsul îşi încordase toată 
concepţia şi convingerea, apărea acum ca 
un oraş mort, pierdut in zările confuze ale 
depărtărei.

— '„Ierusalime, Ierusalime, care omori 
pe profeţi şi ucizi cu pietre pe cei trimişi 
la tine: — decâte ori am vroit să adun pe 
copii tai dnpe cum pasărea adună puii săi 
sub aripi, dar n’ai voitM.

Apoi adresându-se apostolilor săi, cu care 
se întâlnise pe drum, le zise :

— „Vedeţi toate acestea ?u
— Da, Raboni, răspunseră ei-
— „Ei bine, adevăr zic vouă, că nu va 

rămâne piatră de piatră care să nu lîe des
făcută.
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Atunci sc va ridica neam peste neam, 
împărăţie peste împărăţie şi va fi foamete 
şi cutremure pe alocurea; dar acestea vor 
fi numai început de dureri, căci ori unde 
este corpul mort, acolo se vor aduna vul
turii. Luna nu va mai dă lumina ei, stelele 
cerului vor cădea şi rătăci in întuneric, iar 
puterile pământului vor fi sguduite.

Ştiţi, şi v-am mai spus, că peste câte-va 
zile vor fi Paştelo şi Fiul Omului va fi dat 
ca să fie răstignit. Nu trebue să vă îngri
jiţi însă, câtuşi de puţin despre aceasta, 
căci toate trebue să se împlinească după 
cum a fost scris de profeţi".

Toţi discipolii râmaseră trăsniţi la auzirea 
acestei împărtăşiri dureroasă pe care Das
călul lor le-o făcuse fără cel mai mic 
scrupul. Toate speranţele lor se spulbera
seră întocmai ca praful la vânt.

Nu-i vorbă că învăţătorul in desăvârşita 
lui pătrundere, le vorbise in mai multe 
rânduri despre suferinţele lui viitoare, cu 
toate acestea dânşii se gândiseră foarte 
puţin atunci la vorbele lui. Astfel, cu cât 
înaintau pe drumul cel pietros, al Betaniei 
şi se apropiau mai mult de Hierhasulem, 
li se părea că acea împărăţie a Cerurilor 
despre care le vorbise atât Issus, se arăta 
tot mai aproape de dânşii şi deodată dis
părea din nedumerita lor închipuire.

Aşa că confuziunea ce exista intre ei şi 
Issus devenea din ce în ce mai obscură, 
din ce in *e mai adâncă, pe măsură ce pă
trunderea tainică a Dascălului se lămurea,
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şi sc întărea tot mai mult in credinţa că 
va rnuri sacrificat invăţăturei lui, dar moar
tea Iui va mântui lumea.

In sfârşit ajunse la Bctanea, adică cu 
şease zile înaintea Paştelor, şi descinse ea 
de obiceiu la Simon leprosul, acela pe care 
Issus il curăţise lângă lacul Genisareth; 
rămânând ca a doua zi Duminică să se co
boare in cetatea lui David.

In acest timp, la Hierliasulem sc petre
ceau lucruri cu totul neobişnuite.

Ura celor două partide unite ale rcligiu- 
nei, contra celei de a treia, aceia a Tera
peuţilor, din şcoala căruia eşise Issus, luase 
proporţii mari şi serioase.

Fariseii şi Saduceii pretindeau ca nu-i 
posibil să iaşii un profet, tocmai in Galilea; 
ceilalţi pretindeau contrariul; astfel că cer
turile şi luptele pentru întâietate şi întrecere 
inconvingeri se urmau zilnic.

Aceste neânţelegeri erau mărite prin unel
tirile câtorva partizani făţişi ai Fariseilor, 
un fel de oameni gata la orice, având născut 
intrânşii ideia, ca pentru săvârşirea unei 
fapte în numele Legii şi pentru Lege, vor 
fi resplătiţi cu prisosinţă de obştea poporului, 
s’au chiar de mai marii Preoţilor, acei cari 
reprezintau Legea.

Toţi aceşti oameni împreună cu întreg 
Consiliu, nu se întemeiau pe nimic in ceea 
cc prixeşte vina ce aruncase asupra tână
rului Nazarenean.



1 I :

Re mărginise insa a împrăştia in public, 
svonul ca acest Issus, care se face pe sine 
Fiul lui Dumnezeu-, tocmai pentru acest 
motiv, el distruge temeliile solide ale socie- 
tăţei, — ridicându-se el insu-şi până J a. Je
li o va, lucru cu totul nepermis.

Pe lângă acestea, poporul era aţâţat de 
partizanii legii, de bătrânii scribi şi de preoţi, 
la care se mai adaogă minciunile celor 
cari fuseseră martori la proclamarea lui 
Issus ca Rege al Iudeilor în apropierea 
Betleemului.

Aceşti mizerabili îndemnaţi în mod făţiş 
de Farisei şi Saducei, cari susţineau pier
derea Dascălului, răspândeau în popor o 
mulţime de versiuni scandaloase, căutând 
pe toate căile să atragă dupe dânsele mânia 
poporului, contra profetului din Nazarct.

Se spunea între altele că Issus voia să 
se ridice cu legiunile sale în contru lui Ti- 
beriu, că din cauza asta refuzase a le fi 
Rege şi a se ridica Împreună cu fraţii lui 
contra asuprirei Romanilor, căci el se gândea 
la altceva mai nalt- şi mai bun de făcut.

Vestea aceasta se răspândi cu iuţeala ful
gerului prin tot Hierhasulemul şi ajunse- 
până la urechile lui Ponţiu Filat şi Clau- 
diei.

Procuratorul cu toate acestea părea a nu 
lua in seamă prostiile astea, mai ales că 
Claudia care văzuse în.nenumărate rânduri’ 
pe Issus, a cărui figură searbădă ii produsese 
o adâncă impresie, ea căută să. sustragă 
pe bărbatul său dela astfel de minciuni, asi-
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gurându’J ca sunt invenţiuni formulate pe- 
baza ea apără legea şi aşezămintele stră
vechi.

Astfel că Procuratorul dădu imediat ordin 
secretarului său spre a linişti spiritele.

Cu toate acestea lucrurile nu se aplanară.
In ziua când Issus se hotărî a veni la 

Hierhasulem, câţiva membri din Consiliul 
Sanhedrinului cu Hanan mai marele preo
ţilor in frunte, ale cărui vorbe şi staturi 
erau considerate ca sfinte, neperzând nimic 
din însemnătatea lor, se întruni in Sanctuar 
pentru a discuta asupra intâielor cestiuni 
mai importante ce le aveau de făcut in 
această afacere.

Se hotărî deci a se întruni consiliul com
plet cât mai neîntârziat, spre a delibera 
asupra blastfemiei ce Issus aruncase Tem
plului, mărturie mincinoasă şi înţeleasa 
rău, pe care vrednicul şi sârguitorul Ahas- 
verus o adusese de pe câmpiile Betleemului 
şi pe care netrebnicul de Caiafa după în
demnul socrului său Hanan, o plătise destul 
de scump.

Era neapărată trebuinţă a se provoca un 
scandal public în sarcina lui Issus, scandal 
menit săT compromită faţă de mulţime.

Pentru .acest scop, dânşii recurseră la 
un mijloc pe cât de simplu, pe atât şi de 
josnic:

Cumpătară pe sub ascuns pe unul din 
Apostolii lui Issus, pe Iuda din Iveriot, a- 
cela care câştigase prea mult iubirea şi 
in crede rea învăţătorul ui.
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Acesta se însărcina înaintea Consiliului 
a da toate lămuririle necesare in această 
afacere, ceva mai mult, de a trăda pe Das
călul său şi a’l da prins, in schimbul ridi
colei sumi de treizeci de arginţi.

In templul din Ilierhasulem o mulţime 
de negustori vânzători, cumpărători, schim
bători de cezari de argint şi aur, îşi ex- 
pusese mărfurile vizitatorilor, căci pe vremea 
aceia după cum era obiceiul, Sanctuarul 
era transformat in casă de schimb şi ne
gustorie, unde îşi dădeau întâlnire toţi no
bilii faimosului oraş.

Dela fructele cele mai gustoase din A- 
frica, până la stofele cele mai scumpe din 
Persia, erau aduse aci spre vânzare.

Grâu şi lapte, smochine coapte şi orez, 
struguri şi fructe de cocotier, papagali ti
neri -dresaţi şi porumbiţe albe; oglinzi, co- 
lanuri Egiptene şi Feniciene; porfir şi ia- 
cerna de Tyr; covoare de Persia, stofe de 
Cos: toate acestea erau puse in templu şi 
expuse vizitatorilor.

Arhiereul şi cu alţi membri din Sanhedrin 
şedeau in primele jeţuri, tocmai in fundul 
templului aproape de perdeaua prea mult 
întinsă care despărţea sanctuarul public de 
altarul lui Ieliova. Ei discutau în mod a- 
prins şi tare, căci zgomotul negustorilor şi 
cumpărătorilor era asurzitor.

De odată el făcu tăcere in mulţime şi 
vorbi:
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— Ascultaţi, daca cumva se întâmplă sa 
vină Nazarencanul, să’l daţi afară.

— Da, îl vom îmbrânci!.... Strigă, câţiva 
într’un glas.

— Şi daca îndrăsneşte să vi se împo
trivească, aruncaţi cu pietre după el.

— Ştim noi! răspunseră ei.
Apoi Arhiereul reîncepu iarăşi discuţia, 

asupra unor paragrafe din Lege, dacă tre
buia sau nu excluse.

Intre cei care vorbeau erau: Gămăliei 
căruia secta preoţească ii zicea „ereticul11 
din cauză că el nici odată nu se înţelegea 
cu dânşii.

Nicodem, care cunoscuse pe tânărul das
căl din Nazaret, şi discutase mult cu dânsul, 
dar pentru a nu provoca bănueli, nu intră 
în şcoala lui Iosef din Arimatea, prietenul 
de aproape al lui Issus.

Toţi aceştia susţineau desfiinţarea arti
colului din lege, care spune că: „oricine 
s’ar face pe sine egal cu Dumnezeu, să 
fie omorât eu pietre “..Alţii cum erau Hanan, 
Caiafa, Sameas, Ravint şi Diar-Avias, sus
ţineau contrariul, pretinzând că numai prin 
acest articol se poate garanta disciplina in 
^opor faţă de preoţi.

In momentul acesta intră Issus.
— Afară!... Strigă Ahasverus de odată.
— Eşi.... Zise un altul.
Dar mai marele preoţilor văzându’l şi 

temându-se de încăerări, se scoborî din 
jeţul său şi eşindufi înainte, după co’l sa
lută cu un aer, din care se putea vedea
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profunda’i perversitate ascunsă, il întreba:
— Dascăle, te ştiu ca spui adevărul, şi 

arăţi calea lui Dumnezeu, neţinând seamă 
nimic; spune-ne dar ce cugeţi, e îngăduit 
a se omorî cu pietre toţi aceia cari se fac 
egalii lui Dumnezeu?

Issus, care mai avusese odată ocazia a- 
. ceasta cu apostolii săi, când voiau să omoare 
pe Myriam, ştia bine că întrebarea era 
pusă alandala, care ca şi articolul ciuntit, 
era adresat lui şi misiunei lui.

Cu o linişte uimitoare le răspunse cu 
aceleaşi cuvinte cu care odinioară răspunse 
mulţimei răsvrătite :

— „Acela dintre voi care este mai fără 
păcat, să’i'as varie întâia pietră".

Străpunse cu modul acesta sufletul fă
ţarnic al fariseilor şi preoţilor, dar în a- 
celaş timp el singur îşi decreta moartea.

Toţi rămaseră uimiţi şi nu mai ziseră 
nimic. Dar Issus urmă să vorbească mul- 
f iniei care venise cu dânsul; el găsea mo
mentul potrivit a lovi şi mai mult pe capii 
legii, mai ales când văzu că ei permiteau 
a se vinde şi cumpăra in Sanctuar:

— ..Pe anvonul lui Moise şed scribii şi 
fariseii; faceţi ceace vă spun ei, dar nu 
faceţi ceeace fac dânşii.

Ei pun sarcini grele cu neputinţă de dus, 
insă le pun pe umerii altora, pe când ei 
n’ar vroi să le mişte nici cu vârful degetului.

Ei fac toate acţiunile vieţii lor, spre a 
fi văzuţi de oameni; şe plimbă in haine lungi, 
poartă filactere largi, au garnituri mari la
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veşminte, le plac sa aibă întâiele locuri la 
mese, şi întâiele scaune în sinagogi, sa fie 
salutaţi pe stradă şi numiţi „Stăpâne44.

Vai vouă scribilor şi fariseilor făţarnici 
cari aţi luat cheia ştiinţei şi nu vă seryiţi 
de ea de cât spre a închide oamenilor îm
părăţia Cerurilor! Voi nu intraţi întrânsa şi 
împiedicaţi'şi pe alţii să intre. Voi sunteţi 
aceia care închideţi casele văduvelor pre- 
făcându-vă că vă rugaţi mult,—voi cutre- 
eraţi pământul şi marea spre a câştiga un 
proselit şi nu ştiţi să faceţi din el decât un 
fiu al ghenii! Voi neteziţi şi curăţaţi partea 
din afară a cupei şi a vaselor voastre, dar 
de cea din năuntru nu vă pasă de şi e plină 
de jaf şi lăcomie. Voi semănaţi cu acele 
morminte văruite, cari pe dinafară par fru
moase, dar înăuntru sunt pline de oase de 
morţi şi de tot felul de putregaiuri.

Vai vouă scribi şi Farisei făţarnici cari, 
clădiţi şi împodobiţi mormintele profeţilor, 
zicând : De am fi trăit pe vremea părinţilor 
noştri, n’am fi luat parte la uciderea proo
rocilor ! Ah! recunoaşteţi dar că sunteţi 
copiii acelora care au omorât pe profeţi!

Ei bine, umpleţi cupa faptelor părinţilor 
voştri, căci înţelepciunea lui Dumnezeu avea 
dreptate sa vă zică: „Văvoiu trimete profeţi 
în sinagogele voastre, îi veţi urmări din oraş 
în oraş, pentru ca într’o zi să cadă asupra 
voastră tot sângele nevinovat ce a fost răs
pândit pe pământ, dela sângele lui Abel 
cel drept, până la sângele lui Zaharia, fiul 
Barachiei, pe care Păţi.omorât între templu
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şi altar". Adevăr zic vouă, generaţiei de 
faţă i se va cere socoteală de tot acel 
sânge*1.

Teribila ameninţare ce dânsul arunca a- 
supra lor, căzu ca un trăznet in mijlocul 
templului unde se afla mulţimea şi Fariseii 
careT ascultase.

