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INTRODUCERE 

Prin dorinţa ce am esprimat întrun 
articul literar, d'a vedea o penă încercată 
şi abilă traducând acâată operă, datorese 
câte-va pagini patimilor lui Werther, tra- 
duse de d. Vermont. Dar pot vorbi de a 
cest giuvaier al lui Goethe, fără să'mi a- 
runc ochii asupra cor6nei în care strălu- 

„_cesce, fără să plimb un moment pe cititor 
în patria lui Arminiu? 

Nu! 
Blonda Germanie! cine nu "şi-a des- 

merdat sufletul în sînul cetăților tele, se 
pote îndoi că omenirea va ajunge o dată
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cum vis6ză poeţii tei. "Nainte d'a'mi ră- 
cori îruntea la adiarea plopilor din văile 
aburâse ale Suabiei, "nainte d'a strânge 
«mâna junilor din Heidelberg, "nainte d'a 
admira castitatea verginelor tele, credem 
că t6tă lumea nu a fost, nu este şi nu va 
fi, de cât un dedai unde se clocesc, se îră- 
mântă viciuri şi patimi. „Ce'mi pasă de 
deal, — diceam, — când el n'are si 
căirea patrie?“ A trebuit câte-va dile nu- 
mai să petrec în sînul tei, şi atunci am 
vădut că a mai rămas în bătrâna Europă 
un asil pentru virtute, ondre şi cavale- 
rism, — în tine, fericită Germanie! 

Decă, este adevărat, că literatura este 
oglinda unui popor, apoi nu putem cu- 
nâsce mai bine Germania, de cât prin 
scriitorii ei. E 

Adi nici un spirit luminat şi imparţial 
nu mai pote tăgădui, căliteratura germană 
ocupă ântâiul rang între literaturile mo- 
derne. Literatura anglă cu Shakespeare, 
Milton şi Byron , pe lângă aceea a lui 
Klopstock, Lessing, Herder, Wieland, 

_Btrger, Schiller, Gothe, Uhland şi Hei- 
ne, pare ca stâncile aride ale; Libanului,
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încoronate de câţi-va cedri, pe lângă văi- 
le umbrâse şi fertile âle Tesaliei, Casmi- 
rului şi Floridei. Dâcă cea d'ântâiu ne 
isbesce prin câte-va geniuri, cea din ur- 
mă ne atrage, ne încântă şi ne lânţuiesce 
prin farmecul şi avuţia el.: In aceşti timpi 
de scepticism, precum alergă însetatul 
călător la oazele umbrâse şi recoritâre din 
desert, alergăm şi noi la acestă 0ază a ci- 
vilisaţiei moderne, la litârătiira germană, 
ca să ne recorim sufletul și să ne intre= 
măm inima. 

Dar cum s'a format acâstă literatură, 
pentru ca să ajungă adi a fi vâtra, de la 
care î6te poporele să împrumute luminile 
necesare pentru estetica şi pedagogia lor? 

„ Desvoltarea ei, este ea un lanţ neîntrerupt 
de geniuri şi talente, cari s'a consumat 
urmărind stâua conducăt6re, în ale cărei 
rade se măritati divinele culori : Frumo- 
sul, Binele şi Adeverul? Nu! departe d'a 
fi un asemenea lanţ neîntrerupt, mai mulţi 
geculi ea a-zăcut în letargie. Ştergendu- 
se din memoria poporului german Qar- 
tea eroilor sei, poema Nibbelungen, el cău- 
tă seculi întreg! firul naţionalităţi! sele,
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fară sil potă afla, din causa torentului de 

imitații străine care”l în6că. 
'Târditi în coce, după Luther, după în- 

*cercările poetice mai mult şaii mai pucin 

fericite ale lui Mathisson, Rammler, Blu- 

mauer, Rabener, Gleim, Opiz, Gottsched, 

și Bodmer, — palide resfrângeri și imi- 

taţii din literatura francesă, — către jumă- 

tatea geculului al XVIII-lea, trebuie să 
căutăm renascerea literaturei germane. 

Acel care începe acâstă mişcare este 

„Klopstock. Poet mare, mai mult prin cu- 

getare de cât prin formă, el îmbuibă poe- 

sia germană, de cea mal forte suflare re- 

ligi6să şi originală. gEl, — strigă Schle- 

” gel, — atinge cu o mână la christianism 

şi cu alta la mitologia Nordului, princi- 

palele elemente ale poesiei moderne.“ 

Acâsta ne esplică impresia prodigi6să ce 
a făcut poema lui Messiada. In istoria li- 
terară a tutulor pop6relor, sunt pucine e- 
sgemple de un succes aşia de strălucit. 

Era una din acele opere, în cari orl-cine 

afla realisate t6te dorinţele şi speranţele 

pentru literatură, şi care trimitea la se6lă 

pe toți scriitorii dintr'un gecul, — dice 
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Gerard de Nerval. Nimic n'a lipsit trium- 
fătorului, nici chiar insultle sclavilor; 
tote coteriile, ale căror principii erati re= 
sturnate de acest succes, cad cu furie a- 
supra junelui student, care se impuse de 
O dată ca ântâiul și unicul poet al Ger- 
maniel. 

Calea fiind deschisă, originalitatea pu- 
tând să circule liber prin pădurile ver-: 
gine ale lui Arminiii, talentele încep să 
apară şi literatura germană să se înavu- 
țiască de cele mai strălucite mărgăritare. 
Wieland, Herder, Lessing, Stollberg se | 
fac nemuritori prin operile lor. Uh talent | 
original şi puternic, Bir dă o noi, 
direcţie poesiei lirice. EI sfășie genul di- 
dactie, admirativ, născut din imitaţia 
grâcă-latină; introduce în poeşie analisa | 
intimă, cântându'și simţimântele, impre= | 
siile şi amorurile lui. O adevărată rero-) 
luţie în poesia lirică. 

Dar dupe aceștia apar cei dor luceferi 
al literature! germane, Schiller şi Goethe. 

Schiller debuta prin drama Brigang, 
al cărei succes "I-a atras persecuția celor 
puterici. Dramele lui: Don Cardos, Mirâsa
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de Messina, Tell, Walenstein, Iona d Arc, 
Maria Stuart şi poestule lirice sunt operile 
principale cari 1 împletesc cununa ne- 
murirei. 
„Goethe debută prin drama naţională 
Goo de Berlichinigen, al cărei succee a- 
rase vederile Germaniei asupra lui. Puust, 
Bymont, Tusso, Hermann şi Dorobuea, Wil- 
helm Meister, Werther, Afinităţile şi o bo- 
gată colecţie de poestă lirice fac gloria ce- 
lui mat mare geniti al Germaniel. Tot aşia 
de iubii, dcă nu tot aşia de popular ca 
Schiller, el apare ca un patriare pe pra- 

„gul secululu al XIX-lea, gi contîmplă. 
” cele mai mari evenimente, rostogolindu- 

se ca valurile mărei 'naintea lui, fără să 
se turbure. Figură mărcţă şi augustă, care 
a făcut pe mulți săl compare cu Jupiter. 
Byron îl iubesce, Napoleon I îl admiră, 
Germania 7] idolatriseza EI vede născând 
talente strălucite şi suave cu Ubhland , 
„Heyne, Riickert, Platen, Chamisso, Le- 

  

nau şi atâţi alţi. Toţi aceştia sbâră ca un 
roiii de colibri în radele lui. Ei se întrec 
cu harpele lor de aur şiivor, voind să 

„_misce pleopele de aramă ale bătrânului
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dei, dar el se mulţumesce, în augu- 
sta lui majestate, a" asculta cu un suris 
divin şi patern, până când, atins de câsa 
morţei, cade după măreţul piedestal, stri- 
gănd : Lumină, lumină ! 

Dar Jupiterul de la Weimar a fost Şi 
el om ca noi. Este-adevărat, că în. cei din 
urmă patru-deci ani ai vieţei sele, arti- | 
stul ucisese pe om, poetul plutea ca un | 
vultur d'asupra turburărilor omenirei. * 
<Insă, — dice un scriitor frances, L. E- 

nault,—a avut şi el ca noi toţi bucuriele 
înflorite de la doa-deci ani, ilusiile rîdă- 
tre şi lunga speranţă a ântâielor primă- 
veri; apoi, s6rta comună, a cunoscut du- 
rerea cu amorul. Acea mână fermă şi rece, 
care a ciselat atâta timp în marmura de 
Paros strofe plastice, a căror frumuseţe . 
nimic n'0 înduioşia, acea mână a tremu- 
rat, s'a înfiorat odinidră! 
„_<De cartea Werther şe l6gă cele mai 

Vi suveniruri din juneţea tumultâsă a 
marelui poet, şi acestă carte a avut asu- 
pra lui o influinţă tot aşa de mare, ca şi 
asupra cititorilor sei. Ea însemnează tran- 
siția necesară şi durer6să între doă epoce;
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"1 face să trâcă din cercul strâmt al rea- 
lităţilor personale în infinitul vieţei arti- 
stice și ideale. 

<Cărţile au o istorie, adesea mai inte- 
resantă de cât cartea chiar, căci este isto- 

“ria unei cugetări; şi am putea scri bio- 
grafia lor cum scrim p'a Gmenilor.» 

D-nul Kestner, fostul representant al 
„ Hannovrei la Roma, a publicat anii tre- 

 cuţi o colecţie de scrisori, cari probeză, că 
amorul lui Werther este amorul lui Gloe- 
the, — colecţie intitulată: Goethe şi Wer- 
ther; Scrisoră, cele mal multe din tinerețe, 
cu documente espheabive. 

D-nul Kestner_este fiul Charlotei şi 
al aceluia, care în roman se numesee Al- 
bert. EI a aflat în hărtiile familiei cea mai 
mare parte din scrisorile lui Werther, 
gub-semnate (foethe. 

Enault, care a vădut la d-nul Kestner 
autografele lui Goethe, dice, că numai 
aspectul acestor scrisori este de ajuns ca 
să arâte originalitatea caracterului sti. 
Scrierea are aceeaşi fisionomie ca fEţa 
lui. La naturile pasionate ea este schim. 
băt6re şi mobilă ca sufletul. La Goethe,
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când este liniştit, scrierea este lungă şi 
subţire, destul de corectă; o scriere ari- 
stocratică. Dar adesea febra o răpesce :. 
atunci este tremurată, neregulată şi, ca . 
să dic aşia, impetudsă; aşia de grăbită a 
spune tot, în cât nu spune lucrurile de 
cât pe jumătate; aci este ahbătută, culeată 
şi abia formată, ca o cugetare indecisă, 
care pluteşce în stare de vis, fâră să aibă 
puterea d'a se precisa în judecămînt 
decis; une-ori este lină şi îngrijită; ea 
se complace în sine'şi, ca un suflet fericit, 
care "şi conservă şi desmârdă chimerele. 

Goethe nu consacra o sumă însemnată 
pentru chieltuelele de birou. Scrisorile 
lui sunt pe hărtie de t6te formatele şi tâte 
culorile; pe ciorna unei bucăţi de versuri, 
pe placarda unei probe, pe un plic luat 
din paner.... Dicţia acestor scrisori este 
forte pugin îngrijită, dar adesea încântă- 
tore, şi tot-d'a-una vie în necorecţiile 
sele; sintaxa este -pugin respectată şi orto- 
grafia, plină de fantasie. Goethe nu se su- 
pune nici la politeţea formalistă a etichetei 
germane; el dice tu Charlottej, cănd Kest- 
ner îi dice o02. În acâstă privinţă Kestner.. -
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glumia : „Trebue 'să aibă 6re-care com-= 
pensaţii. “ — O altă particularitate :Gothe 
nu dața nici o dată serisorile, dicând că 
nu se datează de cât poliţele. Minuţio- 
sul, dar indulgentul Kestner, a trebuit 
să se împace cu acâstă negligență. Nu 
se mai plângea. Era inutil. Dar, îndată 
ce primea o scris6re, cea dintâi grije 
ce avea, era s'0 dateze, pentru mulţu- 
mirea lui proprie. | | 

„__ Amăruntele cunoscinţei lui Goethe cu 
Charlotta şi Kestner sunt aceleaşi, pe cari 
le descrie în Werther. Chiar balul câm- 
penesc, care în roman face o impresie 
atât de profundă şi decisivă lui Werther, 
îl aflăm în scrisorile lui Gesthe. 

Scena care decide plecarea lui Werther 
este aceeaşi, care a decis pe Goothe să fugă 
din Wezlar. Cititorul n'are de cât să com- 
pare pasagiul din roman cu acesta din 
memoriile lui Kestner : 

<AdI dupe amediii, doctorul Goethe a prân-. 
dit cu mine în grădină. Nu sciam că va fi pen- 
tru cea din urmă 6ră. Către s6ră, doctoral Ga- 
the a revenit. El, Charlotta şi ei am avut o cin- 
dată convorbire despre viitorul sufletelor dupe
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morte, despre plecare şi întârcere. N'a, început-o” 
el, ci Charlotia. Ne-am promis că acela care va 
muri ântâiii să se întorcă, dacă va putea, ca să 
ne dea noutăţi din cea-l-altă lume. Gotha era 
abătut, sciind că va pleca adoua di.» 

A doua di Kestner priimesce următo- 
rul bilet : 

cE) va fi plecat, Kestner, cănd vel priimi 
acest bilet, el va fi plecat. Dă pe cel alt Char- 
lottei. Am fost liniştit, dar convorbirea nâstră 
m8 sfâşia. In momentul acesta au pot să ve die 
de cât: Adio!—Âncă un minut, şi aş fi isbuc- 
nit. Acum sunt singur, şi mâne plec, O bietul 

„me cap 

I6că ce seria Charlottei : 

«Sper să mă întore, dar Dumnedsii scie când. 
O Charlotto, pe când tu vorbiai, ande era inima 
mea? Când cugetam că te vedeam pentru cea 
din urmă 6ră! Na pentru cea din urmă 6ră. Ca 

t6te acestea plec mâne. EI a plecat! Ce demon 
te-a impins să vorbesc de asemenea lucruri? 
Cele ce snnt sus colo mă interesaii! Nu, nu mă 
interesa de cât pământul, unde suntem şi mâ- 
na ți, ce sărutam pentru cea din urmă 6ră! Şi 
acea cameră în care nu voii mal intra! şi acel 
scump tată, care m'a însocit pentru cea din urma 
Gră! Acum, iacă-mă singur, şi pot să plâng. Vă
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las fericiţi... Na es din inimile vâstre. Y& roiă 
revedea! dar nu mâne, nică o dată! 

«Spune copiilor mer... E! a plecat! Oh! na 
mai pot să urmez.» 

El plecă rapede. Copiăm aci o pagină 
din memoriul lui Kestner : 

<AQI diminâţă, la şâpte ore, Goethe a plecat 
fără să'şi Tea congedii. Mi-a trămis un bilet cu 
cărţi, Când am venit acasă, mi se dise : <Domnul 
doctor Goethe a trămis acestea către orele dece.» 
Am vădut cărţile, bilatul, și mam gândit: a ple- 
cat! Eram desolat. LOn, fratele Charlottei, veni 
şi mă întrebă decă este adevărat. Mătuşea lui 
Goethe, dâmna consiliară intimă (d-na Langen) 
profită de ocasie, ca să gică prin servitorea er, 
că a fost forte necuviincios Goethe, plecând fără, 
congediii, cuvinte, la cari Charloita respunse : 
<Pentru ce "şi-a crescut atât de răi nepotul?» 
Acasă toţi copii diceati : «doctorul Goethe a ple- 
cat.> La amediii am convorbit cu d-nul Born 
care '] însoţise călare până la Braunfels. Goethe 
X-a spus conrcrbirea nstră din sâra plecărel. 
Se ducea cu inima sdrobită. Dupe amediii, am 
dus cele donă bilete Charlottei, ea fase sfăşiată 
de acâstă bruscă plecare, şi pe când citea, la- 
crimele "i curgeati. Cu tote acestea s'a simţit 
ugurată, că a plecat, căci ea nu putea să'! dea 
ceea ce el dorea.»
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Nu uitaţi că esto un german care serie. 
Nu surîdeţi de candârea unui suflet nea- 
tins de veninul societăţilor corupte. 

Işi pote cine-va imagina? Gothe se 
însărcină chiar cu facerea inelelor pentru 
maritagiul Charlotter cu Kestner. Pentru 
diua nunţei, Gothe se decise a lua din 
culu portretul Charlotte, şi scria : 

<N'o voii mat iubi, pe ea, dar pe copilal er, 
pote puţin din causa e...» 

(Puțin, nu mult?) 