Dânsul nu făcea apel decât la cei umiliţi 
şi urma a le zice :

— „Am venit să luminez pe cei orbi, şi 
să orbesc pe cei ce cred că văd.

„Afară negustorilor din casa lui Dumnezeu, 
căci scris este că templul e casă de rugăciuni, 
iar nu de comerţ şi schimb"'.

Sanctuarul acesta ii apărea acum ca o 
casă de nebuni, de şarlatani, unde se punea 
la cale tot ce poate fi mai murdar, mai 
josnic, mai criminal.

Asupra lui Issus asvârlise la Betleem 
acea blestfamie, din care Ahasvcrus işi 
crease un indiciu, un pretext, pentru vii
toarele desbateri ale consiliului.

Ravint, care până atunci stătuse şi as
cultase in linişte toate injuriile pe care Das
călul le aruncase asupră-le. îndemnat de 
Ahasvcrus, de Sameas, de Han an bătrânul 
venerat şi de Caiafa, să dădu jos din locul 
său şi mergând la Issus îi zise:

— Martori am fost când tu ai blestfemat 
templul lui Dumnezeu, lăudându-te că dacă 
T vei' dărâma, in trei zile il reclădeşti din 
nou. Cum indrăsneşti dar acum, şi vii, să 
eurăţeşti acest loc sfânt pe care tu hai 
blestfemat?
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~— pKu când am vorbit iui m’am adresat 
vouă vi perilor: ei ani vorbit mullimei a- • 
dunată aici, sfătuind-o sa se ferească de.

. voi.
Templul acesta c menit pentru rugăciuni, 

dar voi Păţi făcut loc de schimb şi de 
negustorie; de întruniri publice şi de des- 
bateri. Nu mai poată fi nimic demn şi 
■sfânt in el, pentru ca voi Taţi transformat 
cum afi vroit".

— Nu se cade să vorbeşti astfel despre 
templul lui Dumnezeu. Astah curată blest- 
famie. Zise profund şi apăsat bătrânul 
Ha nan.

— Blestematorule 
-care atâta aştepta.

— Amăgitorule! care sminteşti poporul 
prin minciunile tale!.... Zise un altul.

— Mizericordiosule cu prostituatele...
— Unde /ti este Curtezana, Sfinte pro

fet al Galileei ?
— Nu cumva tu insu’ţi eşti Ion supra

numit Botezătorul *?... Zise un altul, căruia 
Salomea i-a cerut capul tăiat, pentru că a 
respins iubirea ei nebună !...

Nu mă voi mira, când această hetairă 
în ciuda capriciilor de a te poseda, va cere 
Tetrarchului şi capul tău ca preţ al amo
rului ei, — frumos profet al paraliticilor şi 
prostituatelor!

— Prin frumuseţea figurei şi manierilor 
tale, linişteşti pe ţinerile fiice ale Galileei, 
care sunt atrase de tine prin mijloace mur
dare şi vorbe fără rost.

Strigă Ahasverus



jfîfar.ă rjegustorilor din Casa 
lui 2)umgezeu.
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Myriam sa ne spună cât eră de nărăvită 
si chinuită înainte de a te cunoaşte şi cât 
s’a liniştit acum...

Ochii tăi au ceva drăcesc, care lucrează 
' pentru tine in sufletul acestor femei.

Şi acum vii aici ca să ne curăţeşti tem
plul strămoşilor noştri, dupăc-e mai Întâi 
ai aruncat netrebnicul tău blestfem asu- 
pră’i'?;... Afară Galileanule. Dute la Mag- 
dala şi curăţeşte vila lui Myriam, căreia 
te-ai lăudat, că i-ai scos toţi diavolii cari 
o chinuia.jOri laBetanea, unde te aşteaptă 
surorile lui Lazăr, care varsă vase pline cu 
ulei aromat, peste picioarele tale murdare, 
făcând din aceasta un pretext de a se pu
tea apropia mai mult de tine.

— El aţâţă poporul la resvrătire şi re
voltă, şi de aceea suferit nu poate fi. Urlă 
altul.

— Să se arunce dincolo de malurile Ti
grului şi Eufratului.

— Ba mai bine să moară în zilele apro
piate ale furiei poporului... Tună Ahas- 
verus.

vŞi să ne dovedească atunci dacă în a- 
devăr este Fiul lui Jahve, mântuiască-se 
de moarte, el care a prezis că surpă şi 
reclădeşte templul...

Isshs şedea liniştit, parcă n’auzea nimic, 
şi fără a zice un cuvânt, el ştia şi se aş
tepta că după furtună trebuia să vie nea
părat şi ploaia.

Se hotărî să plece, eşind din sanctuar
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urmat fiind dc apostoli şi de mulţimea 
care’i rămăsese încă credincioasă.

Strigătele şi insultele deveneau mai pu
ternice din cauza indiferenţei lui.

Instrumentele preţioase ale consiliului: 
AhasVerus, Ravint şi Sameas, împreună 
cu alţi câţiva se ţineau după Issus pe 
stradă, strigând în gura mare pentru a 
provoca printre public scandalul.

Dar Nazareneanul mergea liniştit. Eşi 
din Hierhasulem pe poarta Sionului, şi a- 
pucă drumul Betaniei.

Răsvrătitorii se întoarseră ; Dascălul cu 
toate acestea era foarte trist şi în zadar 
Mvriam, căuta să’l scoată din gândurile a- 
celea; căci el rămânea rece şi nu răspun
dea nimănui nimic. Numai dânsa singură 
se mai interesa de el, căci prevedea un 
sfârşit fatal nobilului şi Dumnezeescidui ei 
amant. Toate visurile ei şi acea speranţă 
vagă ce o mai nutrea pentru dânsul, se 
spulbera, în invălmăşagul vremurilor vii
toare.

Totul era zadarnic; se hotărî deci a urma 
firul evenimentelor până la sfârşit cu a- 
ceiaşi credinţă, cu aceiaşi iubire pătimaşă, 
ce o arătase, de când cunoscuse pentru în
tâia oară pe Issus.

Numai drumul acesta pietros şi nisipos 
al Betaniei putea fi martorul tuturor ma- 
nifestaţiuniior de durere tacită ale aposto
lilor dar mai presus, ale lui Mvriam.

Celebra curtezană şi prostituată care o- 
dinioară işi făcea intrarea cu triumf în
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Hierhasulem, acum când se întorcea sa 
privească cetatea sfântă, ii producea groază 
şi numai când se depărtase mult pe dru
mul sterp do pe poalele pleşuve ale Sio- 
nului, numai atunci se linişti şi simţea o 
uşurare deplină a sbuciumatului ei suflet.

întră în Betanea şi descinse în casa unde 
locuia Lazăr împreuna cu surorile lui Marta 
şi Mari a.

Petrecu noaptea aici, iar a doua zi de 
dimineaţă se duse din nou la Hierhasulem, 
urmat de mulţime şi de Apostoli.

Acelaşi drum şi aceleaşi impresii dure
roase şi triste.

El plânse mult când de pe vârful mun
telui Măslinilor privi la acel Hierhasulem 
care avea să’l piardă, şi ii trimise cea din 
urmă chemare.

El venea adesea ori la cetatea sfânta, iar 
scara se întorcea în Betanea.

In cele din urmă zile, când se întorcea 
din Hierhasulem, — o întristare vădita îl 
cuprinse, şi greutatea urieşească a misiu- 
nei sale îl apăsa.

Simţimântul omenesc uitat pentru mo
ment, i se deşteptă de odată şi un regret 
amar îl cuprinse când se gândea la limpe
zile isvoare ale Galileii, unde şi-ar fi răcorit 
sufletul; la fetele care Far fi iubit poate; 
in sfârşit la toate darurile ce natura le a- 
cordase altora, şi de care dânsul era lipsit. 
Ii părea rău de înalta lui fire şi demnitate, 
jertfă a mărirei sale, şi cum i-ar fi plăcut
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acum să fi fost un simplu lemnar la Na- 
zaret, neştiut şi necunoscut de nimeni.

Toate aceste idei rămase ascunse in a- 
dâncul sufletului sau şi nu împărtăşi ni- 
menui nimic.

Apostolii săi nu înţelese câtuşi de puţin 
neliniştea învăţătorului lor, ei se mulţumi 
a face presupuneri destul de naive în ceea 
ce priveşte desăvârşitul lui suflet. Fapt 
care puţin câte puţin se spulberă din me
moria lor, de oarece natura divină a Das
călului începu din nou să’i stăpânească.

Era hotărât deci să bea paharul vieţei 
până 'n fund, fără a asculta de îndemnul 
nimănui, — înlăturând orice slăbiciune o- 
menească şi se pregăti deplin şi fără şo
văire.

In timpul acesta Iosef Caiafa ţinu un 
nou cosiliu chiar in locuinţa sa, care ho
tărî arestarea lui Issus. pentru a doua zi. 
(Joi). Dar pentru că Vineri era Paştele, 
se stabili a se înlătura sgomotul şi scan
dalul, sfătuind pe toţi să lucreze în linişte, 
căci se temeau probabil de vre-o răscoală 
a mulţimci câştigată de Issus. Se mai ho
tărî ca prinderea lui să nu se facă in Sanc
tuar unde venea zilnic, ei a'l spiona şi 
prinde într’un loc secret; însărcinare care 
şi-o luase deja Iuda din Keriot.

Era Joi; a doua zi pe seară se înce
peau Sărbătorile Paştelui prinţr’un ospăţ 
la care se mânca miel, — sărbătoare care

io
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ţinea şeapte zile în şir in. care se mancau 
numai azime. Prima dela început şi ultima 
clin aceste zile erau mult mai venerate.

Issus se alia in Betanea. Bl veni pentru 
din urmii oara la Hierhasulem.

Dânsul ţinea ca înaintea paţimelor vii
toare şi a morţei lui, sâ mai fie odată în 
mijlocul credincioasei lui turme spre a în
tipări şi mai adânc blânda lui învăţătură.

Pentru acest scop el ruga mai dinainte 
pe câţiva din apostoli, să orânduiască o 
cină care mai târziu avea să sigileze adânc 
cultul şi învăţătura lui.

Totul era gata; masa fu pusă in una 
din locuinţele mărginaşe dinspre grădina 
Măslinelor; şi când soarele arunca ulti
mele raze asupra pământului, Issus- şi cu 
apostolii săi se aşezară să mănânce.

Se aduse un miel înjunghiat, pâine şi vin.
— nCu dor am vrut, zise el către ucenici, să 

mănânc cu coi acest Paşte, mai înainte de j>ă- 
timirea mea, căci vână când, nu ea ii desă
vârşit in Jmjşărăţia Cerurilor, nu’l voiu mai 
mânca".

Şi mai înainte dc a gusta din mielul 
fript adaogă:

— ., Adevăr zic vouă, că unul din voi mu 
va vinde. Mă voi duce după cum sta scris 
despre dânsul, dar vai de acela prin care 
eu sunt dat prins”.

Urmă un moment de durere, toţi apos
tolii se priveau unul pe altul speriaţi şi 
întrebători.

Iuda din Iveriot era de faţă; ceilalţi

cea

ucc-



Cu dor am vrut sâ mariane cu voi 
acest paşte.
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nici căutau să se convingă de însemnăta
tea acestor cuvinte şi cu toţii întrebară pe 
Issus :

— Care este acela Haboni *?...
Şi pentru a se convinge singuri despre 

această bănuială ziseră pe rând :
— N’oi fi eu Raboni?
— N’oi fi eu Raboni ?
Issus nu răspunse la toate astea nimic, 

dar străpunse cu privirea pe Iuda, vrând 
cu chipul acesta să’i smulgă o mărturisire 
întemeiată, a greşelei săvârşite de dânsul. 
Se înşelă insă căci mişelul îi apucă înainte 
şi fu cel din urmă carc’i puse întrebarea:

— Doar n’oi fi eu Raboni'?...
Issus drept răspuns vorbi încet lui Ioan:
— „Bagă de scamă, cui îi voi da întâiu 

pâine muiată în vin, acela este cel care 
mă dă prinsw.

Apoi căpătând iarăşi stăpânirea de sine 
şi pentru a înlătura orice bănuială născută 
in apostolii săi, luă pâinea, rupse dintr’insa, 
şi muindo în vin dete întâiu lui Iudă, fă- 
cându’i din ochi o dojenire sângeroasă pen
tru purtarea lui, apoi dându’i oarecare în
sărcinări pentru sărbătorile de mâine, Iuda 
eşi, dar in loc să se ducă undefi ordonase 
învăţătorul, el se duse direct la Consiliu.

— „Luaţi, mâncaţi, acesta este corpul 
meuw şi ridicând paharul cu vin şi mulţumind 
cu lacrimi, zise: „Beţi din acesta toţi, căci 
acesta este sângele meii, al legei, el se varsă 
pentru voi şi pentru mulţi, spre ertarea 
păcatelor11.’
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Vă dau o porunca nouă : „Să vă iubiţi 
unul pe altul, aşâ precum v’am iubit eu pe 
voi, semnul după care veţi fi cunoscuţi ca 
ucenici ai mei. Nu vă mai numesc servitorii 
mei, fiindcă sluga nu ştie tainele stăpânului 
său, ei vă numesc prietenii mei, pentru că 
v’am spus tot ce ştiam dela Tatăl meu11.

Şi luând paharul cu vin, bând dintr’ân- 
sul, zise şi mai dureros :

— „Nu voiu mai gusta din acest rod al 
viei, până ce nu-1 voiu bea nou, cu voi, în 
împărăţia Tatălui meu11.

Un puternic simţământ de dragoste, de 
pace, de milă şi de ajutor mutual însufleţea 
pe ucenicii lui, pe temeiul credinţei, că Issus 
făcu din clipele acelea, cea mai vie şi cea 
mai dureroasă amintire.

Părea că spre sfârşitul Cinei, presimţirile 
Dascălului, coprinseră şi pe aceşti naivi, toţi 
se aşteptau la un eveniment fatal, la o pri
mejdie, care ameninţa pe învăţătorul lor. 
Issus înţelese acest lucru, şi ca să-i întă
rească mai deplin in convingerea lor, le 
vorbi:

— „Nici unul din voi nu ştie ce seva în
tâmpla în noaptea aceasta; cu toţii vă veţi

.împrăştia din jurul meu, după cum turma, 
căreia i s’a luat păstorul, se împrăştie şi 
fuge. Mă veţi tăgădui, veţi spune că nu 
m’aţi cunoscut niciodată, veţi minţi fără să 
vreţi, — şi fără să vă daţi seama...

„Dar nu vă temeţi căci toate acestea tre- 
bue să se întâmple fiind scrise de profeţii 
cari au trăit mai ’nainte de voiu.
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Lupă aceste cuvinte, se holuri să plece in 
grădina Getsemani.