«Dacă este băiat, să înebunească de tote fe- 
<tele, cară vor semăna cu mamă-sa.> 

Pens aci partea reală a romanului este 
luată din viaţa lui; de aci în colo este 
luată din viaţa altuia, 

Pe când Goethe, sdrobit; de acâstă pa- 
siune, fugea din Wezlar, un alt june, tot 
acolo, seucidea din causa aceleeaşi pasiuni. 

Acel june, fiul unui preot, se numita 
Ierusalim. ă 

Amănuntele acestei tiagedii le aflim 
tot în memoriele lui Kestner. Goethe n'a 
avut de cât să le espună în pagini stră-
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lucite. Nimic n'a adăogit la acest lugubru 
desnodămint. Preparativele morţei, Emi- 
lia Galotti a lui Lessing, butilia cu vin,..., 
înmormântarea n6ptea, cu facle, fără preot, 
i6te sunt luate din amănuntele morţi 

«lui Ierusalim. - 
Prin urmare meritul lui Gethei în War- 
“dher este că, din. vânduirea. unor fapte 

- reale, a sciut să facă un cap d'operă. 
1 "Perminândi imprimarea acestui giuvaier 
al ânimelor simţitâre, ela trămis cel d'ân- 
tâia esemplar lui Kestner şi Charlotte. 
Ceea ce a simţit şi cugetat scumpa Lottă, 
la citirea acestor amintiri, în. cari se res- 
frângea aurora tinereţei s6le, nu scim. 
Kestner însă, este mat franc; el se plânge 
lui: Goethe, că a desnaturat mult din acei 

pe cari a voit săi zugrăviască. Pretinde 
că el, Kestner,- nu. sâmănă cu Albert şi 

“cere ilustrului poet să schimbe ceea ce 
smintesce asemănarea. . 

Gethe promite... dâră amantul, care 
acum devenise artist, putea să împlinea- 
scă el promisia, mal cu s6mă când copilul 
iubit al tinereţei s6le. era desmerdat de 
Germania întrâgă? .



Xix 
SINAN 

“Gathe n'a mai vădut de cât o dată pe 
„ Charlotta, la patru-deci ani după tipărirea 
“lui Werther. El însă avea 66 ani, "iar 
Charlota 60 de prirăveri şi 12 copil. 
Precum vedeţi, Kestner nu mai avea să 
se îngrijeseă. 

Impresia profundă ce-a produs Şi pro-. 
duce âncă acestă carte, este un prodigiui. 

e Tetea 

legerea acestei opere. Goethe susține, că Xe sustine, e rbul era în societat 
fost de cât fitilul, care 
Ecă eur judecă el acest unic eveniment 
în istoria literară :. | 

Acesti cărticică a fâcut o impresie prodi- 
giosă şi envențul este simplu : a apărut la timp. 
O mină forte încărcată, cea mai mică scîntea o 

„aprinde : Werther a, fost sciteea, preteuțiile 
esigerate, patimele nemulţamite, suferinţele i- 
maginare, turmentati tâte capetele, Werther era 
espresia fidelă a maladiei generale; - esplosia a, 
fost dar răpede şi teribilă. S'aă făsat n; fi răpiți 
chiar de sujet; şi. efectul se îndcia sub imperiul 
acelui pejudeţ absurd, care presnpuna mereitunuf: 
autor intenţia d'a instrui. Uitau că acela, care | 

In multe ca întius.doliul..morţea :.t6te,... . 
inele visa ca sunt Charlotte, și toți ti- manea „Berii, Wertheri,. Reul resulta” din neînţe= 

era În societate şi că Werther n'a 
a dat, foc mine, 

"
M
e
t
a
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se mulţumesce a nara, nu aprobă nici nu blamă, 
ci desroltă numai succesia simţimântelor şi fap- 
telor. EI, prin acâsta luminează, şi cititorul tre- 
bue să cugete şi să judece.» 

Sai găsit critici, cart au imputat, că 
„ Werther este imoral, — imputare absurda. 
Ghete nici o dată n'a perdut din vedere 
morala, care trebue să fie steua condu- 
cătore a scriitorului. A fost sguduvit de 
cea mai puternică pasiune, a vădut în 
giurul sâti maladia morală, care băntuia | 
societatea germană şi a conceput ideea 
da remedia răul prin Werther. Sa în- 
tîmplat, că societatea, în loc d'a vedea în 
Werther, ca într'o oglindă, răul care o mi- 
stuia, să v6dă un îndemn către imitare. 
Individele atinse de gălbenare văd tâte 
lucrurile galbene, Putem Gre pentru ac6- 
sta să acusăm pe Goethe? Nu. 
Respectul căminului, fidelitatea amo- 
rului conjugal, — ex gimţimântele, cari 
isbucnese din paginele lui Werther, stro- jipite de sângele cald şi fumegând al ace- 

! luia, care caută în morte vindecarea d'o 
i! pâsiune culpabilă, 

Cu cât corupţiunea socială se întinde,



cu cât respectul căminului devine o chi- meră, iar fidelitatea conjugală o fabulă, cu atât morală lui Werther se lămuregce ma! mult, 
Goethe, prin acest roman, în care a pus t6tA inima lui, face. apoteosa amorului = conjugal. 

"Ad ma! mult de cât ori când, Wer- ther este moral. EI este fierul roşit în foci şi aplicat pe gangrena socială, SE: Literatura lupanarelor din Paris a re- vărsat în t6tă lumea un venin, care râde cele mat sânte legăminte, acelea, cari fac tăria familiei. 
- Un spectacul dureros ni se presintaă : lupta între bărbat şi amant, | 
Bărbatul portă pe umeri stânca realu- ) lui, amantul este încongiurat de aureola ) idealului. | Bărbatul are 'naintea luy viaţa întrâgă, i 

cu tote greutăţile şi durerile ei, amantul 
b'are de cât plăcerile momentane, Cel 
d'ântâiui, sacrifică viaţa lui; cel din urmă | 
ceea ce are în posunar, 

T6te sforțele bărbatului tind sa facă 
din socia lui : virtutea incarnată, mama 
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neimputabili a copiilor săi, femeea Cesa- 
rului; tâte măgulirele amantului n'ati 
alt scop de cât înjosirea. ei, căci numai 
înjosită pote sa-" profite. 

Femeea iogrată, se încântă de amant. 
«Calcă în piciGre demnitatea, pacea, o0n6- 
rea, sângele și viaţa bărbatului, pentru a 
se. arunca în braţele seducătorului. 

- Ba se perde, — scim toţi. 
Dară scapă bărbatul, — veţi dice. 

- Vai! dară cum scapă? O ruină. 
- “Precum vedeţi, lupta este crâncenă în- 

tre: esistenţa şi ruina familiei. 
"Familia va cădea, dacă desperarea nu - 

va provoca .0 reacţie : lapidarea adulte- 
rului, 

„Ce se va alege de societate, fără 0 ase- - 
-menea reacţie, Dumnedeii scie! 

Tragedia lui Werther agită aceste pro- 
pleme durerâse, ceea ce tot este un bine. 
Şi pentru acest bine, trebue:să fim recu- 
noscători d-lui Vermont, care a tradus co- 
pilul cel mai iubit al patriarcului de la 
Weimar, tot cu măiestria ce a probat în 
traducerea, celei mai originale opere a a- 
celuiaşi genii, Welhehn Meister. 

Gr. H. Grandea.



  
  

CARTEA 1. 7 

 



Am adunat cu silință tot ce am pu- 
tut găsi din istoria sermanului Wer- 
ther, şi v'o presint aci, şi Sci că'mi 
veţi mulţumi. Nu puteţi refusa admi-. 
rațiunea vOstră spiritului şi caracteru- 
lui s&u, nici lacrimele vOstre sortei sele. 

lar tu, suflet bun, care simţi ace- 
laş chin ca şi dânsul, găsesce'ţi conso- 
larea în suferinţele luy, şi fie'ţi cărti- 
cica acâsta un amic, dâca sârta s6u 
culpa ta proprie nu'ţi acordă un altul | 
mai apropiat!



bu 

CARTEA II 

4 Maiă. 

Cât sunt de vesel, că am plecat! Scumpa a- 

mice, ce mai e şi inima omului! A te părăsi pe 

tine, pe eare te iubesc atâta, de care eram ne- 

despărţit, şi a fi vesel! Ta mă erţi, sciu bine. 

Cele-alte legături ale mele, u'aii fost ele dre a- 

lese de sârtă anume, spre a âmplea cu anxie- 

tata o inimă ca a mes? Biata Leonora! Şi to- 

tuşi eram nevinovat. Culpabil eram 6re, dâca o 
pasiune 5'a format în sermana inimă , pe când 

fermecele caprici6se ale sororei s6le îm! procu- 
tati o petrecere plăcută? Şi totuşi — sunt 6re 
cu totul nevinovat ? Na am nutrit 6re simţimân- 

tele ei? Nu m'am delectat 6re însu'mi cu âspre- 

siunile de ţot fidele ale naturei, cari ne-ai fă- 

cut de atătea ori să ridem, ori cât de pucin ar
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firidicule ? nu am.... O, ce e omul, că pote să 

se plângă de sine! Mă voiă îndrepta, iubite a- 

mice, “ţi promit, mă voii îndrepta, nu voiit mat 

ramega ca până acuma, pucinul ră, pe care ni] 

dă s6rta; voiu gusta presentul, 6râ trecutul să 

"mi fie trecut. Ai dreptate, neapărat, scumpul 

mei, că ar fi mai pucine dureri între 6meni, d6- 

ca n'ar căuta — Domnedeii scie de ce sunt fă- 

cuţi ast-fel — cu o fantasie atât de activă, să și 

rechiăme mal bine amintirile realul trecut, da 

cât să sufere un present indiferent. 

Vel fi bun a spune mamei mele, că mă voii 

ocupa cât se pâte de afacerea ei, şi. căi voii da 

veste cât mat curând în acâctă privinţă. Am 

vorbit cu mătușă-mea, care e departe de a fi a- 

cea femee rea, precum o descriu ia noi. E o fe- 

mes viuă, violentă, cu inima, cea mal bună. L-am 

arătat plângerile inamei mele în privinţa reţi- 

nerei părţii s6le de moscenire; ea'mI spuse mo- 

tivele, cansele şi condiţianile, cu cari ar priimi 

să libereze tot, şi âncă mai mult de cât am ce- 
rut not — în scurt, nu voii să serii acum ni- 

mic despre acâsta; spune mamei, că totul va 

merge bine. Şi am găsit, scumpul mei, cu oca- 

siunea acestel mici afaceri, Iarăşi , că neînţele- 

- gerile şi inerția produc mal multe retăciri pote
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în acestă lume, de cât viclenia şi răutăciunea. 

Cel pucin acestea din urmă de sigur că se gă- 
sesc mal rar. 

De alt-minteri mă aflu prea bine aci. Sin- 

garătatea e un balsam recoritor pentru inima 

mea în acest loc încântător, şi ano-timpul acesta 
al juneţei încăldesce cu tâtă puterea inima mea, 

care adesea resimte fiori, Orl-ce arbore , ori-ce 

tufiş e cu buchet de flori, şi ar dori cine-va să 

fie cărăbuş, spre a pluti în acâstă mare de a- 

rome şi a'şi găsi tot nutrimentul într'8nsa. 

Oraşul - propriii dis e neplăcat, dar giur îm- 

pregiur domnesce o frumuseţe nespusă a natu- 

Tel. Ac6sta fâcu pe reposatul conte de M***, 

a'şI planta grădina pe unul din dealurile, cari 

se încrucişâză cu o varietate încântătâre, for- 

mând văile cele măi plăcute, Grădina e simplă 
şi chiar la intrare se simte, că planul n'a fost 

desennat de un grădinar special în sciinţă, ci 

de o inimă simţitâre, care voia să se bucure în- 
să'ŞI de dânsa. Multe lacrime am v&rsat pentru 

reposatul în cabinetul cel mic şi ruinat, care era 

loeşorul s&ii de predilecțiune, şi care acama e și 
al meil. Curând voiă fi stăpân al grădiner, grădi- 
nârul mă Iabesce, chiar din aste dont trei dile, 

şi n'0 să fie în paguba lui. 

 



  

10 Maiă. 

O serenitate admirabilă a cuprins sufletul 

mii, întocmar ca şi dulcele dimineţe de primă- 
= vâra, pe cari le gust din totă inima. Sunt singur 

şi mă bucur de viaţa mea în acest loc, care a- 

= ste creat pentru nisce suflete ca al mei. Sunt 

aşa de fericit, scumpul meii , aşa de adâncit în 
siuiţimentul unel esistanţe liniscite,în cât sufere 

arta mea. N'aș putea să desennez acuma, n'aş 

putea să fac o trăsătură, şi totuşi n'am fost nicr 
o dată pictor mai mare, ca în aceste momente. 

Când aburâză valea iubită în giural meii, şi se 
odihnesce s6rele din înălțimea sa d'asupra întune- 

reculuI nepetruvs al pădurei mele, şi nu se fu- 

rișâză de cât unele raze isolate în sanctaariul 

interior, cănd stai apoi trântit pe 6rba înaltă 

la rioleţul cădând, şi când în apropiere mal ma- 
re de pămâut mil de erbari diferite se impun 

cercetărei mele; când simţ furnicarea micel lume 

dintre spice, nenumăratele şi nepriceputele figuri 

ale vermaleţilor şi miusculiţelor mar apropiate de 

inima mes, şi când simţ presenţa Atot-Patintelur, 

care ne a creat dupe imagina sa, suflarea A-tot- 
Jubiţorului, care ne pârtă şi ne ţine într'o beati-



1 

tudine vecinică! amicul mei, când se întnnecă 
atunci vederile mele, și lamea din girul mei 
și cerul se contentrâză cu totul în sufletul met 
ca şi figura anel iubite; atunci mă cuprinde a- : 
desea cn dor, şi cuget: Ah! d6ca at putea să; 
reprodaci, să sufli pe hârtie , ceea ce viază în J 
tine ca atâta forţă şi căldură, așa în cât să de | j 
vină oglinda sufletului tei, precum sufletul tăuli: 
este oglinda infinitului Dumnedeu! — Amieul 
mel! — Dâră mă perd sub acâstă impresiune, 
cad învins de forţa frumnseţer acestor înfățișări. 

   

  

12 Maiă. 

Nu sciă, dâcă plaugză nisce spirite amăgitore 
prin acest loc, să dcă e fantasia aprinsă, cele- 
stă din inima mea, care face ca totul de giur 
impregăur să "mi fie aşa de paradisic. Aşa e 
chiar IA întrarea cătunului o fontână, o fontână de 
care suni legat prin farmec, întocmai ca Melu- 
sina cu sororile er. — Cobori nn deluşor, și te 
afli de 'naintea, anel bolți, de unde cobâră vre o 
dou&-deci de trepte şi unde, jos, isvoresce apa 
cea mal limpeda din nisce stânci de marmură... 
Zidul cel mic, care formeză sus împrejmuirea,
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arborii cei înalţi, cart acoperă locul de giur îm- 
pregiur, recorea locului — t6te acestea ati ea-va, 
aşa de atrăgător, ceva înfiorător. Nu trece di, 
în care să nu şed o oră aci. Şi vin fetele din o- 
raş, de scot apă, trâba cea mai inocentă şi mai 
necesară, pe care odinidră o făcâii însăşi fiicele 
de regi. Când ged aci, ideea patriarhală vitază cu 

. atâta forţă în giaral meu, cum făcâă cunoscinţe 
toţi, străbunit, la fontână, şi cum planâză nisce 
spirite bine-făcătâre în girul fontânelor şi isvd- 
relor. O, cine nu pote simţi acâsta, acela nu se 
va fi odihnit nicl o dată după un mers obositor 
în qi de vară la fontâna cea recor6să. 

13 Maiă. 

Intrebi, dâcă voiti să'wm1 trămiţi cărţi ? — 'Te 
rog, tabite, pentru Dumnedeii, scutesce-mg de 
dinsele! Nu voiii să war fiti condus, încuragiat, 
aţiţat; ferbe dâră inima acâsta destul şi din 
propria sa mișcare; "mi trebue cântare de l6găn, 

|şi ac6sta o gâsese cu îndestalare în bunul mei 
Homer. De câte or1 nu liniscese prin cântarea 
lui sângele nieă revoltat; căci vimie n'ai mal 

„VEdat aşa de neegal şi de neliniscit ca acâstă
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inimă, Trebne 6re să'ţi mar spun acesta, iubite, 
ție, care al purtat de atâte orr sarcina, de a mă 
vedea trecând de la mâhnire la desfrâui, de la o 
dulce melancholie la pasiunea cea, pericul6să ! 
ŞI apoi şi caut inimidra mea, ca, pe un copil bol-: 
DâY ; orl-ce voinţă i se acordă. Nu mal spune şi 
la alţii! Sunt Gmeny, cărora, le-aş displace pen- 
tra acâsta, 

j 15 Maiă. 

Oamenii cei mici din cătun deja mă cunose, 
şi mă Iubesc, mal cn osebire copiii. Când mă de- 
deam la început pe lângă dinşii, şi "1 întrebam ca 
afabilitate de unele şi de altele, unii crede că 
voii să 'mi bat joc da dâoşii, şi "mi deâ6ă chiar 
nisce Tespunsuri grosolane. Ei nu mă supăram ; 
simţiam ntmaă într'un mod viu, esea ce am mai 
observat de atâtea or : că Gmenit de o posiţiune 
Ore-care se vor ţinea-tot-d6-una, intr'o depărtare 
rece de poporul de rând, ca şi când s'ar teme, 
ca să nu pârdă prin apropierea lor; şi apoi sunt 
unii fagari şi glumeţi ref, cani par a se cobori, 
Spre a face pe urmă uşurinţa lor cu atât mar 
simţitâre pentru bietul popor. |
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Sciă bine, că nu suntem egal, şi: că nici nu 
putem fi egali: dar ei sunt de părere, că cel cs 

crede că are nevoie a sa dapărta do.aşa disa 

plobe, spre a mânţine respectul, merită acelaş 

blaa că şi un laș, care se ascunde de 'naintea 

neamicelvi, de tâmă de a nau fi învins. 

Acum de curând veniru la fontână, şi găsirii 

0 tântră servitâre, care "șI pusese vasul pe trâpta 

cea diu urmă, şi se nita în grur, ca să vâdă d6că 
nu vine vre o camaradă, spre a'1 da ajutor, ca să 

'şi aridice vasul pecap. Eu fuga jos, şi mă uitaiui la 

dinsa. Să'ţi (1) ajat, feci6ră? "i diseiii. — Ea se 
făcu roziă de tot. O domnule! dise ea. — Fără 
vorbe! — Ea, 'şi aşegă borcanul, şi au "i ajataiu. 

Fsâta mulţumi şi urcă treptele. 

17 Mai. 
Am fâcut fel de fel de cunoscinţe; societate 

âncă n'am găsit. Na sciii, ce voii fi având de a- 

() Autorul întrebuinţeză a treia, perz6nă, după usul ce esisia 
în timpurile feudale, ca cei 'mai mari să se adreseze ast- 
fel către cei mai mici. Iimba românescă însă, care, e atăt 
de liberală, parcă nu permite acest mod de a se adresa 
indixect la. o persnă cu care vorbesce cine-va direct. Mă va 
erta, dar umbra nemuritorului Goethe, dâcă în acâstă anică 
privinţă cutez a mă depărta de textul stă. Trad.
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trăgător peniru Gmeni; mă tobese atâția şi se 
lipese de mine, că mă d6re, când drumul nostra 

- Merge _ntimal 0 distantă aşa de scurtă alături, 
Dâcă mă întrebi, cam sunt Smenii aci? trobas 
să “ţI span : ca pretutindeni! E un lacru ani- 
form cu acest gen al Gmenilor. Cet mai mulţi "şi 
petrec cea mai mare parte a timpului lacrână, 
spre a trăi, Iar pucina libertate ca le rămâne, i 
îngrijesce atâta, în cât caută tâte midlâcele, spre 
a scăpa de dinsa. O, destin al omului. 
“Dar bună sâmă de popor! Când "mi uit câte-o- 

dată de mine însu'miy, când gust câte-o-dată cu 
dinșii plăcerile, ce mar sant acordate Omenilor, 
de a glumi cu tâtă francheţa şi sinceritatea la o 
m6să bine încărcată, de a organisa câte-o pre- 

“mblare, câte un danţ la timpul oportun, şi al- 
tele asemenea, acâsta face un efect prea bun a- 
supră'mi, atâta numai, că nu trebue să "ml vină 
aminte, că mai sunt şi alte forțe în mine, cari - 
putredesc neintrebuinţate, şi pe cari trebue să 
le ascund cu îngrijire. Ah, acesta "ţI strâmtorză 
inima aşa de malt! — Şi totuşi! Sârta, celor de 
s6ma n6stră e de a fi rău înţeleşi, 

- Ah, că a perit amica juneţer mele! ah, că 
am cunoscuţ-o!— Aş dice, eset un nebuv; canţi, 
ce nu se pote găsi ati pe pământ. Dar am a- 
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vat'o, am simţit inima, sufietal cel mare, in pre- 
Sența căruia mi se părea că sunt mal mult de 
cât eram, pentru că_eram tot ce puteam să 5 fă. 
Dumnegeule ! remas-a, atunel măcar una din for- 
ţele sufletului meii neintrebuinţată? Nu putâm 
6re să desvolt de 'naintea el întregul şi minuna- 
tul simţiment, cu care: inima mea coprinde na- 

„tura? Relaţiunile d'intre noi n'aă fost ele 6ra o 
ţesetură perpetuă a simţirer celei mai delicate, 
a glume! celei mal agere ale căreia modificaţiuni 
până la necuviinţă purtau t6te timbrul geniu- 
lu? Şi acuma!— Ah, etatea 6! mat înaintată, o 
duse la mormânt mar curând de cât pe mine. Nici 
0 dată nu o voiă ulta, nici 0 dată nu voiă perde 
din memorie fermetatea ei şi rebdarea er divină. 

Am întîlnit, sunt câte-va gile, ps un june V., 
bălat franc, ca o figură fericită. Abia sosesce de 
la academii, nu se crede tocmai așa de înţelept, 
dar totuşi e de părere, că scie ma mult de cât 
alţii. Şi a fost silitor, precum simţ după multe 
semne; în scurt, posede cunoscinţe frumâse. Când 
augi, că desonnez mult și că sciti grâca(două me- 
teore pa aci), se adresă la mine, şi faca multă 
paradă de sciinţă, de la Batteuz şi pâne la Wood, 
de la de Piles şi până la Winchkelmann, şi mă 
asigură, că a citit teoria lui Sulzer, partea ân-
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tăia t6tă, şi că poseda un manuscris al lui Hey- 
nen despre studiul antice. Bine! giseiii şi ei. 

Altă cunoscinţă, a unui om prea de tr6bă, am 
făcut în deregătoral princiar, un om franc şi siu- 
cer. Se dice că ar fi o plăcere nespusă, a-'1 ve- 
dea înţre copiii să, nouă la număr; mult se vor- 
besce mal cu osebire de fiică-sa cea mal mare. 
M'a rugat să vin la dinsul, şi mă voit duce Qi- 
lele acestea să "1 fac visită. Loenesce întro curte 
princiară de vânătore, distanță de o oră şi jomă- 
tate de aci, unde “1 se permise a se muta după 
mortea soţiei s6le, de 6re-ce şederea în oraş şi în 
localui derogătorier '] durea prea mult. .. 

Alt-minteri am mai dat peste câte-va origi- 
nale, cari sunt nesuferite în t6te apucăturile 
lor, şi mar nesuferite âncă în semnele lor de 
amicie, 

Remâni cu bine! Seris6rea va fi după placul 
te; e cu totul istorică. 

  

22 Mai. 

La malţi li s'a părut, că viața omulul nu 
este de cât nn vis, şi eu asemine mă port mereit 
cu acest simțimânt, Când privese mărginirea, în
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care stai închise forţele active şi serutătâre ale 
omului; când văd, cum tâtă activitatea tinde 
numai Aşi procura îndestularea unor trebuinţe, 
cari Iarăşi nu au alt scop de câţ a prelungi biata 
nâstră esistenţă, şi apot, că î6tă liniscirea, nâstră 
asupra unor puncte Gre cati ale carcatârei, nu e 
de cât o resignaţiune visătâre, în care Gmenil 
"ŞI zugrăvesc păreţii, unde stau închişi, ca figuri 
pestriţe şi cu perspective luminos — tâte aces- 
tea, Wilhelm, me fac mut. M6 reintorc la, mine 
înst'1!, şi găsesc o lume! rarăși, mai mult în pre- 
simțire și în dor obscur, de cât în figuraținne 
şi în forţă vină. Şi total plutesce de 'naintea 
simţarilor mele, şi atunci sarid şi merg tot vi- 
sând înainte, 

Că nusciil copiii, de ce volesc, acâsta o die în 
comun acord toţi învățătorii şi educătorii cer 
mult erudiţi : dar că âmblă pe acest pământ, şi 
virstaicii ameţiţi ca şi copiii neseiind, ca Şi ace- 
ştia, de unde vin, şi unde se duc, că nu lucrâză 
Dică ei ca nisce scopuri adeverata, că se conduc 
şi dânşii prin pesmeţi, prăjituri şi nvele de mes- 
tâcăv, acâsta nu vrea s% o cr6dă nimeni, şi mie 
mi se pare, că nu pâte fi adorăr mar palpabil. 

"ŢI mărturisesc bucuros—căel sili, ce ai avea 
tu să'mi intimpint la acâsta — că acela tocma!
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sunt 6menil cei mai fericiţi, cari trăssc-ca ŞI 60- 
piil fâră a raţiona, cari se pârtă cu păpuşele lor | 
de colo până colo, le îmbracă şi le desbracă, şi 
cati âmblă cn mult respect în glurul sertarului, 
unde a închis mama turta, dulee, şi după ce ai 
căpătat în fine lucrui dorit, 1 mănîncă cu poftă 
Şi strigă : mat dă! — Fericite creatura sunt a- 
cestea. Bine e şi de acera, cari dati titluri pOm- 
p6se ocupaţiunilor lor de nimie seti chiar pasiu- 
nilor lor, şi le 'trec în s6ma omenirei ca nisce 
operaţiuni gigantice pentru fericirea şi prosperi- 
tatea, er. — Perice de acela, ce pote să fie astfel ! 
Cine recunâsca ânsă în amilitatea sa, cs sunt 
t6te acestea, cine vede, cura scie toţ cetățânul 
care se află bine, ași transforma grădinița în- șî; 
îr'un mod âtât de plăcat într'na paradis, cine”, „+ 
vede, ca căt răbdare 'şi nrm6ză şi nenorocitul 
caiea cu povâra sa, şi cum toţi sant de o potrivă 

” interesaţi, a vedea lumina arestul sâre cu o mi- 
nută mai mult — ei, acela tace, şi 'ȘI formâză 

    

şi și lumea sa din sine însuşi, şi e fericit şi el 
penira că e om. Și apol, ori câţ ar fi de Mărgi- ip 
vit, tot păstrâză în inirpa sa simţim6nţul dulce - 
al libertăţei, şi acela, că pote să pătăsâscă în- 
chisdrea sa, ori când voesce, | 

m
n
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26 Maii. 

Cunosci de mult felul mei, de a mă colonisa, 

ami procura un bordeiaş la vre un toc plăcut şi 

singuratec, şi a mă adăposti aci cu î6tă mărgi- 
nirea. Ama găsit şi aci un locuşor, care m'a atras. 

In depărtare: ca de o oră de oraş se află un 
cătun, cărula "1 dică Wabhleim (1). Posiţiunea 
sa la piciorul unor deal este forte interesantă, 

şi când ese cine-va sus pe poteca din sat, are 

0 vedere întinsă asupra văiel întregi. O cărciu- 

măr6să bună, care e complesentă şi veselă în 

bătrânețea er, debitză vin, bere şi cafea; şi ce 

e mal mult de cât ort-ce, sant doi tei, cari aco- 

per cu ramurile lor întinse micul 106 de'naintea 

bisericei, care este închis de giur împregiur priu 

case de ţărani, grânaze şi curţi. Locuşor aşa de 

familiar, aşa de domestic, âncă n'am găsit aşa 

de lesne, şi acolo pun să-mi aducă mesci6ra din 

cârciumă şi scaunul, şi aci "mi bâui caf6uaşi 

cetese pe Homer. |Când faîr'v frumosă după a- 
miadă am venit în hasard pentru prima 6ră în 

(2) Să nu'şi dea ostenâlă cetitorul, a căuta locurile însem- 
nate aci; necesitatea a cerut, a se schimba numele adevărate 

in original.
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acest loc, 1 găsiiti aşa de singuratee. Toţi eraii 
la câmp; numai un băiat ca de patra an! şedea 
jos, şi ţinea în braţe şi strâus la peptai stă un 
alt copil, ca de o jumătate de an, care şedea în- 
tre picidrele sele, aşa în cât "1 servea ea un fel 
de scaun; şi ca t6tă vioiciunea, cu care 'şi în- 
toreea ochii cer negri în t6t părţile, el şedea 
forte liniseit. Acestă privelişte mă dilectă : mă 
puseiii pe un plug, care sta în faţa grupei, şi 
desennaili posiţiunea frăţâsză cu multă plăcere, 
Adăogaiii gardul vecin, porta anul coşar și câte- 
va roţi stricate, t6te precum se aflaă în fiiuţă, şi 
după o oră găsinii, că făcusem un desen bina aran- 
giat şi fârte interesant, fără a f adăogat nimic 
de la mine. Acâsta mă întări în otărirea mea, 
de a mă ine în viitor numai da natură. Ea sia- 
gură e infiniţ de bogată şi numai densa form6ză 

*..pe artistul cel mare. Se pote dice mult în favorul. 
* regulilor, cam ceea ce se pote dice în lauda so- 
7 cietăţer civile. Un om care sa formâză după din- i 

„dică-se ori ce s'ar gice, vor distrage îot-d'a-nna 
simţiridatul adevărat al natarel şi espresiunea 

2 S6l6, nu va prodnce nici o dată cava fâră gust şi : e - 
Tei, precum nu va fi nici omul, care se conduce . _ 
după legi şi bana cuviință, un vecin nesaferiţ, i 

„ici răti-fâcător remareabil ; însă regulile î6te, pt” 
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ei fidelă ! Spune tu, că sunt prea aspru! că re- 

"gula moderâză numai, taie strugurii greţoşi etc. 

4 — Amicul meii, să "ţi fac o comparaţiune? Ca 
„arta e ca şi cu ainorul. 0 inimă tenără se ata- 

:* ş6ză cu totul de o f6tă, petrece la densa tâte 

orele dilei sele, risipește t6ta puterile sele, totă 

averea sa, spre a esprima pe fie ce moment, că 
se davotâză cu total ei. Şi ar veni an philistean, 

ua om, care ocupă o funcţiune publică, şi 'I-ar 

dice : domnişorul meii! A iubi e ceva uman; însă 
cată să iubesc! omenesee! Imparta'ţi orele, unele 

pentru lucru, 6ră orele de recreaţiune consacră-le 

foter d-tele. Calculă' ţi averea, şi ce "ţi-o rămânea 
peste cele necesare, nu te opresce de a Ina din- 

ir6nsa, spre a'! face câte un dar, însă nu prea 

des, 8. e. la dioa nascerel ori a numelui etc, — 

Dâcă va urma omul, atunci e un tânăr de tr6hă 
şi aş îndemna chiar pe orl-ce principe, să "| pună 

într'un colegii; ca amorul săi îvsă nu mai e ni- 
| mic, şi dâcă e artist, cu arta sa. O, amicii mei! 