Eşi (lela ospăţ noaptea târziu.
Un întunerec şi-o linişte domnea in în

treg oraşul. Se zărea din când in când, în 
depărtare, pe drumul cel pietros al Betanei, 
câte o torţă a vreunui călător întârziat în 
oraşul sfânt, şi care acum se întorcea acasă.

Issus, după vechiul său obicei, trecu valea 
Cedronului, prin partea cea mai îngustă, şi 
merse împreună cu apostolii săi în grădina 
Getsemani, oprindu-se într’un loc mai sin
guratic.

Le zise să rămână acolo, iar cl, împreună 
cu trei ucenici anume: Petru, lacob şi Ioan 
cel tânăr, se depărta puţin.

Prevederea îşi arătă puterea: El se întrista 
atât de mult, încât căzu in genunchi, cu 
faţa la pământ, foarte aproape de cei trei 
apostoli, încât aceştia ii auziră când zicea 
printre lacrimi:

— Părintele meu, de este cu putinţă şi nimic 
nu-ţi este cu neputinţă, fă ca să treacă dela mine 
acest pahar, însă nu precum vroiesc eu, ci după 
cum vroieşti tu.

Se ridică transfigurat, dar uşurat, parcă 
de greutatea care-i apăsa sufletul, şi se arătă, 
in toată puterea lui, fără şovăire, fără ca 
să-şi uite un moment de misiunea sa. Iar mai 
presus de orice slăbiciune omenească—deşi 
găseşte că paharul oferit de Tatăl său este 

totuşi simte o plăcere care întrece 
marginea, să-l golească până la fund.

In momentul acesta la o cotitură a unei

• amar \
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pârirj te le meu, fă să treacă de la njine 
acest pahar... .
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poteci, se ivi, la lumina faclelor, o ceată de 
oameni.

Erau soldaţii templului, Înarmaţi cu bas
toane, şi un pluton de soldaţi romani cu 
săbii.

Issus văzându-i înţelese numai decât sco
pul venirei lor şi, ca şi când ar fi vroit sa 
se predea singur, merse înaintea lor, îm
preună cu cei unsprezece apostoli.

Recunoscu pe Iuda, care era in capul 
trupei ca conducător. Dânsul, care ştia foarte 
bine obiceiurile lui Issus, alese momentul 
acesta ca cel mai priincios pentru a termina 
mişeleasca lui însărcinare. Iuda, întrebat 
fiind de ostaşi: „care este Issus11, el le răs
punse :

— Pe care-1 voiu săruta, acela este. prin- 
deţi-1.

Apoi, apropiindu-se de învăţător, şi să
rutând u-1, ii zise :

— Bucura-te, Raboni!...
— „ludo, ii răspunse Issus, prin sărutare 

dai prins pe Fiul Omului ?“
Şi înaintând hotărât spre trupă întrebă :
— „Pe cine căutaţi ?“
— Pe Issus din Nazaret.
— „Eu sunt. Deci, de mă căutaţi pe mine, 

lăsaţi pe aceştia să se ducă, zise el, arătând 
spre ucenicii săi, strânşi la un loc mai în 
urmă.

In acel moment soldaţii puseră mâna pe 
el, îl legară şi porniră spre oraş la marele 
preot Hanan, socrul lui Caiafa.
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— ..Ca la un tâlhar aţi venit la mine, cu 
săbii şi ciomege. Când eram cu voi în toate 
zilele in templu, nu nvaţi prins, dar ceasul a- 
cesta este al vostru şi puterea întunereculuiw.

Ostaşii, insă, nu dădu nici o atenţie ace
stor vorbe; ei scobori valea Cedronujui, 
trecu pârâul şi merse dealungul zidurilor 
Hierhasulemului, indreptându-se spre Sion.

Socrul arhiereului, Hanan, acela care or
donase arestarea şi pierderea lui Issus, era 
<;apul Saduceilor, şi al familiei din sânul 
căruia fuseseră aleşi cei mai mulţi arherei. 
El se bucură mult de reuşita complotului 
şi de înalta favoare ce i se acordase de a 
fi adus Issus mai intâiu la el.

Interogatorul aci, fu scurt, căci clipele 
erau numărate, el îl trimise la ginerele său, 
la Caiafa, unde erâ întrunit întreg consiliul.

După acestea, Hanan chemă la sine pe 
Ahasverus, căruia ii mai dădu câteva instruc
ţiuni necesare, intărindu-1 in înalta sa mi
siune de a susţine mărturia adusă din Câm
piile Betleemului, singura pe care s’ar în
temeia sentinţa; apoi îl trimise şi pe el la 
Consiliu.
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Sala unde era întrunit Consiliul Sanhe
drinului, ocupa una din aripele principale 
ale vastei clădiri a Templului, pe muntele 
Sion. unde Caiafa îşi avea reşedinţa.

Vremea era Riguroasă, şi deşi târziu, cu 
toate acestea trebuia, chiar în noaptea acea
sta sa se isprăvească dezbaterile şi formu
larea sentinţei pentru pierderea turburăto
rului.

Consiliul era compus din membri aleşi 
înadins pentru a lucră contra învăţătorului, 
afară de câţiva cari erau pentru el.

Ei erau aşezaţi şi împărţiţi în două ta
bere, dispuşi astfel : Simon Leprosul, Ra- 
vaam, Ahia. Suvat, Rosmofiu, Puţi far, Rifar, 
Ioşef din Arimatea, Ioham—în dreapta; apoi : 
Heris, Nicodem, Diar-Avias, Sameas, Ra- 
vint, Eusafat, Ptolomeu, Peras, Messas, Sa- 
meli — în stânga ; mai la o parte se vedea 
Ahasverus, iar în mijlocul tuturor sta Ca
iafa, care prezida Consiliul.

După câtva timp se introduse acuzatul, 
legat, punându-1 pe un scaun în mijlocul
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Sillii, aşa încât să-l poată vedea întreg Con
siliul.

Era de dreptul Sanhedrinului sâ se in
formeze despre vinovăţia lui Issus; pen
tru acest scop, Caiafa puse întâia întrebare 
acuzatului :

— E adevărat că eşti întemeietorul unei 
noui secte, care prin felul cum ea este În
fiinţată aţâţi poporul la.revolte? e adevărat 
că gândeşti să strici legea?

Răspunsul trebuia auzit chiar din gura 
lui Issus, pentru a întări şi mai mult dez
baterile.

învăţătorul ştia bine însă, că orice va 
răspunde acestor vulpi, tot va fi condamnat, 
deci, ridicându-se în picioare, începu să 
vorbească:

— „Eu nu sunt întemeetorul nici unei so
cietăţi ascunse, şi nici propovăduitorul unor 
idei care s’ar teme de lege sau de lumină, 
şi care ar aduce după sine revolte. Eu am 
vorbit lumei pe faţă, in totdeauna am în
văţat in Templu şi in Sanctuar unde tot. 
poporul era adunat, iar pe ascuns nimic 
iTam vorbit.

Iată, aceştia ştiu. tot ce am spus, adăogă 
el, arătând pe judecătorii săiu.

Arhiereul păru lovit in amoru-i propriu 
şi in demnitatea lui, de acest răspuns, ba 
ceva mai mult, văzu intr’ânsul o lipsă de 
respect din partea lui Issus faţă de dânsul.

Ahasverus, care se apropiase încet de 
Dascăl, voind a linguşi şi mai mult pe Ca-
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iafa, iar pe acuzat a-1 afunda cat mai mult 
în fata membrilor Consiliului, pe motivul 
răspunsului lui Issus, il lovi peste obraz cu s 
palma şi îi zise :

— Aşa răspunzi tu Arhiereului ?
Issus. întorcându-se să vadă cine-1 lovise, 

recunoscu pe omul care odinioară il insul
tase şi-l batjocorise atât. Suferi şi această 
lovitură şi, cu o demnitate şi blândeţe care 
întrecea marginele blândeţei omeneşti, ii 
zise:

— „De am vorbit rău, mărturiseşte, pro
bează acest rău ; iar de am vorbit bine, pen
tru ce mă loveşti ?u

— Taci, blestfamatorule... Vrei mărturii? 
Ei bine, îţi voiu aduce destule: Nu erai tu 
acela care pe câmpiile Betlileemului ai zis 
că poţi dărâma până’n temelii Templul ace
sta dela Hierhasulem, şi că în trei zile îl 
vei reclădi din nou, nu de mână omenească; 
pentru ce nu hai dărâmat, ca in urmă să-l 
reclădeşti ?

— O... asta c prea mult, mormăi unul 
dintre membri.

— Vinovat este de moarte,—zise un altul.
— Să se arunce peste hotar...
— In lanţuri să se pună...
— Blestfamatorule.. Blestfamatorule, urla 

un altul.
— Nu răspunzi nimic la toate acestea ?
întrebă Arhiereul pe acuzat. — Pentruce 

nu te aperi ?
Apoi vroind a răpi lui Issus răspunsul
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hotărâtor şi ferm, pe temeiul căruia să se 
înceapă discuţia, îi zise :

— Te mai întreb odată: care îţi este 
doctrina ?

— „Am spus care îmi e doctrina, şi cine 
sunt.

„învăţătura mea se întemeiază pe lumină 
şi pe adevăr din care se naşte apoi iubirea 
şi .mila. Eu niciodată u’am vorbit lumii alt
ceva, decât aceia ce părintele meu mi-a 
poruncit.

— Şi cine este părintele tău?
— „Tatăl tuturor oamenilor, acela pe care 

voi in orbirea voastră i-aţi dat alt sens fără 
să-l cunoaşteţi; .acela in numele căruia voi 
toţi aţi ocupat ranguri şi demnităţi, şi pe 
care astăzi spuneţi că-1 serviţi, dar în fond 
îl supăraţi mai mult cu spoiala şi lustrul 
vostru din afară".

— De unde vii şi unde mergi ?
— „Când adeseori stăm, uitat de mine 

însu’mi, confundat în rugăciuni şi eontem- 
plaţiuni in Grădina Măslinilor, se întâmpla 
câte odată să treacă vreo adiere uşoară de 
vânt, care îmi răcorea figura. Ei bine, 
de câte ori a venit şi a trecut, niciodată 
n’am oprit-o ca s’o întreb de unde vine sau 
unde se duce. Atât numai că ii simţiam 
farmecul nespus de îmbătător, şi sgomotul 
ce-1 făcea, trecând prin frunze.

„Aşa şi cu mine. Pentruce mă întrebi de 
unde viu şi unde mă duc? Orice v’aş răs
punde totul ar fi zadarnic."
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— Dar ce eşti tu ?
— „Ce sunt?44
— Da....
— „Sunt eu, şi unul singur...44
— Bine, dar pentruce vroeşti sa strici şi 

sa desfiinţezi legea ?
— „Nu vroi să stric şi să desfiinţez ni

mic, din contră, am venit să inplinesc.44
— Cum şi ce să inplineşti mai mult 

din cuprinsul legei, când legea e lege?
— „Tocmai; vreau să arăt lumci întregi 

ceace voi n’aţi vroit să arătaţi. Vreau ca 
întreg poporul să cunoască şi să înţeleagă 
ce însemnează lege. Voi aţi ţinut secretul 
acesta ascuns vouă,. n* aţi • dat nimic la lu
mină din câte aţi ştiut; eu vreau din con
tra ; vreau ca tot ce ştiu cu, sa ştie întreg 
poporul; vreau să arăt lumci cât sunteţi dc 
mici pe lângă această lege, pe care voi 
aţi tilcuit-o şi sucit-o în atâtea sensuri, şi 
cum v’a plăcut.

„Nu pe legea aceia pe care voi aţi arătat-o 
şi ordonat-o poporului se întemeiază doctrina 
mea, ci pe fapte bune, pe adevăr, pe iu- 
Ihre şi iarăşi pe iubire11.
• — Ciudat om ! Murmură Suvat.

— Ce inimă de aur! zise Joham.
— „Nu in legea voastră se cuprinde tot 

adevărul, şi dacă se cuprinde, voi l-aţi în
ţeles pentru voi într’un fel, şi l-aţi dat lumii 
intr’altfel, aşa cum v’a convenit mai bine.44

— Intr’adevăr că acesta este un om drept, 
murmură Rifar.
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Dar dc unde ştii tu toate acestea? în
treba Caiafa pe Issus.

— „Nimic pentru mine e neştiut. Voi vil 
acoperiţi capul cu filactere înguste, peste 
care vă puneţi şervetul, va învăluiţi in şaluri 
scumpe, iar pe stradă mergeţi copleşiţi sub 
o povară grea, încât s’ar crede că purtaţi 
pe umerile voastre păcatele întregei Jumi“.

— Atunci tu daca vorbeşti aşa, trebue- 
să fii cel mult aşteptat, proorocit de pro
feţii lui Israel. Spune drept, tu eşti fiul lui 
lehova?

— „Da, eu sunt. Şi in zilele gloriei melc, 
în acele zile cari nu vor zăbovi a veni, când 
nu numai voi, dar toţi aceştia, şi toţi aceia 
cari nu m’au cunoscut, şi nu m'au văzut 
niciodată, vor vedea cine sunt, de unde viu 
şi unde merg. Căci drumul pe care voiu 
merge eu, nu-1 cunoaşte nimeni decât mie 
îmi este dat aceasta, prin voinţa aceluia 
care mJa trimes.

— Auziţi blestfamia lui ? Răbufni deo
dată Arhereul. El se egalează cu lehova.

— Aşa e... Adăogăunul.
— Da l-am auzit şi eu.
— Mărăcinele trebue smuls.
— La moarte, la moarte... Strigă Alias- 

verus.
— Dar de ce nu vă gândiţi, că nu c ni

meni cine să-l apere ?!... zise losef din 
Arimatea.

— E singur amăgitorul. Adaogă Putifar.
— La moarte, strigă din nou Ahasverus.
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— Da... Mai bine sa piară un om, decât 
întreg norodul. Accentuă apăsat venera
bilul Arhereu.

— Cum, nejudecat?... Ripostă Aliia.
— Pentru acum, l-a judecat îndeajuns 

poporul.
— Nu, nu poporul; ci noi să-l judecăm. 

Adaogă din nou Abia...
— Dar pentru ce ei atât de mult partea

tâlharului?
— Pentru că-i nevinovat. Răspunse a- 

eesta. Apoi adresându-se membrilor urmă: 
Sentinţa, să fie semnată de toţi, căci cu 
adevărat omul acesta este nevinovat.

— Bine... fie şi aşa... zise Caiafa ofensat.
Apoi Arhereul rugă pe toţi membrii să 

stea in locurile lor, iar dânsul formulă sen
tinţa în chipul următor:

1) Să se lămurească de către consiliu 
faptul ca Issus din Nazaret s'a făcut fiul 
lui Iehova, lucru cu totul nepermis.

2) Să se lămurească, de către consiliu, 
blestfamia aruncată asupra templului.