* De ce torentul geniului se revârsă aa de rar, 

se rostogolesce aşa de rar în valuri înalte şi cu- 

tremură safietul nostru surprios? —- Scumpi a- 

mici, causa e, că domnit cel prudinţi locnese pe 

ambele laturrale malalni, cărora le-ar peri chioş- 

curile, brazdele şi ogdrele, şi cart scii prin ur-



19 aaa 

mare a înlătara de cu vreme prin stăvilare şi | abateri pericolul ce'i ameninţă pentru viitor, 

  

27 Maiă, 
„Am căgat, precum Văd, în răpire, compara- țiună şi declamaţiuni, şi am ultat să termin ați Spune ce s'aii făcut copii!, Şedeam pe plugul mei vre-o două ore, cn totul adânciţ în simţiminte de pictor, pe cari ţi le presintă fra mioa, de er! forţe necomplect. Când eată către S6ră că vine o tânără femee direct Spre copil, cari între acestea, nu se mişcaseră; ea ţinea un coşuleţ Ia braţ şi strigă de departe 7 Fiti ; ăiat. Ea mă salutăati "X mulţamiiă, mă Sculaiă, mă apropiaiiă şi 0 întrebaiă, dâcă este mama copiilor? Ea a firmă, şi dând celui mar mare 0 bucată de pâne - albă, ardică în braţe pe cel maj mic, şi "1 sărută cu tot amoral matern. -— Am dat, gise ea, pe mi- titelul mei lur Filipps, ca să-] țină, şi m'am dus cu băiatul meii cel may mare în tirg, ca să eum- păr pâne albă, și zahăr, şi o tigae de pământ, -— T6te acestea le vedeam în coşul de pe care cădusa capacul. — Voiii să fac o clorbuliţă lui Ionică, (a- cesta era numele calul DA! mic), ca să albă ee
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A 

sârbe de s6ră, ştreogarul mei cel mare, "mi-a 
spart eri tigaia, pe când se certa cu Filipps pen- 

tru remăşiţa ciorbsi. — întrâbaiu de celmat mare 
şi abia "ml spuse, că alârgă. pe câmpie după 

nisce găsce, şi băiatul şi veni săltând, şi aduse 
celui-alt o nuta de alun. Mai stătuiii de vorba 
cu femnee, şi aflaiu, că este fitca-învățatsTalui, 
şi că bărbatul-săă-a-făcut-u călătorie în Elveţia, 
spre a ridica moștenirea nnut văr, — Ati voit să-l 
încele, dise ea, şi nu "I aii respuns la, scrisorile 
sele; şi atunci s'a dus singur acolo. Să nu "1 se 
fi întîmplat numst vre o nenorocire! nu am nici 
o veste despre dînsul. —"'Mi fa grei de a mă 

" desface de femee, dăduiu la fie-care băiat câte 
un cruciar, şi dăduiă unul şi mamei pentru co- 
pilaşul cel mic, ca să "1 cumpere pâne albă pen- 
tru ciorhă, când s'0 mal duce în tirg, și ast-fel 
ne despărţirăm, | 

"ŢI spun, scumpul mei, când simţarile mele 
nu vor să mal resiște de loc, apoi turburarea mea, 
î6tă se liniscesce la vederea, unei asemenea fiinţe, 
care âmblă într'o linisce fericită pe calea mărgi- 
nită a esistenţei sele, care trăesce de adi până 
mâne, care vede cum cad fruadele fără a se gândi 
că vine 6rna. | 

SD atunci sunt adesea pe afară. Copiil s'aii de-
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prins cu totul a, fi pe lăngă mine; capătă zahar, 
când beat cafea, far ssra împart cu dinşii pânsa 

„cu unt şi laptele acra. Daminica nn lipsesce cru- 
căaral nici o dată; şi când nu sunt acolo după 
ora de rugăciuni, cărciumărâsa are ordin, de a”) 

— VADA, 
EI sunt familiari, "mr spun fel de fel de lu- 

cruri, şi mal cu osebire m& dilectâză pasiunile 
lor și manifestaţiunile simple ale dorinţei lor, 
când se adună mai mulţi copi! din sat. 

Moltă ostenâlă am avut până când am scos 
pe mama din grija, că ar incomoda pe domn. 

30 Maiă. 

Ceea ce "ţi am dis de ună-gi despre pictura, 
se pote gice neapărat şi despre poesie, atâta nu- | 
Dal, ca Să recunscom eminsutul, şi să cutezăm 
a 0 spune, şi dicând acâsta, firesce că s'a spus 
mult cu puţine cuvinte. Am avat adi o scenă, 
care, copiată pe carat, ar da idila cea, mai fra- 
D6să din lume; dar la ce poesie, scenă şi idilă iii 
trebue 6re tot-d'a-una o formă rotunjită, ca să 
Băsim interes la un fenomen al nature ? | 

Dâcă te ascepţi, în urma acestei întroduceri, la 
ceva înalt şi nobil, atuner esc! încelat ; nu e de



  

| 
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cât un flăcăii de ţăran, care "mi-a înspirat acest 
interes viii. — Ca tot-d'a-una voiă nara răi, şi 
ca tof-d'a-una cred că mă ver găsi esagerând ; 
e tot Wahlheim şi 6răşi Wabhlheim, care prodace 
aceste rarităţi. 

Era o societate afară sub î6i, şi bea cafea. 
Fiind că nu "mi convenia tocmai acâstă societa- 
te, remăseili mal retras sub un pretest Gre-care. 

Un flăcăi de ţeran veni dintr'o casă învecinată, 
şi se ocupă cu plogaul, pe care] desennasem acum 
de curând, spre a drege ceva, la dinsul. Fiind-că 
"mi plăcu maniera sa, mă adresaiii cu vorba la 
dânsul, şi întrebaiti de împrejurările sele; nu 
trecu mult și farăm cunoscuţi şi, precum mi se 
întimplă în genere cu acest soiii de 6meni, ne 
făcurăm şi familiar). EL "int spuse, că e în ser- 
viciii la o văduvă, şi că e forte bine la dânsa, 
Vorbi atât de mult de dinsa, şi o lăudă atâta, 
îu cât putuiii s4 văd curând, că "1 este devotat 
cu trupul și cu sufletul. Nu mar e tânără, dise 
e), a fost ţinută răi de primul e! bărbat, nu 
voesce să se mal căsătorâscă; şi după naraţiu- 

„nea să 88 vedea așa de bine, cât de frumâsă, 
cât de încântătâre era femeea pentru dânsul, 

cât de mult doria ca să '] al6gă pe dânsul, spre 
A__aBterge amintirea greşelelor primului et bărbat
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în cât aş trebui să "ţ1 repet vorbă cu vorhă, ca 
să “ţi arăt simpatia curată, amorul şi credinţa 
acestul om. Ba, ar trebui să am darul celur mai 
mare post, ca să "ţi pot descrie într'un mod vii 
espresiunea gesturilor s6le şi în acelaş timp ar- 
monia vocel s6le, focul divin al privirilor e6le. 
Nu, vorbe nu pot să exprime tinereţea, ce era 
în t6tă fiinţa şi în espresinnea sa ; tot ca aş pu- 
tea eii reproduce, na e da cât grosolan. Mai cu. 
osebire fuiă mişcat, cum se temea, că aş putea 
să nu cred într'un mod egal despre relaţiunea sa 
cu dânsa, şi să mă îndouiese despre bună purta- 
rea 61. A repeta, cât era de încântător, a-l aadi 
vorbind despre figura ei, despre corpul ti, care 
] atrăge aşi "1 lănţura fără farmeca juvenile, a- 
cesta nu pot face de cât în adincul sufletului miei. 
In viaţa mea m'am vădat atâta aviditate, atâta 
dor ferbinte, nutrite ea atâta puritate; ba, pot 

„dice chiar, că nici n'am cagetat şi n'am visaţ . 
cu atâta, curăţie. Na me dojeni dâcă “ŢI spun, că 
simţ un foc în sufletul meti, la amintirea acestei 
inocenţe şi a acestor adevăr, şi că imaginea, a- 
cester credinţe şi tinereţe mă urmăresce pretu- 
tindeni, şi că ard de dor, ca şi când aş fi aprins 
şi ei de pasiunea, lui, . | 

Voii căuta acum s'0 văd şi pe dânsa cât de
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curând, orl, dâcă mă gândesc bine, să evit. E 
mal bine să o v&d prin ochi! amantulai er; pote 
că vădând'o cu proprii mel ochi, nu mi se va pă- 
rea așa, precum mi se presiată acum ; şi de co 
să'mi stric acâstă imagină frumâsă? 

  

16 Ianii. 

De ce nu "ţi seriă ? — Intrebi ta aşa, şi esci 
totuşrunul dintre îuvăţaţi? Ar trebui să ghicescl, 
că mă aflu bine, şi âncă — scurt şi lămurit, am 
făcut o cunoscinţă, care "mi privesce inima mal 
de aprâpe. Am... nu scii... 

A "i spune cu regulă, cum s'a întîmplat, de 
am făcut cunoscinţa uneia din cele ma! amabile 

„ creatura, acâsta va fi grei. Suut vesel şi fericit, 
şi prin urmare răă istoriograf. - 

Un angel! fug1. Ac6sta o spune ort-cine de- 
spre dama lut. Nan e aşa? Şi totuşi nu sunt în 
stare a'ţi spune, căt e de perfectă; de ce e per- 
fectă; destul, că a captivat tâte simţarile mele. 

„Atâta simplitate pe lângă atâta minte, atâta 
bunătate pe lângă atâta fermetate, şi liniscea 
sufletului pe lângă o adevărată viaţă şi acti- 
vitate !
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Tote acestea sunt; vorba fără sens, pe cari ţi 
le spun despre dânsa, sărace abstracţiuni, cari 
nu esprim nici o trăsătură din individualitatea el, 
Altă-data... nu, na altă-dată, ci chiar acum săţi 
spun. Dacă n'o fi acum, apot nu s'ar mal face 
nici odată. Căer, între nor fie dis, de când am 
început a scrie, eram să arune conâeiul de trey 
Ori, să pun şâna pe cal, și să es. Şi totuşi 
"mi-am jurat aq! diminâţa, să nu es, şi tot mă 
duc la fie-ce moment la ferâstră ca să văd, 
unde e s6rele — — — 
Nam putut să mă stăpânese, a trebuit să mă 

duc la dânsa. Eacă-mă iarăși, Wilhelm, ama să mă- 
nîuc de cină pânea mea cu unt, şi să “1 scriti, 
Ce beatitudine pentru sufletul meu, a o vadea în 
cercul acestor copii plăcuţi și veseli, a celor opt 
frați al er! 

Deca voiti continua tot ast-tel, vei sei la fine 
tot atât, cât al sciut la început. Ascultă dâră! | 
mă voiil sili a intra în detail. 

"Ți-am scris acuni de curând cum am făcut 
cunoscinţa deregătorulu! $., şi cum m'a rugat, 
să "1 fac visită în eremitagiul său, sâii mal bina 
în micul săi regat. Ei uegligtam, şi nu m'aş fi 
dus pâte nici o dată acolo, dâcă nu "mi-ar fi des- 
coperit întimplarea combra, cara sta ascunsă în 
acest loc pacinic,
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Tineri nostri arangiaseră un bal la ţâră, la 
care primiil bucuros să mă due şi ei. Dăduia 
mâna cu 0 fâtă bună şi frumâsă, d6ră alt-minteri 
neînsemnată, de aci, şi luarăm înţelegere, ca să 
Iaă 0 trăsură, să mă dac ca dănţaitârea mea şi 
cu verişdra el la locul petrecerei, şi pe drum să 
luăm şi pe Carlotta, $.— Ver face cunoscinţă ca 
o femee frumâsă, dise tovarăşa mea, când mer- 
geam prin pădurea cea întinsă şi tăiată la casa 
de vânătâre. Bagă de s6mă întimpină verişora, ca 
să nu te înamorezi! — Cam? diseiu e.—E pro- 
misă, respunse e3, unul om forte brav, care a ple- 
cat, să "și raguleze afacerile, pentru că a murit 
iatăl-stu, şi ca să caute o otupaţiune însemnată. 
Acestă scire mă lăsă cam indiferenţ, 

Sdrele mai avea să cobâre o jomătata oră, ca 
să ajuogă la munţi, când ne oprirăm la pârta 
curții. Era pâcls, şi femeile "şi esprimani grija, 
ca să nu vină o furtună, care părea că sa adună 
la orizontde grur impregiur în formă de nuorași 
albi-cenuşii şi sombri. Eu amăgiiă t6ma lor su o 
“presumţiune de mefeorologist, cu tâte că înce- 
puii şi eu a presimţi, că petrecerea n6stră ar 
putea să cadă în baltă, 

Ei mă dădusem jos, şi o servitâre, care veni. 
la pârtă, ns rugă, să mar aşteptăm un moment;
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mă'm'sell Carlotta va veni îndată. Trecuiii prin 
curte la casa cea bine construită şi când suiiă 
scările din faciă, şi iotraiu pe uşă, ochit mel dă- 
dură de priveliscea, cea mal frumâsă ce am v&- 
dut vre-o dată. In sală furnica ş6se copil, de” 
la un-spre-dece până la dou! ani, în jurul une! 
fete de o figură fromosă și de o talie de migloe 
care purta o haină simplă, albă, cu fande roşii 
deschise la braţ şi la pept. — Ea ţinea o pâne 
n6gră şi tăia mititeilor din giurul e! câte o bu: 
cată, în proporţie cu etatea şi cu apetitul lor, o 
dădu la fie-care cu atâta afabilitate, şi fie-care 
spuse într'un mod atât de natural : mulţumesc! 
după ce întinsese mănuşiţele, până a nu i se 
tăia âncă pânea, şi fie-care apoi se depărtă cu 
cina sa săltând de bucurie s6ă, după caracterul 
sti mal pacinic, înce$ către portă, spre a vedea 
p2 străini şi trăsura cu care avea să plece Lotta. 
— e rog să int ierţi, dise ea, că te ostenesc, şi 
că las pe femel să aștepte. Ca îmbrăcatul şi cu 
fel de fel de trebr de ale Casei, necesarie în li- 
psa mea, am nitat, să dati copiilor cina lor, şi 
el nn vor să le taiă pânea altul de cât mine. — 
Îi făcuiă un compliment neînsemnat; sufletul 
mei întreg era cuprins de figura, e1, de tonul, de 
maniera e; şi abia avuiu timpul de a mă de-
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ştepta din sarprinderea mea, şi ea alergă în 
casă să'şi iea mânuşele şi 6vantaliul. Mititeii 
mă privea cam cu c6da ochiului dintr'o depăr- 
tare 6re-care, şi eii mă doseiii la cel mai mic, 
care era un copil cu trăsurele cele mai fericite. 

„El se retrase, când veni toemal Lotta, şi dise : 
“ Louis, dă mâna la domnul, verișorul! Băiatul 
urmă ca multă francheţă, şi ei nu putuiii să 
nu'l sărut cordial, cn totă umedâlă născiorului 
s8ă, — Verişor ? diseiă, dândi'1 mâna. Credi d-ta 
că merit fericirea de a m6 rudi cu d- ta 9—0, 
dise ea cu un saris uşure, cumetria nâstră e 
forte întinsă, şi ar fi păcat, dâca ar fi d-ta cel 
mai răi dintre toţi. — Plecând însărțină pe Sofia, 
soră cea mal mare după dânsa, o fâtă ca de an- 
spre-dece ani, să iea sma bine de copil, şi să 
spună complimente tatei, când se va întârce din 
pre'mblarea sa. La cer miţite! le dise, să as- 
culte pe sora lor Sofia, ca şi pa dânsa, ceea ce 
şi promiseră unii espres. 0 blondină- mititică | 
însă şi cam îndrăsnâţă, ca de ş6s0 ani, dise: Dâr 
tot nu esci în, Lottico; ; pe tine totte iubim mar 
mult. — Cei don! baoţ mal mari se suiseră în- 
dărătul trăgurei, şi după rugămintea mea, ea le 
permise a merge cu noi până la pădure, dâca 
vor făgădui a nu se baţi, şi a se ţine bine 
de trăsură,



29 

  

Abia ne aședarăm, se salutară femeile, îşi fă-. . 
cuseră reciproe observaţinni asupra costumului 
şi mal cu s6mă asupra pălăriilor, şi abia intra- 
seră în desbatere asupra societăţii ce aşteptat, 
şi Doita făcu somn visitiului să Oprâscă, şi or- 
donă fraţilor ex să se dea jos; er corară să să- 
rute mâna âncă o dată, ceea es şi fâcură; băiatul 
cel mare, cu t6t4 tinereţea ce pâte fi propriă etăţir 
de cinci-spre-dece aul, 6ră cel mic cu multă vio- 
linţă şi uşurinţă. Ea trămise âbră o dată salu- 
tare mititeilor, şi apor plecarăm înainţe, 

Veriş6ra întrebă pe Carlotta, daca a terminat 
cartea pa care "1-0 trămisese de curând ! Nu, dise 
Lotta, na'mi place; pot să "ţi-o dai înapot. Cea 
de mai "nainte nu era nici ea mal bună. —Eă r&- 
măseiii surprins când întrebaiu ce cărți erai, şi 

„cănd ea 'mi răspunse: (1)-—Glsiiă atâta caracter 
în tot ce spunea, văduiii cu fie ce vorbă resărind 
farmece noue, rada none de spirit din trăsurele 
feţei s6le, cari păreati a se desfăşura din ce în 
ce ca plăcere, căci simţea că et o înţelegeam. 

Când eram mar tânără, dise ea, nimie num 

(1) S'a găsit de ixebuinţă, a se suprima acest pasagiiă al seri- 
soriă, spre a nu da ocasiune nimenui de a se plănge, cu tâte că. 

„în fând puţin îi ya păsa uriui autor de judecata unei fete şi a anu tânăr vagabond. -
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plăcea atâta ca romanele. Dumnedei scie , cât 
de bine eram, când puteam Dumineca să mă 

„pun într'an colţişor şi să iati parte cu tâtă î- 

cea
i 

„a 
a
c
t
e
 

nima la fericirea s6ă desastrul unel miss Jenny. 
Şi nu neg, că acest mod, mal are unele farmece 
pentru mine, Dâră fiind că dati aşa de rar de 
câta o carte, apol irebue să fie cu totul după gu- 
stul meil. Şi eă prefer pe acel autor, în care 
pot să regăsesc lumea-mea;-caro sitită Gă şi ui- 
ne, şi a tăruiă istorie "mi-ar fi totuşi aşa, de in- 
teresantă şi de plăcută ca, şi propria mea viaţă 
de casă, care întradevăr nu 6 paradis, d6ră to- 
tuşi în genere un isvor de fericire nespusă. 