3) Din acestea să se constate vinovăţia 
lui Issus.

4) Să se lămurească de către consiliu şi 
să se arate pedeapsa meritată.

Astfel sentinţa formulată, fiecare din 
membri era ţinut să-şi scrie depoziţia in 
felul cum va crede de cuviinţă, încheind-o 
prin propria-i semnătură.

Iosef din Arimatea, Abia şi Nicodem, 
cetind-o şi văzând cum erau puse întrebă-
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rile îşi exprimară dorinţa, ca să se amâne 
lansarea ei, dar totul fu zadarnic căci Simeon 
Leprosul le apucă înainte şi-şi scrise de
poziţia :

1) Ca să se supună acelei Pravili căreia se 
supun turburătorii.

2) Dar pentru ce s’au pus Pravilele decât
Jtavaam.

3) Vinovatul nu va ti dat morsei ne fiind cu
noscută vinovăţia lui.

4) A ici o Pravilă nu hotărăşte cu nedrevtate 
asupra cuiva moarte. Ce, dar omul acesta a

Suvat.

5) Pentru ce s’au pus Pravilele, dacă nu se 
păzesc ?

G) Amăgitorul turbură patria şi norodul• deci
Puţi far,

7) Pravilele nu s’au pus fără numai asupra 
făcătorilor de rele, deci dovedească-se vinovăţia 
omului acesta, apoi să se osândească. Iii far.

8) Cu totul va fi lucru rău şi fără de cu
viinţă, dacă nu se găseşte nimeni în întreg ora
şul acesta, care să apere pe nevinovat.

losef din Ar im at ea.

Simeon.

numai să se păzească...

Ah in.

greşit ?

li os m ofiu

vrednic este de per zare.

11
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9) Pentru ce să lăsăm 'pe omul acesta să se . 
învinovăţească de moarte \fiind drept ? ./oftam.

10) Şi drept de va O, cu mult mai bine este 
să moară; pentru că aţâţă poporul spre turbu- 
rare, prin sfaturile lui.

11) Oare Pravila osândeşte pe cineva, nefiind
Nicodem.

12) Fiindcă amăgeşte poporul, vrednic este de
Diar-Avias.

JTeris.

cunoscută vinovăţia ?

moarte.

13) Să pierdem pe turburătorul, cel care s’a 
născut spre cea din urmă per zare a patriei.

Sameas.

14) Ori drept, ori nedrept de va fi, de vreme 
cc na dat ascultare legiuirilor strămoşeşti, su
ferit nu este.

15) Să se lege şi în legături vecinice să se 
păzească.

16) Şi drept şi nedrept de- este, ce mai zăbo
vim ? Pentru ce, cât mai in grabă nu-l învinovă
ţim, sau morţei sau isqonirei peste hotar?

Ptolomeu.

Itavint.

Eusafat.

17) Mai bine este spre isgonirc să-l învino
văţim ]ie el, ori să i trimetem la cezar.

Per a s.

Â
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18) De Cide drept să ne milostivim asupra 
lui, iar de este nedrept, să-l isejonim din. tar a

JSPcssas.

19) Astfel să ne purtăm cu dânsul încât să 
nu poată a ni sc împotrivi, tar de nu va vot 
să (tea ascultare, să se pedepsească.

** *
Astfel, depoziţiile fiind terminale, trecu 

din mana în mană spre a fi cetite şi jude
cate ; ajunse în sfârşit Ja Caiafa preziden
tul consiliului, pe care după ce o-ceti, trase 
dinlrânsa următoarea concluzie pe care o 
supuse imediat aprecierii judecătorilor.

— Şase din membrii anume : Ahia, Su
cul, Hilar, Iosef din Arimatea, Ioham şi 
Nicodem, au depus pentru Issus. Opt, şi a- 
numo: Rosmofiu, Puţi far, Heris,Diar-Avias, 
Sameas, Ravint, Ptolomeu şi Samch, au 
depus contra lui. Iar depunerile lui Simeon, 
Havaam, Peras, Messas şi Eusofat nu. sunt 
nici pentru, nici contra, afară de aceia a lui 
Simeon Leprosul care zice: nC« să se su- 
piuiă acelei Pravili căreia se supun turburătorii."

De oarece Simeon consideră pe acuzat, 
•ca pe un turburător, se poate deci pune şi 
această depunere în rândul celor contra, cari 
in total fac nouă; deci, lăsând la o parte pe 
cele patru scoase afară; numărul depozi
ţiilor contra, năbuşe numărul celor pentru; 
aşa dar, acuzatul după sentinţa consiliului 
şi după lege remânc condamnat. Cum

noastră.

Samch
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insa, de mâine se încep Sfintele serbă- 
tori ale Paştelui, şi după lege suntem o- 
priţi în chip absolut a lucra, a judeca sau 
condamna pe cineva, zic, mâine in zori de 
zi şi înainte de a mânca mielul Pascal, 
vom merge cu toţii la Procurator, eerân- 
du-i învestirea şi aprobarea sentinţei, au
torizând şi dând ordin pentru executarea 
condamnatului.

Apoi adresându-se lui Isşus îl întreba:
— Ai ceva de zis, contra sentinţei a- 

ceştia ?
—„Nimic n’am de zis, căci dacă aş zice 

ceva, zadarnic ar fi, pentrucă voi tot nu 
m’aţi crede; iar de v'aş întreba ceva, nu 
mi-aţi respunde, şi chiar de mi-aţi rcs- 
punde, tot nu mă veţi lăsa.

Voi suferi toate dupe cum stă scris in 
scriptură şi voi merge înainte până voi es- 
pia dupe voinţa supremă. a Tatălui meu, 
iar nu dupe voinţa voastră.

Pentrucă prin moartea mea care va sgu- 
dui pământul dela un capăt până la cel
lalt, voiu mântui întreaga lume de păcatul 
strămoşesc, voiu deschide credincioşilor u- 
şile împărăţiei Cerurilor, uşile, pe care voi 
le-aţi ţinut până acum închise11.

—Şi de acum unde mergi?... Până unde 
mergi ?

— „Drumul meu se sfârşeşte aici, fapt 
pe care l-am întrezărit încă de mult. Merg 
pe drumul necunoscut vouă, pe drumul cel
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mai scurt şi îngust care duce la Părin
tele meu.

Dar vai aceluia care printr’insul m’a 
dat prins in mâinele voastre; vai vouă a- 
cestora care nu ştiţi cine sunt; mă veţi 
chema mai târziu, veţi face fapte şi minuni 
pentru mine, mă veţi aştepta, veţi cere în
durare Tatălui meu, pentru patimile melc 
viitoare, iar eu in numele blândeţei şi ertărei 
care întrece orice margine, mă voi ruga 
pentru voi, dar in zadar, căci rătăcirea va 
fi mai grea la urmă decât acumu.

— Atunci, cu adevărat că tu eşti Fiul lui 
Dumnezeu!... zise batjocoritor Ahasverus.

— „Da eu sunt, şi voi veţi vedea; atunci 
insă va fi prea târziu, totuşi nu va fi ni
mic cu asta, căci toată fapta îşi ia răs
plata eiu.

— Trădătorule, tu ne ameninţi pe toţi ?
— Blestfamatorule... zise altul. .
— Ghiceşte Rege cine este, cel care îţi 

dă palme, dacă zici că eşti fiul lui D-zeu! adâ- 
ogă un altul care îi dada o palmă pela spate.

— Prooroceşte nouă Issuse, cine este a- 
cel care te insultă?

— Prostituatule, mueraticule, mizericor- 
diosule cu ciungii, cu orbii şi cu muţii. 
Unde sunt toii aceştia acum, dece nu vin 
să te scape ?

— Lasă’l; lasă’l că se teme de mânia po
porului. *

— Rege, Rege unde’ţi sunt legiunile ?
— Dacă ai atâta putere cum zici, pentru
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ce nule mântueşti * acum spre a scăpa de 
insulte ?

— Mai umbla prin Hierhasulem călare 
pe asin i

— Mai spune poporului sa le primească 
cu „osana11.— Pietrele vor striga in locul' 
poporului, sau şi pietrele se vor resvrăti 
contra-ţi...

— Fereşte-te, ca mânia norodului a so
sit şi, vai ţie de vei muri in timpul acesta.

— Arată şi nouă o minune: Pe Dazăr 
Pai înviat pentrucă Maria te iubea; fă şi 
aci o minune ca sa credem in tine.

— Dărâmă Templul şi zideştfeT ! Adaogă 
un altul.

— Curaţeşte casa lui Iehova. Urlă unul.
— Paserile cemlui îşi vor face cuib în 

scorbura capului tău... Mâine, toţi te vor 
arăta cu degetul, şi vor fugi de tine, chiar 
aceia cărora tu în prosteasca’ţi mizericor
die le vei fi făcut bine.

— Unde’i Myriam?... Unde’i Maria sora 
lui Lazăr? Unde5ţi sunt apostolii, credin
cioşii tăi apostoli ? Pentruce te-au părăsit? 
Rege!... Rege!... Rege !...

— Rege?...
— Da; Regele lui Israel...
— Dar Cezarul, dar Ponţiu?
— Nu mai sunt nimic pe lângă Regele 

iui Israel!...
— Asta’i sminteală!...
— Amăgire!...
— Minciună!..."
— Turburare!...
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— Crimă!...
— Vrednic este de moarte... La moarte 

cu Regele lui Israel!... încheia Ahasverus.
- - La moarte cu dânsul!...
— Nu, mai întâi trebue săi legăm casa 

nu ne scape !...
Şi astfel batjocurile şi insultele nu se 

mai sfârşiau. Unii il ghiontiau pe la spate, 
şil pfdmuiau, alţii îl scuipau peste obraz, 
alţii ii smulgeau perii capului, alţii îl sga- 
riau cu unghiile pe faţă; dâr Tssus părea 
că nu vedea, că n’auzea, că nu simţea ni
mic, căci cu o puternică stăpânire de sine 
se închise in el însuşi cu un singur gând, 
acela, de a indura totul până la sfârşit.

Primele raze ale soarelui scăldau intr’o 
lumină roşiatică de coloarea sângelui, în
treaga grădină a măslinelor şi toate, locu
rile din jurul ei.

Issus estind din vasta sală unde i se liotărîse 
soarta, legat cu funii, in mijlocul insultelor, 
fu condus la Ponţiu.

Prima aruncătură de ochi ii căzu peste 
grădina care ascundea atâtea suveniruri du
reroase ; şi întreaga Iul viaţă de până a- 
cum ii trecu intrăm moment prin minte: 
se uită mult la grădina atât de mult 
iubită de dânsul, şi in culmea unui spasm 
dureros care întrecea toate durerile lumei 
aceştia, trimise cel din urmă saluţ acelor 
locuri, in vreme ce lacrimi fierbinţi ii i- 
nundau figura.
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Ar fî vroit să strige, să se roage să’l lase 
numai odată şi pentru ultima oară să se mai 
urce pe Sion, să se afunde în sufletul acelei 
grădini, care numai ea singură il înţelesese; 
ar fi vrut să se unifice cu copacii aceia se
culari, şi să le spună lor şi numai lor toate 
durerile şi suferinţele lui; să plângă când 
ei vor plânge, deşertăciunile şi rătăcirile 
lumei aceştia; în sfârşit să moară acolo 
nevăzut şi neştiut de nimeni.

Tocmai acum i se arătă în faţă tot tre
cutul şi ciudata lui misiune, haina şi 
vrăjmaşa misiune care îl da morţei fără 
nici o milă, căci el n’a simţit nimic din 
tot rostul acestei vieţi. El a fost lipsit cu 
desăvârşire de tot, ce poate ceilalţi tineri 
de seama lui au avut cu prisosinţă; n’a 
simţit nici mila nimănui, nici bucuria vie- 
ţei trecătoare, nici mulţumirea sufletească; 
n’a avut cui să plângă şi să’şi spună du
rerile şi scopurile lui, nu s’a găsit nimeni 
care saT îndrumeze, care săT povăţuiască, 
care să’l primească cald şi sincer, căci era 
singur; singur venise in lume şi singur 
acum o părăsia.

Câtă dreptate avusese Myriam atunci 1...
Dece n’a rămas cu dânsa în vila din 

Magdala ?...
Acum era prea târziu şi totul era sfârşit.
Fu deşteptat din această reverie nostal

gică prin ghionturile unui centurion, care’l 
văzuse că rămăsese în urmă de mulţimea 
care pornise Înspre Cetatea Antonia, la 
Ponţiu.



Jssus eşirjd din vasta sală unde i se 
hotărâse soarta, legat cu funii, îrj njij- 
locul insultelor, fu condus la porjfiu.
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In sgomotul surd al batjocoririlor şi al 
insultelor, mulţimea trecu prin piaţa cea 
mare a Hierhasulemului, unde întâlnind şi 
alţi îndârjiţi ii Îndemna sa strige şi să in
sulte pe acela care s’a declarat pe sine 
,,Rege al lui Israel“ şi s’a făcut „Fiul lui 
Ieliova

Procuratorul in timpul acesta convorbea 
cu Felix despre Issus din Nazaret.

Tânărul patrician povesti lui Ponţiu cum 
acest Issus ii răpise pe Myriam, cum dânsa 
captivată de vorbele pline de farmec ale 
galileanului, îl părăsise fără ca cel puţin 
să mai re vie.

Conchise prin a smulge cumnatului său 
promisiunea de a fi satisfăcut şi resbunat 
pentru această trădare din partea lui Issus, 
iar Myriam să’i fie redată. Apoi plecă.

Ponţiu cam şovăelnie cum era, promise 
în sfârşit, dar acum se gândea la mijlocul 
cum ar putea eşi mai uşor din încurcă
tura în care fără voia lui, îl. aruncase Felix.

El găsi că această răpire n’ar merita nici
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o importanţii, şi la urma ajunse la soluţia 
cil toate sunt copilării de-alc cumnatului 
Sau, iar el, Ponţiu va şti cum sil procedeze 
ca sil iasă din capcana.

In momentul acesta consiliul Sanhedri
nului împreună cu Issus şi cu mulţimea, 
ajunse deja în faţa Cetăţei. in mijlocul 
strigătelor disperate şi insultelor adresate 
Nazarincanului.

Sgomotul devenise teribil şi se părea că 
o revoltă se iscase.

Procuratorul aflase despre arestarea lui 
Issus, pentrucă însuşi şeful său de batalion 
luase parte la prinderea lui in grădina- 
Măslinelor. ^

Deci el, Ponţiu, se aştepta la o astfel de 
vizită; eşi dar in pretoriu in faţa mulţimei 
şi preoţilor.

Sgomotele şi insultele încetară pentru 
moment, rămâind ca să isbucneasca mai 
la urmă, cu o mai mare violenţă.