Imi dăduiă osten6la, să ascund miscarea mea 
în urma, acestor cuvinte. Dâră mult firesce că 
nu putuiă să mă rețin, căci, când o audiiii vor- 
bind în trâeăt cu atâta adevăr de preotul sătesc 
de la Wakefield, de—(3) îmi eşiiu cu toiul din 
fire, îI spuse tot ce sciam, şi observaiii abia 
după cât-va timp, când Lotta se adresă în con- 
vorbire la, cele-alte, că acestea stătuseră până a- 

cum ca şi când n'ar fi fost aci. Veriş6ră mă privi 

() Şi aci s'a suprimat numele câtor-va autori naţionali, Cine 
are parte de aprobarea Lottei, va simţi acâstă de sigur după 

inima sa, când ar ceti acest pasagiă, şi alt-minteri nu frebue . 
dară să o scie nimeni,
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mal malt de cât o dată cu un aer de derisiuns, 
care însă mă lăsă cu totul indiferent, 

Convo:birea trecu la plăcerea, ce simte cine- 
va la danţ. Dacă pasiunea, acâsta, dise Lotta, 
este o greş6lă, apoi "ţi mărturisesc bucurâsă, că 
e nu cunosc ceva mal presns de cât danţul. Şi 
când am ceva în cap, şi'mi cănt un contradanţ, 
pe clavirul meu cel discordat, atunci totul se în- 
drepteză. 

Cât mă dilectam în convorbire privind în o- 
chil cei negri !. cum atrăgeaii buzele cele vii şi 
obrazii cel rumeni şi veseli sufletul mei întreg! 
şi cum adesea adincit en totul în sensul minu- 
nat al cavântării sâle, niet nu audiam vorbele cu 
cari se esprima! — acesta poţi să 'ţI-o imagini, 
pentru că mă cunosci. In scurt, mă dedeiui jos 
din trăsură, ca în vis, când ne oprirăm din 'nain- 
tea casei de petrecere, şi eram aşa de perdut în 
visuri în midlocul acestei lumi împăiejenate, în 
cât abia andiam musica, care ne suna de Sus, din 
sala cea luminată. 

Cer doi domn! Audran, şi nn 6re-care N. N., 
cine mai ţine minte atâtea nume! — cari erai 
dănţoitorii verişorer şi al Lottel, ne priimiră la 
trăsură, luară posesiune de damele lor, și aii con- 
duseiă pe a mea sus.
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Ne învârtirăm în menuete; ei învitaiti damele 
una după alta, şi tocmal cele mai nesuferite na 

"putăi să parvină a da mâna cui va şi a pune un 

capăt. Lotta şi dănţnitorul 6! începură un danţ 
engles, şi poţi să: ţI închipuescr cât de bins mă 

„ simţiam, când veni rândul ss înc6pă figura şi cn 
„BOX, Dănţuind 8'0 v6dă cine-va! Vedi tu, e aşa 
„de preocupată, cu tâtă inima şi cu tot sofletul, 

corpul ei întreg o singură armonie, aga de neîn- 
grijată, aşa de indiferentă, ca şi când acâsta, ar 
fi tot, ca şi când nu s'ar mal gândi, nu ar simţi 
nimic ali; şi în acest moment de sigur că şi dis- 
pare ori-ce alt de 'naintea or. 

O rugati să "mi acorde contradanţul al daoi- 
lea; ea îmi promise pe al treilea, şi mă asigură 
cu cea mal amabilă francheță din luma, eă 
"i place fârte mult a danța Germanul. E modă 
aci, continuă ea, ca fiă-care păreche, care este 
angajată de mal nainte, să rămână împreună 
la Germanul, şi mon Ohapeau danță răi val- 
sul, şi "mt va mulţumi, dâcă "1 aş seuti de a- 
câstă muncă, Dama d-tâle na scie nici ea, şi 
no "1 place, şi am vădut pe când danțam Engle- 

sul, că eset un bun vălsuitor; dâcă voescl dâr să. 
fii al meă pentra Germanul, apoi du-te şi mă 
cere de la dănţaitoral mei, iar eii mă duc la
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dama a-tâle.—"1 promiseiii și luarăm înţelegere 
ca dănţuitorul ei să 'ntreţină în interval pe dăn-. 
țuitârea, mea. | - 

Şi acum să te ţii! și ne delectarăm câte-va 
moinente cn fel de fel de împleticiri. ale braţe- 

lor. Ca ce farmec, cu ce viviciune se misca ea! / 
şi "eâiid dăderăm apol şi în vals, şi ne învirtirămm 
unul în giara! altuia ca nisce sfere, lucrul deveni 
cam pesiriţ la început, pentru că pucini seiat să 
dănţui6scă. Nor farăm prudinți şi "1 lăsarăm să 

„80 ostenâscă ; şi când ne făeură loc cet mal stân- 
gaci!, reîncopurăm, şi ne ținurăm bine- cu încă 
o pereche, eu Andran şi cu dănţuitârea 82. Nicr 
o dată n'am dănţuit ca atâta; facilitate, Nu mal 
eram oi. A avea în braţe pe fiinţa cea mal a- 
mabilă şi a sbura cu dânsa în cercuri ca o.fur- 
inoă aşa în cât să dispară totul în grurul nostru 

— Wilhelm, ca să fiu drept, tot am jurat, ca, - 
o fată pe care 23 inbi-o eii, asupra căreia aş | 
avea drepturi, să nu'zmi danţe valsal nici o dată | 1 
de cât cu mine, şi dâcă ar fi să per din Cusa, 
acâsta. Ta mă înţelegi! 

Făcurăm o pre'mblare de câte-va ore în glurul 
sălei, spre a mai resufla. După aceea ea şedu 
jos, şi portocalele, pa cart le pusesam- bine, şi 
cari erai singurele ce mai rămăseseră, avură un 

3 
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efect minunat, atâta numar că fie-ce feli6ră, pe care 
o dedea de curiioţă vre-uuei vecine nemodaste, 
pare că era un cuţit care "ml străpungea inima. 
"Dă al treilea danţ engles noi eram perechea a 

- doua. Com danţam printre rânduri, şi ei, — Dam- 
nedeii scie, cu câtă beatitudine! —na mă deslipiam 
de braţul şi de ochiu! es, care era plin de espre- 
siunea cea wai adevărată a une! plăceri sincere 
şi curate, dăm de o femee,: care "mi atrăsese a- 
(enţiunea din cansa aerului ei amabil, pe-o faţă, 
care nu mai era aşa de jună. Ea privesc pe Lot- 
ia zimbizd, face un semn de smeninţare ca de- 
gatul, şi rostesce în trecere da două ori inti'an 
mod semrificativ numele de Albert. | 

. Cine e Albert, giseiii către Lotta, dacă nu e 
o îndrăsnială că întreb? Era să "rul respandă, 
când furăm siliţi a ne despărţi, spre a forma, ma- 
rele S, şi când na încrucişarăm, mi se părea cs 
văd 6re-care cugetare pe frantea er.—Ce să neg? 
dise ea, dându'mi mâna pâniru promenadă, Al- 
bert-e an om brav, cu care sunt ca şi fidanţată. 
— Acnm, vestea na era nimic nod pentru mine 
(căci fetele "mr-o spuseseră pe drum), şi totuşi 
"0! fu aşa, de nouă, pentra că âncă nu "mi-o i 
măginasem în raport cm dânsa, care "mi deve- 
nise în pucine momente aşa de preţi6să. Destul,
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mă terburaiii, uită nitaii, şi mă încureaiăi ca 
o altă păreche, aşă în cât sa fâcu o confasiane 
mare, şi îrebuta 1644 presenţa Loiter, cowandă- 
rile şi arangiările ei, spre a readuca curănd or- 
dinea în danţ. 

Dauţul âncă nu se terminase, şi înigerile, pe 
cari le veduserăm da znult luminând la orizont, 
şi despre cari disesem ca sunt numai 0 nentra- 
lisare liniseită a elictricităţilor cuprinse în aer, 
începură a fi cu molt mat iateasire, iar trăsne- 
tul făcu să nu se maj audă musica. Trei famoai 
fugiră din rând, şi cavalerii lor le urmar â; des- 
ordinea deveni generală, şi musica încet aja 
natural, ca 0 nenorocire sâii ceva iogrozitor, cara 
ne surprinde în petrecere, să facă asapia nâstră 
0 impresiane mal energică de cât alt- minteri, 
pârte dia causa contrastului, care sa simte în- 
tr'un mod atât de vii, iar parte, şi mal molt 
âncă, pentru că simţurile n6stre sunt deschise o 
dată sensibilităţii, aşa în cât primesc o impre- 
siune cu atât mat iute, Acestor cause trebue să 
atribui straniele grimase, ce făceati mal maelte 
femei). Cea mai cu minte se pusa întrun colţ, 
cu spatele la fer6stră, şi "şi astupă urechile. 
Alta îngenuchiă de naintea el şi'şi ascunse ca- 
pul în p6lele ei. O a treia se vâri între cele donă
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d'ântâit, şi cuprinse pe surorile el, vărsând In 
crimi. Câte-va 6răşi voiră să mârgă a casă; al- 
tele, cari sciaii şi mal pucin ca fac, n'aveati nici 
atâta presenţa de spirit, spre a pune fr6ii obrăs- 
niciilor tinerilor noştri domnişori, car păreaii a 
fi forte ocupați, a răpi din bizele framâselor ne- 
voiaşe, tote acele rugi auxietâse, ce erau de- 
stinate pentra cer. Câţi-va dintre domnit noștri 
se dăduseră jos, spre a fuma o pipă în linisce, 
6ră restul societăţii nu se opuse, când gasda n6- 
stră avu ideea înțelâptă de a ne oferi o cameră, 
cara avea oblone şi perdele. Ahea sjunserăm aci 
şi Lotta se şi ocupă â sședa nisce ecaune întrun 
cere, şi după ce şequ tâtă societatea în urma în- 
vitațiunei s6le, propuse un joc. 

Văduiă pe molți cum “şi dregeaă botioral, , 
şi se întindeau, în rii unui agil sucos. 

s6mă! Eu voit colinda în cere de la vân 
spre stânga, şi aşa veți gumora şi d-v6stră, fie 
câre numărul, care '1 va ajunge, și acâsta, si va 
face Inte ca gândul, şi cine se va încurca op va 
greşi, va căpăta o palmă, şi aşa mal încolo! până 
Ja miile. Acum era o plăcere dea privi. Ea! 88 în- 
vârti în cere cu braţul întins. Una, începu cel 
d ânteiu, vecinul donă, îrer cel urinătoţ, şi aşa
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mai încolo. Pe urmă ea începu a merge mal tute 
şi tot mai Iuts; şi unul grei, fleaşe! o palmă, și 
cu rîsatele, cel-ali iar fleaşe! şi tot marrate. Eu 
însu'mi căpătaiti două palme, și mi se părea că 
observ spre marea mea plăcere, că erasi ma sdra- 

„Vene de cât acelea pe cari le dedea la alţii. tt- 
sete şi veselie generală terminară jocul, până a 
nu se număra o mie. Cer mal intim! se luati la o 
parte; furtuna trecuse, şi. eă urmaiii Lotter în 

“săion. Pe drum ea 'mi dise : Palmele "1-a fa- 
cut să uite farțuna şi tot! -— Eu nu putuiii să 
respuud nimic. —Eu, continuă ea, sram una din 
cele mai fricâse, şi prefăcânda-mă a, fi cu inimă, 
spre a da cutagiii la cele-alte, prinseiă şi ei cu- 
ragiii.— Ne apropiarăm de o ferâstră. Tana mat 
în depărtare, şi pl6ia cea minunată zazăia pe 
pământ, şi aromele cele mal plăcute se inălțară 
la noi în t6tă plenitadinaa anu! aer dulce. Ea 
sta rezemată pe cot, privirea er pătrundea, pei- 
sagiul; ea sa uita la cer şi la. mine; văgeiă o- 
chiul el plin de lacrimi, ea pubs mâna pe bra- 
ţul mei, şi dice : Klopstock! — "Mi aduseiti a 
minte îndată de escelenta odă, la care se gâudea 
ea, şi m6 afundăiii în torentul simţirilor, pe ca- 
re '] revărsă asupra mea cu acâstă parolă. Na 
putaiă soferi, mă aplecaiă la mâna ej, şi
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o sărutaiui vărsând lacrimi de beatitadine, şi mă 
uitaiii iarăşi în ochif er. — Nobile poet! dâcă ar 
fi vegut aduraţiunea ta în acâstă privire, şi dâcă 
n'ag mal audi nict-o-dată rostindu-se numele 
tăi, de atâtea ori profanat!. 

  

19 Ianiă. 

Nu mar sciă, unde am remas de ană-di 
eu naraținea mea; atâta seiii, că era două ore 
n6ptea, când mă tuleaiii, şi că, dâca aș fi putut 
să ţi vorbesc, în loc de a'ţi serie, te-aş fi ţinut 
până la diuă. 

Cât despre ceea ce s'a petrecat pe dram la 
întârcerea nâstră de la hal, âucă na ţi-am spus 
nimic, şi nici nu e aq dina, ca să fac acâata. 

Era răsăritul cel mal minanat al s6relur! Pa- 
durea picurândă și câmpul recorit de "mpre- 
giur! Compani6nele nostre adormiră. Ba mă în- 
îrebă dâca nu voii să fii şi ei de partita lor? 

„că despre dânsa n'aream să mă îngrijesc. — 
Cât timp văd acesti ochi deschisr, ît diseiu , şi 
mă ulțajii fix la dânsa, nu o nici un pericol. — 
Şi am dus'o amândoui, până la porta el , unde 
servitOrea "1 deschise încet, respundârd la între- 
barea ei, că tatăl şi copiii sunt bine și că dora
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âncă. Atunci o lăsaiăi, cu rugămintea, ca să o 
pot vedea âncă astădi; ea'mi acordă , și am ve- 
nit, şi de atunci, sdrele, luna şi stelele pot să'şi 
caute în pata de drumul lor, ei nn sciii nici că 
e di, nici eă e n6pte, şi t6tă lumea, se perde în 
giurul mei, 

21 Iuniă. 

Trăese nisce gile aşa de fericite, precum le 
păstrezi Dumnedei pentru sânţii ser ; și cu mine 
facă-se orl-ce s'0 face, nu pot să die că n'am 
gustat bucuriele cele mai curate ale viațer. — 
Cunosc! micul mei Wahlheim ; acolo sant stabi- 
lit cu total; de aci na am de cât o jumătate de 
oră până la Lotta, acolo mă simţ pe mine în- 
sa'mi, simţ t6tă fericirea ce este dată omului, 

Aş fi credat ei, cână "mi-am ales Wabhlheim 
pentru pre'mblările mele, că este aşa de aprope 
de cor! De câts ori n'am vădut castelul de vâ- 
nătore, care cuprinde acum tţe dorinţele mele, 
când de pe deal, când din vale peste rii. 

Iubite Wilhelm, am cugetat și ain tot cuge- 
tat despre voinţa set6să a omului, de a se în- 
tinde, a face descoperiri none, a vagabunda; şi 

"



“ 
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apoi 6răşi despre aplicaţiunea interidră, de a se 
da bucuros mărginirel, a tot merge pe calea bă- 
tută, a obicinainţer, şi a nn căuta niet în drâpta 
şi nici în stânga. 