Din câteva întrebări ce le puse Procu
ratorul, află scopul acestei vizite, şi?şi ex
primă neplăcerea de al ti amestecat şi pe 
dânsul în afacerea asta:

— Aveţi legi, le zise el, deci luaţii voi, 
judecaţii şi pedepsiţii dupe legile voastre.

— Nouă nu ne este îngăduit a ucide pe 
nimeni, zise Ahasvcrus, fără autorizaţiunea 
Cezarului sau reprezentantului său, aici.

Ţi-arătăm cauza pentru care am venit, 
şi supunem cazul judecăţei tale: Omul a- 
cesta rcsvrăt'eşto poporul, opreşte poporul
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de a pinii dajdie Cezarului, el se numeşte 
pe sine Ckristos Împăratul, şi Fiul lui Tehova.

Ponţiu deocamdată fu uimit de puterea 3- 
cestor cuvinte, se stăpâni însă şi chemând 
pe Issus la dânsul, intrară împreună în 
hemiciclu, unde se aşeză pe o canapea 
în faţa unei mese triunghiulare, iar de 
cealaltă parte a mesei Issus remase în pi
cioare.

Procuratorul dupe ce măsură de sus până 
jos cu privirea pe tânărul din Nazaret, în
cepu să discute cu dânsul :

— Tu eşti împăratul Iudeilor ? II în
trebă el.

— „Dela tine zici aceasta, sau alţii ţi-au 
vorbit despre mine ?“

— Nu cumva cu sunt Iudeu?
Neamul tău, preoţii şi Arhiereii te-au dat 

mie; spune deci ce ai făcut; care este îm
părăţia ta?

Issus vroind a lămuri pe Procurator in 
ale cărui întrebări întrezărea oarecare sin
ceritate, îi răspunse :

— „Tu zici că sunt împărat... Da; îm
părat sunt, în înţelesul spiritual al cuvân
tului, pentrucă împărăţia mea nu face parte 
din lumea aceasta ; căci dacă împărăţia in-

' chipuită de acei cari nrau adus la tine, 
ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s’ar 
fi luptat şi împotrivit, că să nu fiu dat 
Iudeilor.

împărăţia mea, este împărăţia Tatălui 
meu; împărăţia Cerurilor; Ţara pe care



173

nimeni h’o cunoaşte şi care se căpătă fă
când voia şi păzind preceptele aceluia care 
m’a trimes.

Căci pentru aceasta m’ani născut şi pen
tru aceasta am venit în lume, ca să îm- 
prăştii, să mărturisesc adevărul, să arăt 
calea care duce la bine, la fericire, la feri
cirea supremă, caro este in împărăţia Ta
tălui meu, despre care mulţimea adunată 
aci, vorbeşe ca despre o împărăţie trecă
toare.

împărat sunt in împărăţia veşnică a ce
rurilor care n’arc nici început nici sfârşit; 
acea împărăţie a sufletelor cari in viaţa 
asta de vis, au lucrat pentru şi în numele 
Adevărului*'.

Vorbele lui păreau din altă lume, dintr’o 
lume de visuri, o lume sublunară, o lume 
din basmele arabe.

Paliditatea figurei lui, nobleţă şi demni
tatea, ii da aerul unui om prea din vreme 
consumat şi istovit, iar privirea lui blândă, 
părea că vrea să. caute mai mult in sufle
tul său azilul durerilor provocate de lumea 
din afară... Totul intrânsul era Dumnezeesc.

In jurul capului său se desprinse dintr’o- 
dată un nimb de raze luminoase care se 
mărea tot mai mult inundând hemiciclul in 
lumină, trecând cu desăvârşire dincolo de . 
marginele lumei acesteia..

Ponţiu era uimit.
Uimită era şi Claudia nevasta lui, care
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împinsă de curiozitatea de a auzi şi vedea 
pe Issus, venise aci.

Dansa când se gândea ca acest tânăr 
frumos despre a cărui existenţă nu putuse 
afla aproape nimic, să fie dat morţei, ideia 
aceasta îi producea atâta desgust şi neplă
cere.

Ea rugă pe bărbatul său să nu ia în con
sideraţie nimic din cele ce spune mulţimea 
resvrătită, căutând scăparea dreptului.

Procuratorul promise şi eşi împreună cu 
Issus înaintea mulţimei, iar Glaudia privea 
şi asculta desbaterile din năuntru.

— Am întrebat îndejuns pe omul acesta 
şi n'am găsit nici o vină într’ânsul.

Ce pâră ii aduceţi voi V
— El turbură pacea şi sminteşte popo

rul, strigă din nou Ahasverus.
— Auzi câte mărturisesc împotrivă-ţi '■ 

zise Ponţiu lui Issus. Nu răspunzi nimic ? 
Vezi cu câtă vină te împovărează !...

— El s’a ridicat in contra legei, in con
tra noastră, in contra Templului chiar, lău- 
dându-se că’l va dărâma şi in trei zile îl 
va reclădi; el a blestfamat pe Dumnezeu, 
şi s’a făcut mai marfc decât Cezarul.

— Dar cu nu'l găsesc vinovat şi vrednic 
de moaite, numai pentru acest motiv.

— Dacă’l vei lăsa, nu eşti prieten Ce
zarului.

— Nu face nimic dreptului acestuia, zise 
Claudia care eşise alară.

Ponţiu era încurcat.
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Pe deoparte Devasta lui care susţinea 
scăparea nevinovatului, pe dealtă parte mul
ţimea care devenise nerăbdătoare şi furioasă

El insă vroia cu orice chip să scape pe 
.Năzări nean.

Pe vremea aceea şi’n cinstea Sărbători
lor Paştelor, era obiceiul de a se libera 
câte un criminal din închisoare.

Pentru scopul de a scăpa pe Issus, Pon
ţi u dete ordin să se aducă un condamnat • 
al timpului anume Varava, şi adresaudu-se 
mulţimei zise :

— Pe care din doi voiţi să liberez ? Pe 
• Varava ori pe Issus din Nazaret ?

Capii legei cari se aşteptau la această 
nouă surpriză, instruise din vreme răspun
sul şi ca într’un glas strigă :

— la-1 pe el, şi dă-i drumul lui Varava.
— Nu voi liberă pe Varava, căci acesta 

este un criminal şi merită să’şi facă osânda.
Voi libera pe împăratul vostru.

— Nu pe acesta, ci pe Varava !.. ‘
— Dar ce voiu face cu Issus, căruia voi 

îi ziceţi Christos ?...
Ce voiu face cu împăratul Iudeilor ?
Un strigăt răbufni din toate piepturile :
— Răstigneşte-1 ! Răstigneşte-l!...
— Ce rău v’a făcut omul acesta *? Eu nu 

găsesc nici o vină de moarte în el...
Strigătele furioase ale lui Ahasverus se 

uniră cu acelea ale mulţimei poporului, ale 
preoţilor şi ale Arhereului :

— Sa se răstignească !...
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Procuratorul văzând că nu poate reuşi pe 
tema aceasta, recurse la un mijloc cu to
tul roman, tot in scop de a scăpa pe acu
zat dela moarte.

El sc duse din nou in hemiciclu cu 
Issus şi dete ordin soldaţilor săi, ca să’l 
încoroneze pe cap cu o coroană de spini, 
iar in mână să’i pună o trestie în loc de 
sceptru împărătesc, închipuind astfel pe 
Regii Asirieni, şi lovindu-1 cu bice ale că
ror sfârcuri se terminau cu bucăţi de plumb, 
pelea i se crăpa şi se sgâria, iar sângele 
curgea din lovituri şi din obraji înpicături.

După ce fu redus intr’un hal de plâns 
îl scoase din nou înaintea mulţimei.

— Ecce hommo !..
Arhiereii şi păzitorii templului când vă

zură pe Issus, ura lor răbufni ca vijelia şi 
in toată furia strigau :

— Răstigneşte-1, Rastigneşte-1 pe El!
Nu aşa, nu : Să se răstignească, să se 

răstignească !
încurcat cu desăvârşire, turburat şi ne

dumerit, Pilat cercă pentru ultima oară sa 
scape pe Issus.

— De unde eşti tu? II întrebă el.
Issus tăcu.
— Mie nu-mi vorbeşti ? Nu ştii oare ca 

putere am să te răstignesc şi să te liberez?
— „N’ai avea nici o putere asupra mea 

dacă nu ţi s’ar fi dat de sus.
La ce va folosi dacă mă vei libera? ă oiu 
muri neştiut şi necunoscut de nimeni, dar
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prin moartea mea voiu ispăşi lumea de pă
catele ei.“

Ponţiu era foarte mişcat, apoi figura pa
lidă a Nazarineanului dealungul căreia picu
rau broboane de sânge şi sudoare, ii rupea 
inima; el se adresă din nou mulţimei:

— Voiu libera pe împăratul vostru.
— Noi n’avem împărat decât pe Cezarul, 

şi dacă tu liberezi pe omul acesta, nu eşti 
prieten al Cezarului...

— Ia-1! Răstigneşte-1... Răstigneşte-1!... 
strigau alţii într’un glas.

Ponţiu văzând că totul era zadarnic se 
botărâ in sfârşit.

CI ceru un vas cu apă, şi se spălă pe 
mâini în faţa mulţimei, ca şi când ar fi 
vroit să-şi spele petele de sânge nevinovat 
al lui Issus, zicând:

— Nevinovat sunt de sângele dreptului 
acestuia; voi ve.ţi vedea.

Iar mulţimea vroind să sigileze complect 
autorizaţiunea aceasta, strigă:

— Sângele lui, asupra noastră şi asupra 
copiilor noştri.'

Totul se sfârşise, şi Issus scoborând trep- 
ţele pretoriului,. voi să înainteze înspre 
mulţime : pentru prima oară insă noţiunea 
gândirii şi â stăpânirii de sine îl părăsise.

De durere, dânsul şovăi şi căzu pe una 
din trepte.

Centurionul Cartafilos, portarul lui Pon
ţiu . văzându-1, îl împinse cu brutalitate şi 
dându-i un pumn în spate ii zise:

12
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— Meryi Issiise!... Mergi mai iute pentru 
ce te opreşti?...

Issus privindu-1 eu asprime ii răspunse :
— „Eu plec, dar tu vei aştepta pana voiu 

veni...
Şi in urma acestor cuvinte el intra in 

mulţimea care-1 aştepta sa-1 duca clin nou 
la consiliu pentru a-i dâ crucea pe care 
avea sa fie răstignit la Golgota.
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După ec Ponţiu termina înverşunata lupta 
•cc avu sa claca cu mulţimea Îndârjită, şi cu 
tagma Fariseilor şi Saduceilor, se retrase 
în Atrium unde era aşteptat de Claudia.

Soarele se ridicase mult pe cer şi căldura 
devenea mai mare Încât marmora cea alba 
a vastei cetăţi ardea sub arşiţa dogorâtoare 
a acestei zile.
„Un vânt uşor sufla clin când in când din
spre părţile mării, care făcea ca frunzele 
cărnoase ale olivelor să tremure In spas
muri.

Procuratorul venea acum la tânăra şi 
frumoasa lui Chindie, să-i povestească şi 
să se justifice despre felul cum au urmat 
dezbaterile şi cum s’a hotărât răstignirea 
aceluia pe care dânsa Fa susţinut atât de 
mult.

Dela un timp insă ca nu se simţea toc
mai bine, un fel de oboseală o cuprinsese 
şi o indispoziţie totală pe care Ponţiu o 
datora prea bruscci şi mărci călduri.

Acum sta întinsă pe o canapea de pur-
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pura ; el se apropie încet, şi sărutând-o pe 
obrajii ei calzi şi rumeni ii zise :

— Ce faci, scumpa mea ?
— Nimic, Ponţiu, te aşteptam să vii să-mi 

spui ce s’a făcut cu acel Nazarinean. Şi 
lăsă pleoapele în jos, ca şi când i-ar fi fost 
somn.

Urmă o clipă de tăcere.
Numai vântul şucrâ încet printre frunzele 

olivului de lângă fereastra deschisă a Atriura- 
ului; pe când lăcustele şi musculiţele reîn
viate de căldura primăverii, ajutau uşoara 
şuerătură a vântului, prin sbârnâitul lor 
prelung.

O clipă mai târziu, Claudia deschise ochii 
şi zise :

— Este adevărat Ponţiu, ceea ce s’aude 
despre dânsul ?

— Ce anume, scumpa mea?
— E adevărat că el vindeca pe bolnavi, 

şi orbilor le dâ vederea?
— Da, e adevărat Claudia, după câte mi 

s’au spus. Pentru că însuşi el este omul 
cel mai curios din câţi am văzut. Sunetul 
vorbirei lui este cântecul melodios al vân
tului trecând printre frunze, iar privirea lui 
întrece orice margine de blândeţe şi bunătate.

Din nou se făcu tăcere.
Claudia se gândea acum cu mai multă 

patimă la Issus, şi nu ştia cum să intre in 
fondul discuţiei despre doctrina Nazarinea- 
nului, despre credinţa lui, despre totul în 
sfârşit ce ar fi putut s’o intereseze.
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închise din nou ochii.
Căldura creştea din moment in moment, 

iar aerul începu să se îmbâcsească de nori 
roşiatici cari se ridicau din părţile Tyrului.

In clipa aceasta vestibulul cel mare al 
cctăţei resună de sgomotul unor paşi; Clau- 
dia deschise ochii îndreptând privirile spre 
uşă şi deveni atentă.

Ponţiu se ridică repede şi se duse să 
vadă cine este; în acel moment însă Felix 
şi Vitelius tocmai intrau.

— Salut Ponţiu, zise Filix, şi pe tine 
scumpă Claudie; căldura de azi să vă aducă 
fericire şi linişte la amândoui, iar viata ta, 
Claudio, să înflorească întocmai ca florile 
acestui tânăr oliv.

— Salut Ponţiu, zise Vitelius, şi doresc 
să întreci pe Tifus şi pe fiul Filirei în con
ducerea acestui vas al vieţei.

Tinereţea şi frumuseţea ta Claudio să 
întreacă frumuseţea femeei care a captivat 
pe prinţul Frigian.

— Vă salut pe amândoui, nobilii mei, 
fiţi bine veniţi; iar zeii să vă aibă sub scu
tul lor, răspunse Ponţiu.

Cei doi vizitatori se aşezară pe cana
pele, privind pe Claudia.

Vitelius după un timp oare care de gân
dire, rupse cel dintâiu tăcerea:

— De multe ori plictiseala, indispoziţia 
şi chiar boala vin pe neaşteptate, din cauza 
lipsei cu desăvârşire de subiecte noi şi va
riate in viaţa de toate zilele.
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Şi Felix care a venit prea de curând din 
Roma, poate sa ne confirme asta.