E curios, cum am şenit aci, şi m'am ultat din 
deal în valea ces frum6să, cum m&atrăgea totul 
de gtur impreglur. — Colea păduricea! Ah, dâcă 
al putea, să te amesteci în umbrele sele! — Colo 
verfal manteluy! — Ah, dâcă ar patea să prive- 
sci de acolo paste locul cel întins! — Doalurile 

„Tănţaite unul de altul şi văile cele familiare! — 
O, d aş putea să mă perd intr'insele! — —- A- 
lergaiă atolo, şi mă întorseiă, şi nu găsisem, ce 
speram, O, cu depărtarea a ca și..cu-yi itorul! Un 
întreg mare şi semi-obscur jace de 'năintea su- 
feiulei nostra; Simirea, nostra se perde tutr'tn- 
sul, ca şi ochiul nosbru, şi ne e. dor, ah! să dăm 
Î6tA fiinţa nosiră, să ne vedea ămpluţa ca tâtă 
beatitudinea nur singur șimțimânt mare, wi- 
Dunat. — Şi vai! când alergăm acolo, cănd acel 
acolo devine aci, totul o în urmă ca şi mal în- 
nainte, şi suntem în sărăcia n6stră, în mărgi- 
nirea n6stră, şi sufletul nostra arda dusă o dual- 
“ceaţă scăpată. 
„* Ast-fel-vagabondul egl mal neliniscit doresee 

în cele din urmă iarăşi de patria sa, şi găsesce
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în bordeiul sii, la sînul soţie! sele, în cercul co- 

piilor să, în afacerile pentru întreținerea lor 
bucuria, intimă, pa cara a săutat o îndeşert în 

lumea cea întinsă, 

Când es de dimin6ţă la răsăritul s6relui, la 

plăcutul mei Wahlhejza, şi'ai rap acolo din 

grădina cârciumei mazărea cea dulce, şi mă pun 

să o desghioe, şi catasc în intervale pe Homer; 

când "m! aleg o 6lă în cuhnia cea mică, "mar iată 

unt, "ml pun mazărea la foc, o acoper, şi apol 

şed jos, de o amastec din când în când: atunci 

simţ aşa, de viii, cum peţitorit mândri a! Pens- 

lopel tas bol şi porci, cam "1 disecă şi'1 frig. Na 

e nimic, cara să mă âmple atâta cu o simţire 
pacinică şi adevărată, de cat trăsurele unel vieţe 

- patriarehale, pe cânt, graţie Domnalui! pot să 

le ţes fără afoctaţinne în traiul met. 

Cât de bine 'm! este, că pote inima mea s 
simță bucuria simplă şi inosentă a omului, care 

aducs la masa sa 0 căpăţină de v6rdă, pe care 

a caltivat'o el însuşi, şi gustă arol în același ! 

moment, nu pamsi vârda,ci âncă o dată i6te a- 

cele diie bune, acea diminâță frumâsă în carea 
plantat'o, serile plăcute, îa cari a ndat'o şi în 

cari se bucura privind la crescerea lor progresivă. 

  

| 
|. 

| 
i
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29 lunii. 

Alaltă-ieri veni medical div oraş la deregător, 
şi mă găsi întins pe pământ între copiir Lotter 
cum săreaă unii peste mine, cum mă hâţuiaă 
alţii, şi cum "1 gâdilam şi făceam gălăgie ca 
dânşii. Doctorul care este o păpușă forte dog- 
matică, care 'ŞI încreţesce manchetele când vor- 
besce, şi le sncasce şi le răsucesee, gisi acesta 
mal prejos de demnitatea unul om en minte ; 
acâsta o cunoseuiă dape nasul săi. Eii însă na 
mă întrerupsoiii, îl lăsaiui să trateze lucruri 
forte înțelepte, și reciadiiii copiilor din carți 
casele lor, pe car! le dărimaseră. El mat âmblă 
apol prin oraş, şi plăngea pe copiit deregătoru- 
lui, cari şi alt-minteri ar fi destul de răi cres- 
euţi, și pe cari Werther "I-ar corampe ca totul. 
„Da, tabite Wilhelm, copiii sunt mar apropiaţi 
de inima mea ps acest pământ de eât orl-ce. 
Când privesc la dânşii și ved in aceşti mititei 
germenile tuturor virtuţilor, tataror forţelor, de 
cari vor avea o dată atâta necesitate; când văd 
în tenacitatea lor viitârea, statornicie şi ferme- 
tate de caracter, în sburdălnicie, o bună umbre 
şi facilitate de a aluneca peste pericolile lume,
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tote așa dea necorapte, așa de integre! —tot- 

d6-una, tot-d6-una repet atunci vorbele de aur 

ale învățătorului 6nienilor. Dâcă nu vă veţi face 

ea unul dintre aceştia! Şi acum, scumpnl mei, 
pe dânșii, car! sunt semenii noştrii, pe cari ar 

trebui să'1 privim ca modele ale n6stre, "1 trac- 

tăm ca pe nisce supuşi. Ei să nu albă voinţă! — 

Dar noi re n'avem? Şi unde e privilegiul? — 

Pentru câ suntem mal în virstă şi mal înţelepţi. 

— Bune Dumnedeii din cer! vedi copii băirân!, 
şi copil tineri, şi nimic alt; şi cu cari te bucuri 

mai mult, ac6sta a spus'o de mult fiul tăi. Insă 

6meni! cred într'6nsal, și nu'l ascultă — e vechii 

lucru şi acâsia — şi formâză pe copiil lor după 
dânşii, şi— adio, Wilhelm ! ce să mal radotez 

despre tâte acestea! 

1 Tali, 

Ce trebue să fie Lotta pentra un bolnav, simţ 

după propria mea inimă, care e într'o stare mal 

rea de cât aceea, care se topesce pe patul b6ler. 

Pr va sta câte=va-qile-in oraş-la o femee-braviă, > 
care se apropie după spuseie medicului de sfir-— 
şitul er, și care voesco să albă în momentele din
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urmă pe Lotfa în giurul ei. Săptămâna trecată 
mă dusesem cu dânsa, să visităm pe parohul de 
la St., un sătaleţ, situat la munte, mar la o parte, 
în depărtare de ooră. Pe la patru ajunserăm 
acolo. Lotta; laase pe soră-sa cea de a doua. Când 
intrarăm în curtea parohiei umbrită de doi nuci 
mari, bunul! bătrân şedea pa o bancă de'naintea 
uşei casei, şi când rădu pe Lotta, fu ca. şi retn-. 
viat, uită cărja sa, şi cateză a se scula, şi a 
merge să o intimpine. Ea alergă la dânsal, 71 
sili să ş6gă, şedând şi ea lângă dânsul, aduse 
mulțe salutări de la tatăi săti, desmardă pe băiatul 
cel mai mic şi wmordar al preotului, gălăgiosal 
bătrâneţe sle. Să o fi vădut, cum ocupă pe un- 
chiaş; cam aridica vocea sa, spra a fi audită de 
urechils sele semmi-sarde, cum "1 vorbea de Grasni 
tineri şi robuşt), care ar fi marit po neaștepfate, 
de escelenţa, băilor de la Karlsbad, şi cum lăuda 
otărirea sa, de a merge vâra viitâre acolo, cum 
găsea că e cu mult mai bine, mal voios de cât 
în rândul trecut, când V'a vedut.-—Eii între ace- 
stea, făcusem politeţele mele dâmner preotese. Bă- 
trânul se desseptă cu totul, şi fiind-că nu putinii 
să nu laud nucil cel framoşi, cari ne umbriaii în- 
tr'un mod atât deplcut, el începu să ne spunăis- 
toria lor, de şi cu 6re care dificultate. — Pe cel b&-
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trâv, dise e], nu stim, cine Y'a plantat; unii diecă 
parochul cuţare, alţii că 'cel-alţ. Cel mar tânăr 

"însă, de colea, din fand, e de aceâşI vîrstă cu ne- 
vastă-mea, şi împlinasca 'a Octombre cinci-deci 

de ani. Taţăl-seii 7] plantă diminâţa, când ea se 

născu către sâră. Era, predecesorul mei în fane- 

ţiune, şi bu se pâte spune, cât de drag "i era 

pomul; mie de sigur că nw'ml este mai puţin 
drag. Nevastă-mea şedea la umbra în! pa o bir- 

nă și împletia, când veniiii acnm donă-deei şi . 

şâute de ani pentru prima 6ră, un studeni sărac- 

în acâstă curte. — Lotta întrebă de fiică-sa, 

s'a des, "1 se spuse, cu domnul Schmidt la fonaţ. 
la lucrători, şi bătrânul continuă cu naraţiunea . 

sa, cum 3 prins predecesorul sei iubire către 

nînsul, și fiică-sa de asemine, și cum s'a facut 
mai ântăiii xicar şi apol suseesorul sei. Nu trecu 

“mult de când se terminase istoria, şi fectdra; 
parochâsă veni prin grădină cu aşa numitul 
domn Schmidt : ca o căldură cordială ea dădu 

“bun-venit Lotter, şi trebue să span, că nu "mi-a 

displăcut; o branetă iute, bine crescută, care ar 
fi patut să divertiseza pe cineva bine în scurtul 

timp, cât ar sta la țră; amantul el (Căci în a- 
c6stă cualitate se presintă domnul Schmidt în- - 
dată) un om delicat, dar tăcut, care nu vota să
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se amastece. în convorbirile nâstre, cu tâte că-"l 
invita Lotta erei, sa ce mă intristă mar mwalt 
fu, că mi se părea a observa pe trăsurile faţer sele, 
că e mal tuult încăpăţinarea şi o rez umbre, de 
cât mărginirea, raţinuel.sâle, care '] orrla de ase 
comaniea: Mai pe uimă ac6sia se constată din 
nefericire prea lămarit; căci la pre mblare, când 
mergea Frederica cu Lotta şi câte-o dată şi cu 
mine, fâţa domnalui, cara și alt-minteri era de 
0 culGre smeadă , se intunaeă aşa da tuuli, în | 
cât fu timp, ca Lotis să mă tragă da mânecă, 
şi să "ast doa a înțelege, că am fost prea curte- 
nitor către Frederisa. Acar na "mi-a ecaz da 

„Dimie mai mult, da cât când se ehinuese menit 
unii pe alţii, şi mai cu osebira, când nisce 6- 
nieni tineri, în. flOrea viăţei, când ar putea să fie 
mai primitori pentru tote bucuriele, 'și strieă pu- 
ţinele dile bune cu ziutra şi na văd, de cât prea 
târdiii, cum nu se mat pota înlocui ceaa ca au ri- 
sipit. Acâsta mă împlu de necaz, şi na putuiii, 
când ne îutârserăn către s6ră în parochie, şi. 
inâncam lapte la o m6să, şi veni vorba de bu- 
curi şi suferințe în acată lume, na puteiă 
Să nu mă agăţ de acâsta, şi să mu vorbase din 
î0tă inima în contra, reler umori. Not 6manit ne 
plângem adesea, începaii, că sunt aşa de pucine
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dile bane, şi aşa de multe dile rele, şi, pare-mni- 

se, în cele mar multe rânduri pe nedrept. Dâcă 
am avea tot-d6-una o inimă deschisă, a gusta 

binele, pe care ni "l dă Dumnegai pe fie ce di, 

ata avea aţanei şi putere destulă, a îndura rul, 

când vine, — Insă nn avem sufietul in pate- 

rea ndsită, întâmpină preotâsa : câte au depind 

de corp! când cine-va nu se simte bine, aport 

tota "1 snut pe dos. — Admiseiii acâsta. S4- 

privim dar lucral, continuaii, ca o boi, şi să în- 

îredăm, d6că cu e remedii în contra el? — Aşa 

mai merge, disa Loiia : cel pucin cred, că mult 

- dspinde şi de nor. Sci după mina : când mă ta- 
rhinâză câte ce-v şi vrea să mă posomorastă, 
sar în sus, şi cânt vre-o dont qontradenţari în 

susul şi în josul grădinei; îndată dispare. — Eacă 
ce voiam să dic şi e, întârapinaiă : cu r6ua 

am6re e ca şi ca lenea; căci e un fel de lene. 

Natura n6stră atârnă forte mult într'acolo, şi 

totuşi, când avem o dată forţa, ca să ne deseep 

tăm, lucrul ne merge de minune, şi găsim în 46 

tivitate o adevărată plăcerea, — Frederica era 

forte atentă, iar tenărul "mat observă, că nu este 

omul stăpân pe sine 6asuşi, şi că mal pucin 
„„âncă pote să reguleze simţirile s6le. — Aci e 

vorba de o simţire neplăcută, întâmpinaiă eu, 
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de care voesce dâră orl-cine să se scape; şi ni- 
meni na scie până unde merg forţele. sâle, până - 
când nu le va fi încercat. Cine e holnav, de si- 
Sur, va întreba pe la toţi medicii, şi resigna- 
ţiunile csle may mari, medicamentele cele mal 
amare nu 1 va respinge, ca, să dobândâscă une 
mai sânătațea dorită. Observaiă, că bunul b&- 
ttân îşi căsnea andul, ca să iea parte la discur- 
sul nostra; "mi srdicaiii vocea, şi mă adresaiă 

„în vorbăucătre dânsul. Se predică în contra a- 
tâtor viţiuri, diseiă : n'am augit Ancă nici o dată, 
ca să fi lucrat cine-va da pe tribua prâdicato- 
rulai în;contra relei umo:t. (2)— Acâșta să o facă 
preoții de oraze, dise el; țăranii p'aă rea umore : 

„totuşi n'ar strica câte o dată, ar fi cel pucin 
0 lecţinne pentru nevastă-mea, şi pentru dom- 
nul deregător. — Societatea ridea,, şi el ne acom- 
„paniă din t6tă inima, până când Vapucă o tuse, 
care întrerupse discursul nostru peniru cât-va 
timp; pe urmă tân&rul laă Grăşi cuvântul. AI 
dis că r6na umore este un viţii;. mi se pare, 
că acâsta e o esageraţiune.—Ba de loc, respun- 
sejii, dâcă ceea ce face răi omului şi aprâpelai 
S8ă merită acest nume. Nu e destul, că nu putem 

(i) Poseâăm acum în ac6stă privinţă o minunată cuvân= 
tare a lui Lavater, între cele relative la cartea lui Iona.
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să ne facem fericiţi ur unul pe alta? trebue âncă să 
ne răpim unul altuia şi plăcerea, ca pote să'şi 

acorde câte o dată orl-ţe inimă ? Şi numesce'mi 
pe omul, care ar fi indispus, şi ar fi destul de 

brav, să ascundă râoa umbre, să 0 pârte sin- 

gur, îără a nimici bucuria în giurul său!. S6u 
nu &, din contra, un necaz interior în contra pro- 

„priei n6stre nedemnităţi, o nemulţumire. cu noi 
înşine, care e legată tot-d6-una cu o gelosie, a- 
țițată printr'o vanitate neinţelâptă? Vedem 6 
meni fericiţi, pe cari nu noi îl facem fericiţ 

atâsta e de nesuferit, — Lotta 'mi zimbi, cană 
vădu emoţiunea, cu care vorbiam , şi o lacrimă 

din ochi! Frederichei mă îndemnă, să continui, 

— Val de acel, diseiii , cari us6ză de influenţa 
„20 aă asupra unei inimi, spre, a'1 răpi bucuriele 
„Sim sim simple, cari 88 nasc, chiar. dint'ânsa! Tâte da- 

Turile, t6te complesenţele din lume nu înlocuese 
„un moment de plăcere cu noi înşine, pe care ne 

a amărit-o o indisposiţiune gelisă a tiranului „ 
„DOS. 

Inima mea era plină de tot în acest moment, 
reamintirea, atâtor împregiurări trecute e gră - 
mădiră în sufletul mei, şi Isorimile ul ămplu- 
Tă ochit, 

Cine şi-ar dice numa! în tote dilele acesta, 
4 | 
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esclamaii : Nu poţi să faci nimic amicilor tă, 
de cât să le laşi bucuriele şi să măresci ferici- 
rea lor, gusiând'o cu dânşii, Esti in stare 6re, 
când sufletul lor e chinuit de o pasiune apăsă- 
tore, sdruncinat de mâhnire, să le dal an pic de 
alinare? — Şi când dă apot b6la cea din urmă 
şi cea mar chinuitâre peste creațura, pe care 
al scăpat'o în gile de înflorire, şi jace apol în slă- 
birga cea mai detestabilă, când ochiul privesce 
la câr fără simţire şi sudorea morţel sa schimbă 
pe franta, 6ră ta star de "'naintea patalar ca, un 
condemnaţ, cu simţimântul intim, că nu poţi 
face nimic co t6tă averea ta, şi anxietatea se 
incolăcesce în tine, în cât al da tot ea să poţi 
da creaturei apunătâre uri pic de întărire, să'1 
iospiri o scinteiă de curagiu! 

Cu aceste vorbe amintirea une asemenea 
scene, la care am fost present, tabări eu tâtă 
puterea, asupra mea, Luaiă batista la ochii, şi 
părăsiiă societatea, şi numai vocea Lotter, 'care- 
înut strigă : Să plecăm ! mă readuse în fire, Şi 
“cam mă dojeni pe drum pentru interesal prea, 
vii ce iau la tote, şi că aş putea să mă prăpă- 
“dese din causa acâsta! că, să mă cra! — 0, 
angelul meă! Pentra tine trebue să trăiesc ! 

———
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6 Juliă. 