Din nenorocire stau aici; mi-ar fî plăcut 
mai bine Alexandria Egiptului sau Babi- 
lonul Asiriei, dar prietenii mei nu mă Insă 
sa-i părăsesc. Ce vreţi, plictiseala se ţine 
de mine, ca scaiul de lâna oaiei, şi dacă 
n’ar fi bunăoară Iosef sau Nicodefii sau 
Camaliel cu care să-mi mai treacă urâtul 
şi să mă distrez câte puţin, vă spun pe .iu- 
piter, că nu ştiu ce oraş face...

;—E intr’adevăr plictisitor, murmură Felix.
Apoi ca să schimbe şirul vorbirei adăugă:
•— Ce s’a făcut cu acel Naz'arinean, 

Ponţiu'?
— Nimic alt decât că l-am dat să-l răs

tignească.
Claudia care asculta, deschise ochii şi 

zise încet:
— Aşâ dar l-ai dat să-l răstignească?
— Da, pehtrucă n’aveam cum face alt

fel. Deşi...
:— Ce vroiai să zici Ponţiu ? întrebă Yi-

telius.
— Voiam să spun ca cu toate sforţările 

întrebuinţate de mine pentru scăparea lui, 
n’am putut să reuşesc.

— Să-l scapi?!... murmură Felix.
— Da să-l scap.
— Şi pentruce?...
— Pentmcă.... Pentruca este cu desă

vârşire nevinovat.
— Atunci cum dar l-au adus la tine
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mulţimea şi mai marii preoţilor? întreba 
Vitelius.

— Nimic mai simplu: Poporul acesta 
este atât de fanatic in r-eea ce priveşte 
cultul lui şi Legea, încât orice abatere dela 
armonia lor, dânsul o condamna.

Orice exageraţiune care trece peste li
mitele tâlcului vechiu al Pravilei, e pedep
sita cu moartea.

Pare-se câ cumpătarea ar domina sufle
tul lui dar nu-i aşa, tocmai acum m'am 
convins despre aceasta.

Când mi-au adus pc Nazarenean, la în
ceput de scârba ce o aveam pentru această 
turmă de mizerabili, vroiam să renunţ a-1 
judeca eu, vroiam ca să nu mai fiu ames
tecat in afacerea asta şi să scap de orice 
răspundere, care mi-aş fi atras-o în urmă. 
Aşi — ţi-ai găsit cu cine !...

Dintr’odată au început să strige la mine 
cât puteau de tare, că acuzatul se ridică 
contra Legei, contra Templului, contra Dum
nezeului lor însuşi, făcându-se pe sine îm
părat şi fiul lui lehova.

Puteţi să vă închipuiţi în ce situaţie cri
tică mă găseam.

Pe deoparte mulţimea aristocrată a Hier- 
hasulemului, care’mi cerea într’una con
damnarea ; pe de altă parte victima blândă 
care eră singură fără nici un ajutor. Am 
intrat cu el in Hemiciclu, i-am vorbit mult 
şi l-am întrebat dacă intr’adevăr este îm
părat.
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Mi-a răspuns'că da, clar împărăţia lui 
nu face parte din lumea aceasta, că împă
răţia lui este ţara necunoscută a fericirei 
eterne care se câştigă lucrând in viaţa asta 
trecătoare numai pentru adevăr, pentru milă, 
şi mai presus de toate pentru iubire.

După dânsul trebue ca mereu să iubeşti, 
să nu faci alt nimic în viaţă decât sa iu
beşti şi tot mereu să iubeşti.

— Ciudată doctrină!... Făcu Claudia.
— Ţineam să înlătur orice convingere 

de ura din sufletul acestor blestemaţi capi 
ai Legei, ţineam cu orice preţ să scap pe 
osândit de cruce, am încercat de două ori, 
dar de două ori am pierdut jocul.

In cele din urmă, ca să-i mulţumesc şi 
să le arăt că într’adevăr l’am pedepsit, am 
pus soldaţii mei de l’au bătut cu bice cu 
sfârcuri de plumb, până când sângele a în
ceput să ţâşnească din corpul lui şi de pe 
figură; Fam încoronat cu o coroană de 
spini şi în starea asta de plâns l’am adus 
din nou în faţa lor, crezând că văzându-1 
în astfel de hal, se vor milostivi şi-l vor 
erta.

De unde ?!... Ca unul singur strigau la 
mine cu ochii eşiţi din orbite :

„Să se răstignească, să se răstignească1*.
Şi tocmai acum văd greşala făcută de a 

mă lăsa să fiu amestecat in această afa
cere atât de grea...

— Dar Nazarineanul ce făcea când îl 
biciuia ? întreba Claudia.
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— Dânsul ?... Dânsul, parcă nu mai ve
dea, nu mai auzea, nu mai simţea nimic:

Căci in timpul când soldaţii îl loveau cu 
bicele peste corpu-i gol, care sângera, el 
era îngăduitor şi blând ca un miel; iar când 
sângele curgea mai mult din rănile lui, ri
dica ochii către cer şi se ruga.

Blândeţea-i care întrecea orice închipuire 
omenească, resemnarea lui şi chinurile la 
care l-am supus, crezând că-1 voi putea 
scăpa, isca in mine o remuşeâre şi un mus
trat de conştiinţă atât,de teribil încât fără 
voia mea începui să plâng de mila lui.

Iar dânsul se uita la mine mai blând şi 
mai dureros.

De atunci Claudia nu-mi a dat un mo
ment pace şi stăruia neîncetat ca să-l scap.-

De două ori am eşit din Hemiciclu ca 
să vorbesc acestor preoţi înfuriaţi şi acestei 
ticăloase mulţime; dar ei intr’un glas stri
gau cât puteau la mine: „Răstigneşte-11’.

— Şi tu, te-ai supus voinţei lor!? zise 
Vitei ius.

— N’aveam ce' face: mă temeam să nu 
se nască revolte in oraş, şi de. vreo ano
nimă ce aceşti mizerabili ar fi fost capabili 
să trimită lui Tiberiu; cum deja au mai , 
trimes atâtea.

Şi apoi nu mă importă; eu l-am judecat 
şi am hotărit condamnarea lui in.confor
mitate cu datinele acestei ţări şi cu pres
cripţiile ticăloasei legi de aici.

însuşi filosofii noştri spun să rămâi rece
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când te afli in faţa unor opinii caii se con
trazic. Căci să vă explic:

Am stat mult timp de vorbă cu Naza- 
reneanul; ei bine, m-am convins că cre
dinţa şi ideea ce avea, despre rolul său, 
întrecea limita.

Ceva mai mult, şi asta ti i tai săv’o spun:
După dâesul, trebue ca in viaţa asta să 

te despoi de toate bunurile şi drepturile 
tale de om, şi să împărţi totul cu cei lip
siţi.

Mai spunea că trebue să iubim de o po
trivă pe toţi oamenii, fără deosebire de na
ţiune sau de rasă!... Ce ar deveni lumea 
atunci ?

— Intr’adevăr ciudată doctrină!... zise 
Felix...

— El nu se ingrija câtuşi de puţin de 
moartea lui, căci considerându-se ca „Fiul 
lui Dumnezeu1*, credea şi avea ferma Con
vingere că acesta îl' va invia.

— Va învia?... Şi când?... întrebă ui
mită şi nerăbdătoare Claudia.

—. Cu preciziune după trei zile dela moar
tea lui. Şi asta îl face să nu se teamă de 
cruce, pentrucă chiar de n’ar invia, după dân
sul, adevărata fericire începe după moarte.

— Ciudată credinţă!... Murmură din nou 
Claudia. Şi poporul striga „să se răstig
nească1' !L.

— Ura, a pus stavilă oricărei porniri 
către fapte demne, la acest popor fanatic. 

Ei sunt in stare mai de grabă a cere
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omorirca eu pietre sau răstignirea, decât, 
să primească doctrina acestui Nazarineari, 
chiar bună fie.

Se pare că motivul principal care i-au 
determinat să ceară răstignirea lui, a fost 
iscat numai de arhierei şi de tagma Fari
seilor şi Saduceilor cari se teriieau să nu 

- le întunece meritul; şi sunt convins pe 
deplin despre aceasta.

Dar pentru el este tot una-, viaţa ori 
moartea ; de altfel poţi trăi fără să fii fe
ricit, poţi de asemenea muri şi să fii feri
cit; el crede şi are ferma convingere 
despre aceasta, că fericirea o va găsi după 
moarte.

— Dar de unde ştie el toate acestea?
Ponţiu făcu o mişcare vagă, apoi urmă:
— Mi-a spus că le ştie dela Tatăl lui, 

care este Tatăl tuturor oamenilor; care este 
pentru acest popor, după cum Jupiter este 
pentru noi; dar după Nazarenean acest 
Dumnezeu, este unul singur, bun, milostiv 
şi Atotputernic.

E ciudat intr’adevăr, dar mult mai ciu
dată este minunata lui doctrină..., de aceea 
am ţinut cu orice chip să’l scap... N’am 
putut, şi ca om ce sunt, mi-am spălat mâi- 
nele cu apă in faţa mulţi mei, spre a mu 
degaja de răspunderea ce mi-aş fi luat-o 
când arh dat autorizaţii!nea pentru răstig
nirea lui.
' Procuratorul vru să mai spună ceva, dar 

se opri brusc, urmând a se gândi in sine
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la Nazarenean,... clătinind din cap neîncre
zător, ridicând umerii In mod vag, ca şi 
când o îndoială teribilă Tar fi cuprins.

Vitelius şi Felix se ridică să plece, dar • 
mai înainte de a eşi, întrebară pe Ponţiu, 
când va fi restignirea....

— Acum după masă chiar, dacă n’o fi 
şi pornit convoiul spre Golgota.

Voiu fi şi eu acolo; sunt curios să văd 
pentru cea din urmă oară, şi în ultimele 
momente pe acest nobil Nazarenean.
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Timpul prânzului trecuse deja. Cerul lim
pede până acum se schimbă repede, căci 
nori groşi, de culoare roşiatică acoperi În
tregul câmp de vedere de deasupra Hierha- 
sulemului.

Numai pe alocurea se vedeau crâmpee, 
crâmpee din albăstrimea îndepărtată a ce
rului. Solul pietros şi pustietatea care se 
desmarginea dincolo de colinele ridicate ale 
Golgotei, da întregei naturi un aspect trist 
şi posomorât. Zmochini şi olivi cu frunzele 
nedesvoltate încă ascundeau privirii trecă
torilor casele cu acoperişul drept risipite 
prin părţile mărginaşe ale oraşului.

In aceste zile cu ocazia Sărbătorilor Pa- 
ştelui, sosise pelerini din toate părţile.

Se vedea împrejurul Hierhasulemului o 
întreagă colonie de streini, de oameni şi 
de cămile. Din cetate curgea neîncetat pâl
curi, pâlcuri de oameni, care încă de di
mineaţă veneau să-şi apuce cele mai bune 
locuri, atraşi de curiositatea execuţiunei.

O masa enormă de vizitatori era aşezată
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deja pe colinele Golgotei, îndreptând din 
când in când privirile înspre oraş, aşteptând 
ivirea convoiului.

Grupul procuratorului, se arata. Claudia 
era intr'o lectica purtata de patru sclavi 
puternici şi vânjoşi; Ponţiu mergea aproape 
de soţia lui, însoţit de Felix şi de Vitelius, 
veniţi unul sâ-şi sature privirea şi instinc
tul rasbunării, celalt sâ-şi astâmpere curio
zitatea şi convingerea ce avea in ceea ce 
priveşte enigma morţei.

Claudia pârca mai liniştita si mai vesela 
ca pana acum, câci ceea ce Ponţiu pove
stise despre tânărul din Nazaret', ii cuprinse 
şi ii răpise in tratat sufletul încât ca nu 
vedea in moartea lui decât o uşurare, o scă
pare de toate suferinţele indurate in viaţa; 
aceasta ideic îi smulse orice alta noţiune 
de gândire.

Totuşi era curioasa, prea curioasa incâ 
sâ vadâ cum va muri Issus.

Mulţimea aceasta adunata aici, luase 
parte la multe cxecuţiuni, văzuse mulţi 
oameni murind în desăvârşită lor senină
tate ; dar instinctul covârşitor de curiozitate, 
de pofte şi sete de cruzime, întrecea orice 
margine acum ; câci se vedeau copii cu ca
pul gol şi parul tuns, având numai la tâmple 
perciuni incârlionţaţi, cari in nevinovăţia 
lor copilărească pregăteau bolovani mari 
de piatră şi pământ ca după supliciu să 
arunce in -condamnat. •

Claudia privea uimită.
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Sc întrebase pana acum de atâtc ori ce-i 
moartea, dar în înţelesul cum dansa o ex
plica nu era dumerită câtuşi de puţin, mai 
ales când îşi aducea aminte despre cele 
ce'i povestise Ponţiu de Nazarenean.

„lata gândi ea că acea moarte care pen
tru noi este atât de.groaznică, pentru acest 
Issus, ea pare azilul aşteptat unde toate 
durerile îşi găsesc sfârşitul.

Ciudat... Ciudat... Să fii chiar bătut cu 
vergi de fier şi biciuit; săvezi sângele cum 
ţâşneşte din corpul tău, şi să propovădueşti 
semenilor tăi iubirea şi mila, ceva mai mult, 
să-i binecuvintezi!...

înaltă şi stranie virtute!...
Unii doresc măriri, ranguri, sceptre şi 

bogăţii, vesminte scumpe de purpură, mân 
căruri alese, servi şi servante multe ; el nu 
doreşte nimic, el a trăit ca un păstor in 
mijlocul blândei sale turme, blânda ca şi 
dânsul, invăţând-o să fie cumpătată, să în
dure fără murmur sărăcia şi mizeria, insul
tele şi batjocoririle venite din afară, să fie 
demni insfârşit de misiunea lor.

El împrăştie printre auditorii săi adevă
rul, iubirea şi mila, prin urmare el nu poate 
fi de loc rău pentru nimeni; singur sc 
duce la moarte, fără sa se teamă de Cruce. 
Câtă diferenţă este intre doctrina lui şi 
aceia a religiunei noastre!... Pe când moar
tea nouă ni se pare înspăimântătoare, în
grozitoare chiar după viaţa asta, in care 
am pus tot temeiul, pentru dânsul moartea
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nu’i nimic, dincontră o doreşte, pentru ca 
este azilul tuturor durerilor şi suferinţelor 
îndurate in acest vis trecător al vieţeiw.

Claudia înţelegea acum puterea adevă
rului care strălucea in doctrina Nazarenea- 
nului.

Poate că numai dânsa îl înţelesese mai 
bine ca toţi aceia cari s’au alimentat dela 
focul cald al învăţăturei lui.