E mereă în giarul amicer murinde, şi e me- 
Tell aceeaşi, merei fiinţa, presentă, gingaşă, ca- 
re alină dureri și face fericiţi ort-unde privesce, 
A-s6ră ea sa duse la pre'mblare cu Marianna 
şi cu mica Amelia; seism acesta, şi o întilniiu, 
şi merserăm împreună, După 0 cale de o oră şi 
jumătate ajunserâm la, întârcerea nostră spre o- 
râş, la fontâna, care'mi era aşa de preţisă, şi 
care acuma "mi este de o mie de orr mal preţid- 
să. Lotta şeda jos pe zidul cel Mic, Dot. rema- 

„ Serăm în picidre de 'naintea er. Mă ultară în 
glur, ah! şi timpul, când inima mea era, aşa de 
singură, reîuviă din noi de "anaintea mea. Dra- 
8ă fontână, giseii, de mult n'am may gustat re- 
paos la recdrea ta , niel na te-am privit în tre- 
cerea mea grăbită. — ME uitară în jos., şi vă- 
dniu, că Amelica se suia forte preocupată en 
un pahar de apă, — Priviiă pe Iotta, şi sim- 
țiiii tot ce am într'6nsa, Inre acestea vina Ame- 
lica cu un pahar. Marianna vru să i-l iea: nu! 
strigă copila cu espresinnea cea mal dulce, nu, 
Lottico, să bel ta ân:sit! — Eu foi aşa de în- 
cântat de adevărul, de bunătatea, cu care fetiţa
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esclamă acâsta, că nu putuiii să esprim simţi- 
rea mea, de cât o luaiă în braţe, şi o sărutaiii, iar 

dânsa începu îndată să ţipă şi să plângă. —- Ri aj 
făcut, dise Lotta. — Rămăseiii surprins. — Vino, 

„ Amelieo! continuă ea, Inându'o de mână şi du- 
când'o jos la fontână. Spală-te cu apă prâspătă 
de la isvor. Iute, iute, c'atunci.n'o fi nimic. — 

Cum stam aşa, şi priviam, cu ce silinţă se freca 
mititica cu mănuşiţa udă pe obraz, cu ee credin- 

ţă, că prin isvorul miraculos se va spăla orl-ce 

necurăţire, şi că va scăpa de ruşinea, de a căpăta 
0 barbă urâtă; cum dicea Lotta : E destul! şi 
copila .ţot nu se lăsă de a freca tot mai tare,-ca 

şi cum mult ar face: mai bine de cât puţin—"ţi 

spun, Wilhelm, n'am asistat nici o dată cu mai 

muli respect ia un botez!—şi când veni Lotta, 

808, m'aş fi arancat bucuros la picidrele ei, ca 
de'naintea unui profet, câre a spălat păcatele 
unei naţiuni, 

S6ra nu putui, în bucuria inimei mele, să nu 
spun întâmplarea unui bărbat, căruia"! atribuiam 
simţ de omenie, pentru că are rațiune; dr cam 
mă păcălită! E] dise, că Lotta a făcut forte ră; 
8ă nu se spună poveşti superstiţidse copiilor; ele 
daii nascere la nenumărate erori şi superstiţiuni, 
de cari trebue să fie păziţi copii de timpurii. —
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"Mi aduseiii însă aminte, că omul a avut; un botez 
acum opt dile; de aceea 1 lăsaiii, şi rămăseiii în 

inima rea credincios acestui adevăr : Să facem 
cu copiii, cum face Dumnedeii cu noi, care ne 

face mal fericiţă de cât orl când, dâcă no lasă să 
“ rătăcim într'o superstiție plăcută, _ 

  

| 8 Tali. 

Ce copil mai e şi omul! Ce lacom e de o pri- 
vire! Ce copil mai e!—Ne duseserăm la Wahl- 
heim. Pemeile plecară în trăsură, şi în pre'mblă- 
rile nâstre mi se părea a vedea în ochii cet ne- 
gri al Lotiei—sunt un nebun, 6rtă-mă! să'1 vedi, 

acesti ochi '—că sunt scurt (căci ochit mi se în- 
chid de somn) âtă femeile, că se suiaii în trăsură; 

în giurul trăsurei sta junele W., Selstadi şi Au- 

dran şi eii. Apor se ţineai de vorbă la ferâstră cu 
domnişorii, cari într'adevăr eraă sprinteni şi u- 

şurei. —Eii căutam ochit Lotter; ah! ei se pre'm- 
blaii de la unul la alţul! Dâr la mine! la mine! 
la mine! care stam resienat; numar la dânsa, ou 

“se îndreptail!—Înima mea "1 dicea de o mie de 
ori adio! Şi ea nu mă vedea ! Trăsura trecu, şi o 
lacrimă "mi întanecă ochiul. Mă uktaii după dânsa
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şi vEdaiu coifara Lotter sc6să p8 ferâstră, şi ea 
se îutârse, spre a se ulta— ah! după mine?— 
Iubite! în acâstă nesiguranţă planez ; acâsta 
"mi e consolarea : Pe că s'a uitat după mine! 
Pâte !-—Nâpte bună! O, cât sunt de copil! 
3 

  

10 Iulii, 

Să vegi figură ridiculă ce fac, când se vor- 
besca în societate despre dânsa! Şi când mă may 
într6bă apoi cine-va, cam "mut place? — Place! 
Urăsc acest cuvânt până la mârţe. Ce om trebue 
să fie acela, căruia să! placă Lotta, căraia na 
"f-ar ămplea t6te simţurile, tâte sentimentele! 
Place! Deană-dr mă într6bă cibe-va, cum "my 
placi Ossian! 

11 Iuliă. 

Dâmua M. e fârte răi; mă rog la Dumnedei 
„pentru viaţa er, pentracă safer cu Lotta. O vEd 
rar la amica mea, şi ast&-QI 'mi a spaso întâm- . 
plare curi6să. — Bătrânul M. esţeun om sgărcit,
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gâlceyitor, care a chinnit şi a strâmtorat destul 
po nevastă-sa in viaţa or; totuşi femeea a sgiut . 
să 6să la socotâlă, Acum de câte-ra dile, cână 
"i denanță medical viaţa, ea $rămise după băr- 
batul săă (Lotta era în cameră), şi "1 vorbi ast- 
fel : Trebue să "ţi mărturisesc un lucru, care ar 
putea să prov6ce încurcătari şi necazar! după . 

„_mbrtea mea, Ara condus menagiul până acum cu. 
o regală şi cu o iconomie pe cât se patea de 
mare : insă mă vel erta, dâcă te-am amăgit în 
aceşti tret-deci de ani. La începutul căsătoriel 
n6stre a. fixat o sumă mică pentru întreţinerea 
bucătăriei n6stre şi pentru alte cheltaeii casnice. 
Când se mări menagiul nostru, şi se întinse in- 
dustria n6stră, nu puteara să ie fac, a'mi spori 
în proporţiune şi bani de menagiă ; în scurt, 
cil, că înti'an timp, când căsnicia nstră fa 
mâl mare, al cerut, ca si ajung cu şpte fiorini 
pe săptămână. — Pe aceştia "1 am priimit dar 
fără opunerr, Yar restul "mi l'am laat pe fie-care 
săptămână din afacere, de 6ră-ce nu presupunea 
nimen!, ră ar fura stăpâna din cassă, N'am risi- 
pit nimic, şi aş fi mors chiae consolată la eter- 
pitate, fără a mărtarisi, dâcă nu "mi-ar fi de 
40808, Care VA avea să conducă menapiul dapă 
mine, şi care n'ar sci c9 să facă, pe când tu to-
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tuşi at starui, că. prima ta nevastă a ajuns că 
atâta, 

“Vorbiti cu Lotta despre necrodata orbire a 
omului, de a nu bănui, că trebue să fie alt-ceva, 

+ la mijloc, când se îndestulâză cine-va cu şâpte 
fiorint, unde se vede o cheltuâlă de două or! pe 
atâta, - Insă am cunoscut chiar 6meni, cari ar fi 
primit în casa lor fără mirare și vasul cu uleiui 
perpetaii al profetulat, 

— 

12 Tali, 

Nu, nu mă încel! Cetese în ochi ei cer ne- 
„gri un adevărat interes pentru mine şi pentru 

s6rta mea. Da, simţ, şi în acâstă privinţă pot 
să mă încred în inima mea, că — 0, "mi-o fi 
permis, şi pot să espriui cerul în aceste vorbe? 
— că mă iabesce! E 

— ME iabesee! — şi cât de preţios 'mi de- 
vin mie însumi, cât — ţie pot s%ţi spun, tu 
ai simţ pentru aşa ceva — cât de mult mă a- 
dor pe mine însw'mul, de când ea mă iubesce! 

Să fie presumţiune ori sirţirea adevăratei re 
laţiuni? — Nu cunosc pe omul de care mă te- 
meam în privinţa inimeY Lottel : şi totuşi, când
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vorbeste de mirele ei, când vorbesce. de dânsul 

cu atâta căldură, cu atâta iubire — mă simţ 
ca un om, care se destitue din t6te onorurile şi 

demnităţile se, şi căruia "1 se iea spada. 

16 Iuliă, 

Ah! cum simţ o furnicare prin tâte inele, 
când degetul meii atinge din întâmplare pe al 
el, când se întîlnesc piciGrele nâstre sub mâsă! 
Eu le retrag, ca de 'naintea focului, şi o forţă 
ascunsă mă trage 6răşi înainte — şi o ameţâlă 
cuprinde tote simţurile mele. — O! şi inocența 

  

  “chinnesc. “xpicele le le_intimităi! Când “apol în în n con- 

vorbire mai pune mâna pe mine, şi se apropia 

“în aprinderea vorbel, aşa în cât suflarea divină 

a gurei s6le îm! ajunge la buze — îm! pare că 
mă afund, ca lovit de trăsnet. — Şi, Wilhelm! 
dâca ag îndrăsni vre o dată, — acest cer, acâstă 
intimitate —mă înţelegi tu. Nu, aşa de coruptă 
nu este inima mea! Slabă! destul de slabă! — 
Şi nu e psire acesta? 
"Ea "mi-e sacră, T6tă cupiditatea amuţesce 

în presenţa e1, Nu sciti nici o dată ce an, când
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sunt la dânsa; par'că mi. Sar returna safletal 
în toţi nervii mel. — Are o melodie, p8 care 9 
cântă pe piano eu forţa unul angel, atât de 
simpla şi ds spiritual! E cântecul e! favorit, şi 
pe mine mă vindecă de toţ chinui, de t6tă ţar- 
burarea şi de tote fumarile, câud lovesea chiar 
prima notă, 

Nu mi se pare neprobabilă niel o vorbă de- 
spre vechia putere magică a masicet, Cam 26 
atinge simpla cântare! Şi cum scie să o esecu- 
te, adesea îutr'an moment, când aş voi să "mi 
trag un glonte în cap! — Retăcirea şi întune- 

- recul sufletului meti se risi pesce, şi respir iarăși 
mal liber, 

| 

18.Iuliă, 

Wilhelm, ce e pentra inima nâstră lumea fă- 
ră amor! Ce e şi o lanternă magică fără lumi- 

„Dă. Abea așegi lampa îctr'Onsa, şi imaginele 
cele mal pestriţe îți apar pe păretele cel alb. 
Şi dâca n'ar fi nimic de cât atâia, de cât nisce 
fantome trecătâre, tot suntem fericiţi, când stăm 
ca uisce băieţi volnici de 'naintea lor, şi ne di. 
Jectăm cu aceste apariţiua! miraculose. Astăgi
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n'am puţut să mă duc la Loţia; o societate nee- 
vitabilă mă reţinea. Co era de făcut ? Trămiseiti 
pe servitorul meii acolo, numai ca să am ua 
om, care să se fi apropiat adi de dânsa. Cu ce ae- 

răbdare Pam asceptat, cu ce bucurie lam revă- 

dat! Iraş fi luat bucaros de cap şi Laş fi săru- 

tat, dâca na m'l-ar fi fost ruşine, 
Se spuna de pâtră Boronică, că espusă la 

s6re, alrage radele sâle, şi luminâză apol n6p-. 
tea câte-va momente. Ast-fel îmi fa ca baiatul. 
Simţimântul, că ochil el aii vădat faţa sa, obra-: 
jil săi, nasturi! hainei s6le şi gulerul de la sur- 
tout (aartucî), făcu tote acestea aşa de sânte 

pentru mine, aşa de preţi6se! N'aş fi dat băia- 
tul în acest moment nici pentru o mie de taleri. 

Mă aflam aşa de bine în presenţa sa !.— Feri- 
te-ar Domnedei, ca să ridi de mine Wilhelm, 
fantome sunt acestea, când suntem sănătoşi? 

19 laliă. 

O voii vedea! esclam diminâţa , când mă de- 
stept, şi mă uit cu tâtă serenitatea la s6rele cel 

frumos; o voiă vedea! Si apoi nu mat am nici o
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dorinţă pentru tâtă diua. Totul, totul se coprin- 
de în acestă speranţă. Si 

  

20 Tulii. | | 

Ideea, vstră nu p6te deveni şi a mes, ca să 
mă duc cu ambasadorul la Fa Nu prea îmi 
place subordinaţianea; şi scim cu toţii , că băr- 
batul acesta mal e și un om nesuferit., Matcă- 
mea, dici tu, ar vrea să mă V6dă în activitate; | 
acesta m'a făcut să rîd. Oare nu sunţ activ şi 
acuma ? şi în fond nu o tot una, dâca număr 
mazăre ori linte? 'Tete în lumea acâsta nu sunţ 
în cele din urmă de cât mofturi, și un om, care 
se tradesce pentru alţii, fără ca să reclame 
propria sa păsiune , propria sa trebuinţă, pen- 
tru bani s6ii onâre oră pentru alt-ceva, nu e de 
cât un nerod, 

24 Tuliă, 

Piind că “ini aşa de mult, ca să na negli- 
jez desennul aş voi mat bine, să nw'ţă spun ni-
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mic în ac6stă privinţă, de cât să'ţi spun, că de 

mult nu se mal face nimic. 

Nici o dată n'am fost mat fericit, nici o dată 

simţirea mea n'a fost mal plină şi mai intimă 

pentru natură, până la petricică, ponă la erbuliţă; 

şi totuşi — na seiii cum să mă esprim — forţa 

mea imaginatâre e aşa de slabă , totul plutesce 7 

şi se clâtină atâta înaintea sufletului mei, în 

cât nu pot să prind nici o contură; însă "nul în- P 

chipuesc că, d6că aş avea argil ork eră, ag pu- ăi 

tea să formez ceva, Voii şi lua argil, mal în- 

colo, şi voii frământa — şi dâca ar eşi turte! 

Portretul Lottei am început de trei ori ; şi 

m'am prostitată 8 trăi or ; cesa ce "mi face 

cu atât mal mult necaz, ca cât eram acum de 

cât-va timp forte fericit în nemerire. Apoi am 
făcut dar conturul ei, şi a Să'ml ajungă. 

  

25 Iuliă, 

Da, iubită Lottă, voii îngriji de tite, numal 

să'mi dal mal malte îusărcinări, şi cât de des! 

Una te rog: nu mal turna nisip pe biletele, | 

ce'mi. serit! Aqr.l'am dus inte. la; buze, şi din e 

țir'mil scărţiiră



26 Iuliă, 

De ma! multe ori 'mi propusesem, să nu o văd aga de des, Dâr cine se mal pote ţinea de a068ta ! In tte dilele mă birug tentaţiunea, şi "Tot promit cu sânţenie : Mâne nu te dacr; şi 
când vine mâue, tot, Băsesc vre-o causă neresis- | tibilă, şi iute ca gândul, mă şi afla la dânsa. Ori că a gis sâra : Dar vil mâne î — cive ar pu- 
tea atanei să nu se ducă? ort că 'mi dă o însărei- nâre, şi găsesc de cuviinţă, a'% aduce et Îînsumy rEspansal; ori că dioa e prea frumâsă, mă duc la Wahlheim, şi o dată acolo, nu-e de câţ o ju- mătate de oră până la dânsa !—sant prea aprâpa 

în aimosfera ei — svie! şi sunt acolo. Bunică- 
mea avea un basm despre muntele magnetic : cotăbiile, cari se apropiau prea mul:, perdeau de 0 dată 16tă ferăria lor, cuiele sborau la munte, şi bieţir miserabilr naufragiaii înire scândurile, ce cădeaii desprinse unele peste altele, 

830 inliă, 

Albert a sosit, şi ei mnă voit duce ; şi dâca ar 
E omul cel mar bun, cel mat nobil, sub care m'ag
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pune în tâte privinţele, fot ar fi de nesuferit, a'1 
vedea în presenţa mea în posesiunea atâtor per- 

fecţiuni. — Posesiana! — Destul, Wilhelm, mi- 
rele e ati! Un brav cm, şiagreabil cu care trebue 
să simpatisezi. Din fericire n'::m fost present la 

primire! Acâsta "mi-ar fi sfăşiat inima. Şi el are 
desială iealitate, şi n'a săruta; âncă nici o dată 

pe Liotta în presenţa mea. Să' răsplătâscă Dum- 
nedeii! Pentru respectul ce are către fâtă, tre- 

bae să'] iubesc. El "mă voesce binele, şi presu- | 
pun, că acâsta e mal mult opera Lottel, de câi 
a simţimântalui săi proprii; căci în acestă pri- 

vință femeile sunt fine, şi ai dreptate : când: 
pot să ţină doi adoratori în concordie, avanta- 

gial e tot-d6-una al lor, ori cât de rar s'ar pu- 
tea stabili o asemenea concordie. 