Odinioară Socrat.spusese, „că mai presus 
de toate, adevărul este întâiul elan prin 
ajutorul căruia ne apropiem de Dumnezeu ; 
de .acel Dumnezeu bun şi Atot puternic 
care pregăteşte fericirea eternă pentru toţi 
deopotrivă".

Şi plecând dar dela ideia aceasta, con
chise că „viaţa nu’i nimic, totul se găseşte 
după moarte".

Claudia era prea afundată In deslegarea 
acestei enigme, pentru a mai putea vedea 
ce se petrecea în jurul ei.

Mulţimea se îngrămădise foarte nume
roasă; pe poarta cea mare a Justiţiei ră
masă deschisă, năvăleau din noti pâlcuri 
de oameni, cari veneau să se unească cu 
grosul mulţimei de pe Golgota.

Cu toţii se grăbiau să apuce cele mai 
apropiate locuri de supliciu, spre a nu le 
scăpa nimic din amănunţimile execuţiunei.

Se vedeau acum bogaţii şi aristocraţii. 
Hierhasulemului, câţiva filozofi bătrâni ai 
Alexandriei care venise să aprofundeze şi 
mai mult concepţia lor despre moarte, sin-
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gura enigma, rămasă stranie şi neexplicată. 
Ei formau o tagmă aparte, căci nu erau 
amestecaţi cu plebeia ţăranilor însoţiţi de 
femeile lor, ori cu curtezanele cu unghii 
roşii şi sânul gol cari. împrăştiau în jurul 
lor un miros tare de aromate şi mirodenii.

Târziu de tot se ivi şi Consiliul Sanhe
drinului in mijloc cu Hanan bătrânul roşcat, 
după care venea molatecul Caiafa pe cap 
încoronat cu deosebituri filacter prevăzut 
cu două cornuri, iar pe după gât lanţul de 
aur de care era atârnată placa aurită, sem
nul care da tonul înaltei lui misiuni şi dem
nităţi.

Se vedeau apoi imediat după aceşti doi, 
întreaga tagmă a Fariseilor şi Saduceilor, 
pe cap cu toca în formă piramidală, legaţi 
sau nu peste dânsa cu şervete.

Cocârjaţii aceştia cari înadins se gârbo
veau in faţa 1 urnei, să se creadă că ei simt 
cei care cunosc rostul vieţei ducând pe u- 
merii lor întreaga povară a poporului pă
cătos.

Seriozitatea şi făţărnicia lor, ura lor pro
fundă şi încăpăţînată, aerul lor rece şi in
diferent, ii făceau sa difere mult de mul
ţimea vulgului.

Procuratorul care împreună cu Claudia, 
Felix şi Viţeiius ocupase locurile reservate 
lor, prin apropierea cărora se aşeză tagma 
întregului consiliu, sfida cu privirea-i scru
tătoare, tagma acestor oameni hodorogiţi 
şi fanatici, a căror gândire ori concepţie

13
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se învârtea in jurul urci născute întrYmşl 
din cauza tâlcului legii râu înţeles, din 
cauza acelui fanatism religios asupra lui 
Dumnezeu, careia tocmai dânşii ii aduceau 
ca jertfa pe Issus.

Ponţiu ii judeca în creerul lui cu rii- 
ceala romanului indiferent, nemulţumit pen
tru moment.

Bătrânii aceştia smeriţi în faţa lumci, 
în sufletul cărora clocotea ura şi perfidia 
cea mai josnică, viperilc acestea blânde, 
cari iac din milostenia lor, paradă publică, 
smintiţii şi discreeralii aceştia puşi în capul 
legii şi al templului, cari îşi dau în faţa 
lumei aere de profundă mizericordie, bu
nătate şi cinste, păreau ca reinân reci la 
toate pregătirile ce se făceau pentru osân- 
ditul căruia, ci, cu câteva clipe înainte, in 
gura mare şrntinsă până la urechi, ii ce
ruse răstignirea;— pentrucă el, prin doc
trina lui dăduse pe faţă toată ipocrizia şi 
perfidia lor, ţoală minciuna cultului şi fap
tele lor mârşave.

Şi era natural ca un astfel de om să nu 
poată fi suferit; trebuia să dispară neapă
rat pentru liniştea lor şi a poporului în
treg, cum ziceau ei.

Procuratorul fu deşteptat din cugetările 
lui de sgomotul făcut de mulţime, căci 
nici grosul poporului nu se lăsa mai pe 
jos în a cugeta şi a discuta, fiecare cum 
credea mai nemerit, potrivit cunoştinţelor lui.

Unii puneau mare temei pe execuţiunc,
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făcând intre dânşii rămăşaguri, anume, care 
dintre cci trei osândiţi va fi crucificat întâi.

Unii mai sceptici discutau cir aprindere, 
daca familia Nazarineanului şi frumoasele 
femei ale Galilcii, care până acum ii pără
siseră, vor lua parte la cxecuţiune.

Alţii se prindeau dacă apostolii vor veni...
In sfârşit fel de fel de supoziţiuni. argu- 

mentaţiuni şi opinii se făceau şi se adu
ceau pe tema acestei zile de serbătoare, 
care avea sfHc aducă câteva clipe de dis
tracţie. . . *

In vremea aceasta convoiul plecând dela 
cetatea Antonia spre consiliu, unde Issus 
fu îmbrăcat in hainele lui, şi încărcat cu 
greaua cruce, porni spre Golgota.

Ocoli vastul Palat al Macabeilor, stră
bătu în lung valea Tyropean, urmând dru
mul către poarta justiţiei.

Issus mergea încet şi liniştit.
Figura lui era searbădă şi istovită, iar 

de-alungul ei alunecau broboane de su
doare.

In acest drum dela consiliu şi până la 
Golgota, lung de vreo mic de paşi, con
voiul avea să treacă prin faţa casei lui A- 
hasverus, instrumentul plătit de Caiafa, a- 
cela care stăruise atât de mult in faţa 
tribunalului şi Procuratorului pentru res- 
tignirea lui Issus.

Favoarea ce i se âcordase chiar de luai-
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tul preot, adică, ca convoiul să treacă prin 
faţa casei lui, îi mulţumea pe deplin 
ştiinţa şi se gândea că nu muncise şi lu
crase in zădar, căci bătrânul Arhereu, îl 
îndopase bine cu argint; stăruinţele şi 
minciunile lui găsise resunet in capul câ
torva membri, şi fură luate in seamă; a- 
poi el personal mai avea încă do lucru după 
cum zicea cu tâlharul acela de Nazarenean 
până ce se va termina cxecuţiunea lui.

Dupe ce Issus fu dat de Procurator spre 
a fi răstignit, Ahasverus săltând de bucu
rie, sbură acasă unde îl aştepta nevasta şi 
copiii lui, cu masa întinsă, încărcată poate 
pentru întâia oară cu mai multe feluri de 
bucate.

Şi dânsul ca orice aristocrat, vroia prin 
aceasta să dea zilei de astăzi un ton de 
serbătoare, în vesel indu-se cu deliciosul vin 
de Hebron, pentru reuşita complotului.

Convoiul pornise deja de mult dela con
siliu, acum era chiar in fala locuinţei lui.

Issus nu cunoştea a cui e casa ceia pre
văzută cu stâlpi şi prispă şi care era foarte 
mult scoasa in drum. Obosit de drum, de 
greutatea cea mare a poverei şi de chinu
rile îndurate, rezemă crucea de unul din 
stâlpii casei, iar el se aşeză pe prispă să 
se odihnească puţin, — vrând să facă cu 
chipul acesta un ultim popas până să a- 
jungă sus pe colinele Golgotei care înce
puse să se zărească.

Ahasverus cum îl văzu, găsi prilejul prin

con-
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care şă’şi arate neîntrecuta lui răutate a- 
nimalică. El eşi repede din năuntru ca 
împins de un resort puternic strein lui, şi 
aruncându-se asupra lui Issus, începu să’l 
ghiontuiască, alungându-1 de lângă casa 
lui şi arătându’i cu ironie Golgota îi zise :

— Acolo tălharule este de tine, nu aici.
Issus care se depărta puţin, în urma 

ghionturilor şi brutalităţilor primite, intor- 
cându-sc şi recunoscând cine era acela 
care’l lovise, ii răspunse cu asprime:

— „Eu voi remâne încă aci să mă odih
nesc, dar tu vei merge11.

împins de acelaş resort cum eşise, Alias- 
verus intră in casă, şi fără a zice un cu
vânt îşi luă toca, bastonul şi porni desculţ 
spre Golgota pentru a fi faţă la execuţiune.

Vroia să se oprească din mers, dar nu 
putea. Ura ce’i inspira odinioară Nazare- 
neanul se schimbase pe dată intr’o durere 
tăcută şi profundă.

El nu mai urmărea acum convoiul la 
Golgota, ca să’şi sature pofta de lăcomia 
cruzimei, el mergea la locul unde blândul 
Issus va espia.

împins de o putere nevăzută, el înainta 
cu paşi repezi, şi cu vigoarea unui om de 
treizeci de ani, mergând tot înaintea con
voiului.

Ajunse în sfârşit... ; făcu un ocol mulţimei 
adunate, stătu o clipă şi iarăşi pomi îna
inte şi iar se întoarse, căci locului nu putea 
sta o clipă.
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Dinspre poarta justiţiei se putea observa- 
acum eşind din cetate, mai intui soldaţii 
romani, ale c-aror lunci străluceau din când 
in când la soarele ce se arăta printre nori, 
apoi întreg convoiul înaintând încet şi 
greoi.

Se auzea sunetul ascuţit al lăncilor, care 
se loveau una de alta, mărit pe măsură 
ce se apropia, mai mult.

Soldaţii înaintau printre mulţimea res- 
vrătită, care nu mai înceta cu insultele şi 
batjocoririle adresate Nazarincanului.

In mijlocul lor se vedeau cei doi osân
diţi, a căror faţă era îmbuibată de viţii şi 
crime.

Ei îşi duceau singuri obiectul de supliciu. 
Pe lângă ei mergea un tânăr viguros, care 
încă ducea o cruce, dar care se vedea că 
nu era a lui,—căci îndată dupe dânsul în
tre doi centurioni, venea fssus ilin Xa zarei.

O manta de purpură, lungă până jos, 
era aruncată peste haina lui, iar pe cap 
purta încă coroana de spini, care ii strân
sese fruntea atât de tare, încât îl înţepase 
şi picături roşii de sânge ii curgeau de-a- 
lungul figurei, inchegându-se pe obraz ea 
nişte boabe de rubin.

Era palid, de o paliditate extremă, şi 
mergea încet cu un pas slăbit şi şovăitor.

"" _Ctim îl văzu această mulţime împestri
ţată, isbucni deodată intr’un tumult de in
jurii şi batjocoriri.

El părea că nu vede, că n’aude nimic;
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căci cu o vădită stăpânire de sine se pierdu 
într’o reverie mistică şi dureroasă, care ar 
fi înduioşat inimile cele mai crude.

Blând şi ertător cu toţi, el aruncă o pri
vire mulţimei, caşi când ar fi vroit s’o în
trebe : ,,Ce rău v’am făcut cu oare11. Apoi 
ridica ochii spre cer şi se ruga.

In această stare, nemurirea îl încoronase 
cu un nimb de raze strălucitoare, care se 
desmărgincau dincolo de pătrunsul cel ne
pătruns al firei, şi întreaga lui figură pa
lidă, părea scăldată într’o aureolă supra 
lumească.

Acum convoiul era in faţa leeticei Claudiei.
Tânăra femeie putu să vadă foarte de 

aproape pe acel Nazarenean, despre care 
dânsa auzise vorbindu-se atât de mult.

înfăţişarea lui nobilă, figura lui searbă
dă, al cărui instinct de milă şi ertare în
trecea orice concepţie omenească, liniştea 
şi seninătatea lui în faţa morţei, dădu să 
înţeleagă tinerei femei cât ii era de scumpă 
şi apropiată fiinţa acestui Nazarenean.

— Claudia, Claudia !... strigă Ponţiu. Dar 
dânsa n’auzea nimic, şi ochii ei nu vedeau 
altceva decât pe acel tânăr, peste figura 
căruia se restrângea culoarea hainei sale. 
~ Era cu totul abătută.
• Figura palidă şi neînchipuit de tristă a 
lui Issus, picăturile de sânge, cari din când 
în când cădeau pe pământ, o mişcă atât 
de mult încât în momentul, când el stătu
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o clipii în faţa ei, într’un spasm dureros, 
murmura printre lacremi:

— Issusc, Issuse, mângâietorul sufletelor 
slabe, tu mergi pe un drum cunoscut nu
mai de tine, drumuUcare duce la moarte, 
dar prin moartea ta, pregăteşti Jumei feri
cirea eternă. Cât de greu este de stră
bătut acest drum necunoscut de noi.

Unde mergi nobil tânăr al Nazaretului'?
Acesta lăsă să’i cadă ochii pe faţa scăl

dată în lacremi a Claudiei şi recunoscu in- 
tr'ânsa pe buna femeie a Procuratorului.

Cu o nemărginită bunătate ii surise răs- 
punzându’i:

— „Merg in împărăţia fără început şi 
fără sfârşit a’.,Tatălui meu, ca să pregătesc 
intregei lumi fericirea vieţei eterne.

Nu’ţi va fi greu* să străbaţi acest drum 
nobilă femeie; prin mine se ajunge acolo, . 
căci eu sunt caîeau.

Apoi cu un gest supraomenesc o bine
cuvânta şi trecu Înainte.

Claudia căzu pe lectică murmurând :
— Tu... numai tu ştii să dărueşti lumei 

fericirea, în schimbul chinurilor care te 
aşteaptă.

Tu eşti viaţa şi fericirea...
Tssuse! Issuse!... Neîntrecut în blândeţe 

şi'n dureri !...
Şi’ntr’un spasm nebun de revoltă, vru 

să se repeadă la locul supliciului, săT 
smulgă de acolo şPsă’l ascundă acestei mul
ţime înverşunate, care se înfuriase mai tare...
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Ponţiu, turburat, emoţionat fără a puica 
vorbă, şovăelnic, apucă in braţe pe 

tânăra femeie, reţinând-o lângă sine.
— Issusc, Rege al împărăţiei eterne !... 

strigă Claudia. Issusc care’n schimbul iu- 
birei primeşti crucea!...

Oh !... Moartea... Moartea, binefăcătoarea 
moarte!...

Issus ii mai aruncă o ultimă privire plină 
de promisiuni, o binecuvânta clin nou, apoi 
se duse spre locul unde trebuia să se înalţe 
cele trei cruci.

Claudia il pierdu din ochi; dar pcntru- 
că locul supliciului .era ceva mai ridicat, 
ea putu să vadă încă odată figura lui...

Mulţimea se îndesa foarte aproape de 
Nazareneanu, încât soldaţii fură nevoiţi să 
se servească de ajutorul lăncilor, ca să o 
îndepărteze, spre a nu’i mai încurca in pre
gătirile răstignirei.

Un vânt puternic începuse din momen
tul când cei doi tâlhari fură înălţaţi pe 
crucile dela margine.

Soldaţii se apropiară de Issus şi’l des- 
brăcară de vesminte ; deodată o mare parte 
cliîi mulţime începu să strige :

— Pentruee nu te aperi Rege ? Pentru 
ceh laşi să te desbrace, şi să te răstig
nească ? Unde’ţi sunt legiunile?...

Apoi cu toţii răbufni intr’un ris batjo
coritor, urlând şi rânjind.

Dar soldaţii însărcinaţi cu execuţiunea, 
păreau că n’aud aceste strigăte, căci dupe

zice o
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c*e Issus fu desbrăeat, dânşii îl trântiră la 
pământ ca sâ'l ţintuiască pe lemnul ori
zontal. Ii întinse bine pnăinile, apoi cu ajuto
rul ciocanelor îi bătu în palme piroane, care 
la început făcea un sf/omot suni, până ce s’a- 
junţfă la lemnul care fă străbătut până dincolo.

Sângele ţâşnea din mâinile . pironite alo 
Nazarincanului. dar dânsul nu scoase nici 
cel mai mic gemăt, nici cel mai mic suspin.

îndură aceste chinuri cu o vădită seni
nătate şi stăpânire de sine, căci înainte de 
a-1-pironi, refuza chiar băutura ameţitoare 
care i se dete, menită să-l facă nesimţitor 
de orice durere.

In momentul acesta un om eşi din mul
ţime ; Toma, servitorul de odinioară, mut, 
acela căruia Tssus îi dăruise vorbirea, lângă 
lacul Genisaret. El se repezi în mijlocul 
soldaţilor; ca şi cum nu s’ar fi temut de 
nimeni, şi cu o voce răsunătoare dar du
reroasă, strigă:

— Am fost mut din naştere şi omul ace
sta m’a făcut să vorbesc; iar acum voi îl 
răstigniţi !...

Apoi şi mai accentuat:
— Liberatorulc al încântătoarei vorbe ! 

Fără nici o temere te proclam mai presus 
de lumea aceasta: Adevărate fiu al lui Da- 
vid şi MessiaL.

Deodată se făcu o tăcere ca de mormânt 
şi toate privirile erau îndreptate spre ser
vitorul celebrei curtezane.
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— Ai auzit Felix ?... zise Ponţiu cumna
tului sau.

— Da, murmura acesta.
— El a vindecat pe toţi aceia cari ve

neau la dânsul si în schimb ci il răstignesc 
acum!... murmura, buzele tremurătoare ale 
Claudiei.

— In tr’adevăr, ca acesta a fost un om 
extraordinar... adaogă Felix.

— Te convinseşi acum cine este Issus 
din Nazareţ ?... întreba Yitellius. II mai 
urăşti Felix, cum il urai odată?!...

— Păcat să moară un astfel de om !...
— Pentru el însuşi moartea e o plăcere, 

căci e convins ca după moarte va avea pre
gătită viaţa fericirei eterne.

— Cine ştie ce va mai fi şi acolo!... mur
mura Felix.

— Tu vorbeşti Felix, aşa?... întrebă Pon
ţiu mirat.

Tânărul patrician tăcu.
In timpul acesta soldaţii terminând lu

crarea cu pironirea mâinilor in lemn, ri
dică în sus pârghia orizontală împreună cu 
corpul lui Issus care atârna, şi o înălţă până 
Ia scobitura de întretăere, unde o fixă de 
stâlpul îngropat în pământ. După ce şi acea- 
*sta fu gata, ci ţintuiră şi picioarele con
damnatului.

Când totul fu terminat, după porunca 
Procuratorului, soldaţii romani puse în vâr
ful crucei o tablă cu inscripţia: „Issus Na- 
zareneanul, .Regele Iudeilor14. Cuvinte de



Di întinse birje mâinile, apoi cu aju
torul ciocanelor îi bătu in palme piroane, 
care la început făcea un sgomot surd, 
până ce s ajungă la lemqul care fu stră
bătut până dincolo.
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insului şi ocara aruncate poporului, preoţi
lor şi întregului Consiliu.

Crucea lui Issus era mai înaltă ea a celor 
doi criminali; din răni şi de pe frunte, 
sângele ii .picură pe pământ.

O linişte adâncă şi supraomenească. îl 
' cuprinse şi numai din când in când ridică 
ochii spre cer, în semn de rugăciune.

Nori groşi se adunau din toate părţile 
cerului, învăluind atmosfera într’o pânză 
gălbue-roşiatieă, încât întreaga fire părea 
că înoată într'un amurg straniu, nemai vă
zut până acum.

Aerul cald, devenea tot mai greoi şi mai 
îmbâcsit.

Norii se apropiau tot mai mult de păreau 
că vor să se năpustească peste popor, peste 
solul arid şi pustiu, peste oraş. Furtuna în
cepu să vâjie cu o putere înspăimântătoare. 
O umbră stranie învăluia cele trei corpuri 
întinse pe cruce.

Issus pareâ, în mijlocul intunecimei ace
ştia, ca înconjurat de o aureolă străluci
toare, care inundă de lumină locurile de 
prin prejur şi feţele poporului uimit.

Din neguri se auzi o uruitură puternică 
şi înfundată care străbătu cerul din răsărit 
spre apus, pierzându-se in adâncimea de
părtării.

O clipă după aceasta, o scăpărătură or
bitoare, lumină cerul despicând norii, apoi 
urmă o trosnitură puternică care sgudui 
pământul până în adâncimile lui. O umbră



207

şi mai stranie urma trozniturii încât s’ar li 
crezut ea se apropie sfârşitul lumei.

Prin apropierea Claudiei se auzeau sus
pinele lui Mvriam, ale surorilor lui Lazăr 
şi ale lui Maryam, mama lui Issus, cari 
tocmai acum putură sa se apropie ele Cal
var, când mulţimea înspăimântată alerga 
de colo pană colo în dezordine. Câţiva cari 
veniseră mai in urmă, se întrebau între 
dânşii de unde toate acestea, alţii mai con
vinşi de greşeala comisă, strigau :

— Cu adevărat că s’a crucificat un om 
drept.

— El propovăduia Adevărul!
— El învăţa lumea să se iubească.
— El tămăduiâ bolnavii...
— El învia morţii!...
Iar alţii strigau:
— Icrusalime, Ierusalime, care ucizi pe 

profeţi...
— Nenorocire ţie, sacră şi sfântă cetate 

a lui David!
O altă voce urlă cu turbare :
— Pământul se clatină...
”n snop de scântei strălucitoare inundă 

1, şi furtuna se deslănţui în toată furia, 
îaga atmosferă • părea mâniată pe pă

mânt, editând să-l extermine.
— Pământul se cutremură... se au$i din 

nou o voce din mulţime. Cei mai mulţi 
fugiră ; alţii de frică şedeau ţintuiţi locului, 
îndesându-se cât mai aproape de Calvar,
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ca şi când ar fi vrut sâ-şi caute acolo scă
parea.

Din nou se auzi o uruitură puternică 
cutreeră cerul dela un capăt până la altul... 
Palid, de culoarea cerii, ochii Nazarenea- 
nului căutau pentru ultima oară spre cerul 
mâniat, ca şi cum ar fi vroit să zică o ru
găciune. Dar capul i se înclină uşor pe piept, 
iar ochii lui, rămaşi întredesehişi, păreau 
că privesc in mod straniu pe femeile cari 
plângeau jos la picioarele crucei.

încet, încet, scânteia vieţii dispărea; pa
liditatea devenea tot mai mare. Vrând să 
facă încă o sforţare, el cercă să ridice din 
nou ochii spre cer, dar ci căzură în jos, 
obosiţi şi ficşi.

— Totul e sfârşit! murmură el încet.
Femeile Galileiene : cele două Myriame, 

Marta şi Mariani, cari nu-1 pierdură o clipă 
din ochi, isbucniră deodată intr’un plâns 
înduioşător.

— A murit!... zise Myriam din Magdala, 
printre lacrimi.

— A murit!... adăogă Myriam sora lui 
Lazăr.

— A murit!... repetă Ponţiu.
— Da, o mort de acum!... adăogă Clau- 

dia izbucnind în hohot de plâns.
In momentul acesta un centurion înfipse 

lancea în coapsa Nazareneanului.
Intunereeul de până acum, gonit, se îm

prăştia ; norii fugeau ca nişte umbre trecă
toare, iar pe ici pe colea se arătau petice, 
petice din seninătatea cerului adânc...

care
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Deodată soarele năvăli mai puternic, mai 
arzător ca mai 'nainte.

Corpurile răstigniţilor se lumină dintr’o- 
dată, de asemeni feţele adunate, cari rămă
seseră încă pe Calvar.

Acum când furtuna trecuse şi când soa
rele lumina din nou pe mortul răstignit, 
mulţimea parcă îşi venise in fire... ea se 
apropia tot mai mult de cruce, strigând in 
batjocură:

— Issuse, Issuse. cel care dărâmi Templul 
şi 'n trei zile 11 ridici; de ce nu te cobori 
acum de pe Cruce?...

Claudia privea în extaz acel chip mort 
care încă mai păstra frumuseţea de odini
oară.

O îndoială de nedescris îi cuprinse sufle
tul, când se uita la braţele înţepenite ale 
osânditului; şi cu o voce desnădăjduită, ca 
şi când ar fi vorbit sieşi, zise:

— Crezi, Ponţiu, că el va învia?...
Procuratorul chinuit şi el de aceeaşi în

doială, făcu un gest neobişnuit şi răspunse :
— Cine ştie...
Din aceste cuvinte el lăsă a se subînţelege 

că nu-i venea să creadă în învierea lui Issus.
Dar mulţimea se mărea şi se îngrămădea 

tot mai mult in jurul crucei, strigând :
— Rege, Rege, unde-ţi sunt legiunile ?
— Coboară-te de pe cruce...
— Tu ai înviat pe Lazăr, de ce nu te 

înviezi şi pe tine acum?
— Coboară-tc de pe cruce!
— Coboară-te !... strigă desnadâjduit Fe-

14
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lix; vincîeca-mi rana făcută de tine; rcdă-mi 
liniştea şi seninătatea vieţii, şi voiu crede 
într’adevăr că tu eşti fiul lui Jehova şi Messia.

— Coboară-te !... făcu Ponţiu din adâncul 
in iniei şi arată-ne că in adevăr ai fost nevi
novat.

— Coboară-te !... zise in cele din urmă 
Claudia. Adu-mi liniştea fericirii eterne şi 
vei avea sufletul meu.

Seninătatea se întinse peste tot cerul şi 
deasupra Golgotei nu se mai vedea nici 
un nor.

'Poate locurile dinprejur, împreună cu ora
şul, părea ca o panoramă după această fur
tună, erau luminate in chip mistic încât so 
credea că soarele îşi schimbase culoarea 
luminei.

Procuratorul se hotărî în sfârşit să plece, 
şi cei patru sclavi ridicară lectica Cloudiei 
pe umerii lor şi porniră cu toţii în spre 
oraş, mergârfd încet şi tăcuţi.

Felix îşi mai aruncă încă odată privirile 
spre Calvar, unde lăsase pe Myriam plân
gând, apoi îşi urma drumul, trist şi gânditor.

De partea opusa a Golgotei, pe drumul 
cel râpos al Jafei, care se pierdea în ne
gura depărtării, Ahasverus şi Cartafilos mer
geau cu paşi repezi spre Marea Mi'am, gră
biţi să ajungă cât mai repede la Cezarea.

Ambii aveau câte un baston in mână, pe 
care se sprijineau.
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Daca cineva i-ar fi urmărit mai de aproape 
ca sa asculte convorbirea lor, ar fi rămas 
uimit şi nedumerit pentru totdeauna:

— L’am îmbrâncit, isgonindu-1 dela lo
cuinţa mea, zise Ahasvcrus, unde se aşe
zase ca să se odihnească, mieluşelul lui 
Dumnezeu, şi i-am arătat Calvarul ; dar el 
intorcându-se la mine mă recunoscu şi...

— „Eu voiu rămâne aici încă ca să mă
e, dar tu vei Merge.'... răsună deodată 
cunoscută.
gi!...“ accentua poruncitor vocea.

— Merg!... răspunse Ahasverus,lovindu- 
se cu pumnul în piept şi iuţindu-şi paşii.

— L’am îmbrâncit, şi l’am trântit pe trep
tele de marmoră ale Pretoriului, urmă apoi 
Cartafîlos, şi i-am zis lui:

Mergi lssuse!... Mergi mai iute, pentru ce 
te opreşti'?... Dar el mă privi cu asprime, şi...

— „Eu voiu merge, dar tu vei aştepta 
până voiu veni“, se auzi din nou vocea cu
noscută.

Ambii călători se înspăimântară.
— Oare El n’a murit? murmură Ahas

verus, oprindu-se o clipă.
— „Mergi!...“ tună vocea.
— Voiu merge... dar până când?... în

trebă Ahasverus cu vocea stinsă.
— Crezi tu că El va învia?... zise Car

ta filos.
— „Aşteaptă-mă să viu !...u fu răspunsul 

vocei cunoscute.
— Până când?... întreba centurionul.
Deodată şi in aceeaşi clipă chiar, o lu-
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mină vie străbătu dela un capăt la altul 
al cerului, după care se auzi apoi o tros
nitură puternică, care zăpăci pe cei doui 
călători, încât căzură cu faţa la pământ fără 
cunoştinţă.

Trosniturii, urmă o linişte adâncă, care 
părea şi mai stranie în mijlocul pustietăţii 
aeeşteia.

Din văzduh, răsună din nou vocea tună
toare, încât cei doui călători, cari abia se 
desmeticiseră, gătindu-se să plece, putură 
auzi :

— „Mergi Issuse!. 
tru ce te opreşti?!.

Calvarul, Calvarul, tâlharule !...
In drum am stat o clipă să mă odihnesc, 

apoi silit de voi am urcat Calvarul unde 
m’aţi răstignit.

Mergeţi de acum şi voi, cum am mers 
eu atunci... Mergeţi mai iute, pentru ce vă 
opriţi ? !...

Mergeţi şi mă veţi aşteptă mergând, până 
voiu veni pentru a doua oarăw.

Mergi mai iute pen-

F I N K

In legătură cu această lucrare, va li eminenta 
scriere „Quis cs Domine*, care o deja gata şi va 
apare în curând ; dar pentru a şti ce tiraj să i dau, 
rog pe stimaţii cititori să binovoiască a rna anunţă 
despre voinţa Domniilor lor do a posedă şi această 
a doua lucrare a Unărului scriitor român Alexandru

(Nota Editorului).Kusenescu.
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