Ori cum însă nu pot refusa lui Albert stima 
mea. Esteriorul săă liviscit contrastâză forte viu 

cu neliniscea caracterului mei, care nu se pote 
ascunde. El posedă mult simţimânt, și scie ce 
are în Loita. Pare a nu avea de cât pucină rea 
umâre, şi seil că acesta e pâcatul, pe care 'l 
urăsc mai malt de cât pe ori care altul la om, 

E crede că sant an om de simţ; şi ataşa: 
mentul mei către Lotta, bucuria cea vină ce simţ 
la tot eg face ea, măreace ţriumful său, şi el o
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Tubesce cu: atâţ mai mult, Dâcă o chinuesce 
câte o-dată cu mici gelosi? acâsia, să o las la o 
parte; cel .pucin n'aş î sigur că, d6că aş fi în 
locul lui, de acest demon, 

Fie acum ori cum ar fi, bucuria mea, de a fi 

la Lotta, s'a dus. Să dic nebunie s6ă orbire ?— 
Co ma! trebue nume? Vorbesce doră destul însuşi 
“lucrul! — Sciam tot ce seiu şi acuma, înainte 
de a veni Albert; sciam, că n'am să fac nici 

„o pretenţiune asupra ei, şi nici nu făceam — 
adică pe cât se pote a nu cere, faciă cu atâta, â- 

mabilitate — şi acum, neghiobul, fac ochi mart, 

când vine cel-alt în adevăr, şi "mr iea fâta. 

"Mi muşe dinţii şi "mi rig de două şi de tre 
ori de acei ce pot dice, să resignez, şi pentru că 
nu se mal pote alt-fel — să mă slăbiţi cn aceşti 
Omen! de paie! — Alerg prin păduri, şi când viă 
la Lotta, şi şâde Albert cu densa în grădiniţă 

-Subt umbrar, şi eă nu pot să merg înainte, apot 
sunţ nebun de ot şi cad într'o mulţime de în- 
curcături, — Pentru Dumnedei! 'mi dise Lotta 
astă-di, te rog, nu mai face scene, ca cea de a- 
s6ră! Esti teribil, când esti aşa de vesel !— Intre 
noi fie dis, pândesc timpul, când el are de lucru, 

„la moment sunt afară, și apol sunt fericit tot- 
d6-una, când o găsesc sigură,



” a 8 August, 

Te rog, iubite Wilhelm, de sigur, că nu fa- 
ceam alusiune Ia tine, când dicearm, că sunt ne- 
suferiţI 6menii, cari ne cer supunere la o sârtă 
ntevitabilă. Nu creadem, d&ă, că ax putea, să fil 
tu de o părere analogă, Şi în fond ai dreptate. 
Un lucru însă, scumpul ine! Forte rar ss pâte 
aplica în lume principiul oră una ori alta, simţi- 
rile şi manierele de acţicre se nuanţză înti”un 
mod aşa de variat, ca şi scăderile de la nasul 
aguilin şi până la cel cârn. O - 

Nu te val supăra dâr, dâcă voii admite argu- 
mentul tăi întreg, şi dâcă totuşi vol căuta a 
me strecura între-ori una și oră alia. . 

Or! că al speranţă în privinţa Lottel, "mi dică 
tu, ori că n'ai. Bine! în casul de'ntâiă, caută să o 
realisezi, caută să ajungi la implinirea doriaţel 
tele; în casul cel-alt însă descâptă-te, şi caută 
să scapl de un simțimânt miserabil, care trebue 
să consume t6te puterile tele! — Scumpul mei, 
bine e dis, şi lesne — e a dice, ” 

ŞI poţi tu să ceri de la nenorotitul, a căraia vi- 
6ță se topesca încetul cu încetul şi fără remedii, 
sub acţiunea une! b6l8 ascunse, pOţI 81 ceri, ca 

5
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să pună capăt repede printr'o lovitură de pum- 

na! suferințelor s6le? Şi nu'i răpescorăul, care"! 

consumă puterile, în acelaşi timp şi cnragiul de 

a se scăpa da dânsul? 

At putea întradevăr să'mt respundi printr'o 

comparațiune analogă : Cine n'ar voi să'1 se taie 

mai bine braţul, de cât să'şt pună în pericol 

visţa priu esitare şi frică? — Nu scii! — şi 

să nu ne luptăm prin comparaţiuni. Destul — 

da, Wilhelm, am une-ori un moment de curagiă, 
tresaltător, scuturător, şi atunci — de a3 sci 

numai unde? mm'ag duce ei. 

Sâra. 

Jurnalul mei, pe care”l negligrasem de cât-va 

timp îmi cădu astădi 6răşi în mâni, şi mă mir, 

cum am intrat ast fel, cu scire pas cu pas; cum 

vădusem starea nea tot-dâ-una aşa de clar, şi 

am urmat totuşi ca un copil, cum văd âncă şi a- 

cum aşa de limpede, şi totuşi nici un setun de în- 
dreptare! |



67 

10 August, 

„Aş putea să due viţa cea mat bună, mar fe- 
ricită, dâca n'aş fi un nătărăă, Impregiarări aşa 
de frumâse nu se întrunesc aşa de lesne, spre a 
delecta safietul unui om, ca acelea, în cart mă 
aflu eă acuma. Ah! atât e de sigur, că inima 
n6stră face singură fericirea e1.— A fi membra 
al acestei familii amabile; a fi iubit de bâtrânul 
ca un fii, de mititei ca un părinte; şi de Lotta! 
—ap0i bravul Albert ! care no'mi sdruncină fe- 
ricirea prin necuviinţe caprici6se; care mă îm- 
brățişză cu o amicie cordială; căruia "1 sunţ, 

"după Dotta, tot ce are mal iubit în lume! — 
Wilhelm, e o plăcere, 4 ne angi, când mergem 
la pre'mblare, cum vorbim despre Lotta : n'a mal 
fost în lume ceva matridicol de cât acâstă rela- 
ţiune, şi totuşi mi se suie adesea lacrimile în ochi, 
când mă gândesc la dânsa. 

Când "mi vorbesce despre mama er cea onestă, 
cum a încredinţat Lotter pe patul morţii copiir, 
şi cum 'f-a recomandat lut pe Lotta; cum Lotia a 
fost animată de atunci de ua spirit cu totul al- 
tul; cum a devenit o adevărată mamă în grija | 
el pentra menagiă şi în seriositatea posiţianel



| 
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s6le; com w'a trecut un singur moment din tim= 

pul 6i fără amor activ, fără lucru, şi cum totuşi 

veselia şi voioşia n'a lăsat-o un singur moment! 

| — Amblu aşa lângă dânsul, şi rup flori din 
drum, le combin cu îngrijire întrun buchet, şi 

— le arunc în rîu! ce trece pe lângă no!, şi mă 

nit dupe dânsele, cura se cobâră încet la vale. —Nu 

sciii, dâcă 'ţt-am scris, că Albert va remânea aci, 
şi că va obține de la Curte, unde e forte iubit, 

un post cu un venit fromuşel. Iu regală și acti- 
vitata la tr6bă puţiul am vEdut, cari să'1! semene. 

12 August, 

Neaptrat, Albert; este oniul cel mar bun din 

 Tume, Am avant eri o scenă singulară cu dânsul, 

Veniii la dânsul, ca să Ia dioă bună; căci "mi 

veni gustul să mă suiii călare la munte, de 
unde'ţi şi scrii acuma, şi cum mă pre'mblu în 

cameră în jos şi în sus, dati cu ochii de pistâlele 

lui. Iupramată mi pist6lele, diseiti, pentru călă- 
toria mea. Despre mine, dise el, dâcă voiesci să 
"ţi iel osten6la, de a le îricărea; la mine stau atâr- 

nate numa! de formă, Luaii unul din părete, iar” 
el conținuă : De când grija prea mare "mi-a jucat
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un renghii aşa de necuviincios, nu voii să mai 
am 4 face cu acest bagagiii, Fniii curios să seiti 
istoria. — Am petrecut, dise el, vre-o teel luni 
la ţră la un amic, aveam două pist6le neincăr- 
cate, şi dormiam liniseit. O dată, într'o după 
am6gi ploi6să, când şedeam fără ir6bă, nu seiii 
ce'mi trăsnesce prin cap : Sar putea să fim a- 
tacaţi, s'ar putea să avem nevoie de pist6le, şi 
sar putea — scil tu, cum se gândesce omul. — 
Le dăduiă servitoruluj, ca să le curețe şi să le 
încarce; şi acesta glumesee cu fâta, vrea să 0 spe- 
rie, şi Dumnegoii scie cum? arma ia foc, pe când 
varga se afla, âncă în ţâvă, şi răpeda varga la 
mâna drâptă a fetel, şii sărobesce degetul cel 
maâre. Apo avuiă lamentarea și să mal plătese 

„pe de asupra şi lecuirea, şi de atunci las orl-ce 
armă neincărcată. Dragul meii, ce e prevederea ? 
Pericolul nu "1 mat poţi învăţa bine! Iotr'adevăr 
— acuma scil tu că inbesc pe 6meni mult până 
la întradevăr al lor; căci nu se înţelege 6re de 
sine, ca orl-ce regală generală să sufere şi 
escejțiuni? Dâră aşa do drept e omul : câud " se 
pare că a dis ceva precipitat, ceva general, semi- 
adevărat, apoi nu mal îuceteză de a limita,,a 
“modifica, şi a ma! face şi a mal drege, până cănd 
nu mal Yămâne în cele din armă nimic din ceea ce
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dis. Şi cu acest prilegiă el se adânci forte mult în 
raționări ; în cele din, armă na 'l mal ascultari 

de loc, mă adântiini în fantasil, şi cu un gest e- 

claţant "mi puseiă gura pistolului la frunte, de- 

asupra ochialui drept. Fur! dise Albert, luân- 
da'mi pistolul, ce însemnâză acâsta?—Nu e în- 
cărcat, diseiii. — Şi chiar aşa, ce însemnâză a- 
câsta? întâmpină el impacient, Nu pot să "ml 
închipuese, cum pote să fie un om atât de nătă- 
răii în cât să so împusce; ideea chiar mă ample 
de desgust, 

Curioși 6meni! esclamaiii, că trebue să diceți 
îndată, ca să vorbiţi de un lucra : acâsta e im- 
prudent, acâsta e prudent, acâsta e bine, acâsta 
e răi! Şi ce însemuâză t6te acestea ? Scrutata'ţi, 
ca să vorbiţi ast-fel, raporturile intime ale uner 
acţiuni? Sciţi 6re să desvoltaţi cn siguranţă cau- 
sele, pentru cari s'a făcuţ, pentru cari a trebuit 
să se facă ? Dâcă aţi fi nrmat ast-fel, nu vaţi 
grăbi aşa de mult cu judecăţile v6stre. 

Ver admite dise Albert, că unele acţiuni r&- 
„mân viţi6se, fie motivul pentru care se fac, orl 
care ar fi. 

„ Dădaiă din umere, şi admiseiă. Insă iubitul 
meă, continuaiti, se găsesc şi aci. câte-va es- 

„ cepţiuni, Este adevărat, fartal e un viţii : însă
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omul care se duce să fure, spre a se scăpa pe sine 

şi pe at să1 de mortea de f6me ce-lamenință, me- 
rită el compătimire ori pedâpsă? Cine va ardica 

prima pâtră în contra soţului, care sacrifică în- 
tr'o mănie drâptă pe femeia sa necredinci6să şi 

pe nedemnul er seducătort în contra fetei care, 

într'o oră da beatitudine, s'ar perde în deliciile 

nerasistibile ale amorului ? Insăşi legils n6stre, 
aceste pedante reci, se mie, şi rețin pel6zsa lor. 

Acâsta e cu totul alt-ceva, întimpină Albert, 
pentru că un om, ps care răpesc pasiunile sâle, 

îşi perda t6tă forța de a judeca, şi se priresce 

ca an om beat, nebun. 

Ah, vol 6ment eu rațiune! strigat suridând. 

Pasiune! beţie ! nebunie ! Sunteţi aşa de linisciţi; 

aşa de neinteresaţi, vol 6meni morali! dojeniţi pe 

beţiv, detestaţi pe nebun, trecaţi pe lângă dinşii, 

ca preotul, și mulţamiţi lut Dumnegeii, ca fariseul,|: 
că nu v'a făcat ca pe unul dintre aceştia. Ed ami. 
fost mal mult de câto dată beat, pasiunile mele - 

n'aii fost nici o dată departe de smintire, şi na 

mă căiese nici de una şi nici de alta : căci am 
îuvăţat a înţelege după mine, cam a trebuit 

lumea de când e, să califice de heţi şi nebuni pe . 
toți 6menil estraordinari, cari ati făcut ceva 

mare, ceva, care să pară imposibil. — Dâr şi în
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vița comună e da neseferit, a audi. atrigându- 
59 dure oricine, care a făcut ceva catuşi de pu- fiu libera), „nobi], reascantat : E beat omul, e 
suintit! Fie-ș& ruşine, 301 trezilor! fo-vă raşi- 

„Acestea sunt 6răşi fantesit de ale tele, dise 
“= Albert, Esagerezi t6te și, cel pucin aci, de sigur 

că n'al dreptate, dâcă compari sinucidere;, de care 
e vorba acuma , cu fapte iari, pe cât timp ea nn 
pote să fie nimic alt de cât o slăbiciune. Căci nea- 

|| at Că. 0. mal lesne a muri, de cât a îndara cu 
tate o visță chinuită; iii 

Era să rup convorbirea; căel nn pote nicr 
un argument să m sc6ţă atâta din fire, ca a- 

- tanci, când "mi vine cineva ca--0 sentinţă co- 
mană şi neinsemnată, când 6 vorbasc din totă 
initua. Totuşi int stăpâniiu, pentru că o audisem 
-adesea, şi pentru că mă necăjisem şi ma! des pen- 

“ra dânsa, şi intimpinaiă cu Gre-care vioiciune : 
Slăbiciuns numescr tu acâsta? Te rog, nu te 
lăsa induce de aparență! „Un. popor, tara oftâză 
sub jugul nssaferit al unul tiran, poţi să']. nu- 

| "Tiesci slab, pentru câ 'se fermentă în fine gi'şI 
rupă lanţurile? Un oma care simte puterile s6le 
încordate, în urma spatmer, că a luat foc casa 

“fat, şi cară ca uşurinţă nisca sarcinl, pe cari a- 
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bia le-ar putea mişca, când e cu simţul liniscit; 

un om, care, în foria insultel, se iea la luptă cu 

ş6se, şi'1 birue, slab o fi al 6re? Şi, scumpul meii 

d6că sforţarea e tărie, de ce escesul să fie con- 

trarul? — Albert mă privea fix şi dise: Nu te su: 
păra, esemplele, re cari mi le daf tu, paremi-se 

„că nici nu sunt la cestiune.— Fie, -diseiii; ade- 

sea mi s'a împutat, că maniera mea de a combina 

merge câte o dată până la radotagiii. Sa vedem 
dâr, dâcă pntem să ne inchipuim în alt mod, ce 

trebue să simţă omul, care se otăresce a lepăda 

sarcina vieţii, de alt-minteri forte plăcută; căci 

numai când simţim şi noi, ne face ondre a vorbi 

mp 7 sf 

el : ea pote îndura bucuif6, ue ecaz, dureri până 

la un grad 6re-care, şi piere când trece peste a- 

cest grad. Aci nus dâră chestiunea, dâcă o cine- 

va slab or! tare? ci dâcă pote să îndure t6tă 

“măsură suferinţe! s6le? fie acum în privinţă mo-. 

rală fie în privinţă fisică : şi mi se pare pe atât 

de curios a dice : e laş omul care 'şI iea viâţa, 

pe cât ar î de nemeriţ a dice ] ŞI anul O, CATE . 2 
; ; Ș rai £ 

  

Paradox! “forte paradox! strigă “Aivert. —Nu 

-tocmat aşa, precum cregi tu, întimpinaiii. Ad- 

de un luera. pret? ri Su, 

Natura omen6scă continuaii, are „marginile : 
m
d
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iţi, că nuinim bâlă de morte aceea, prin care 
natura se atacă atâta, în cât parte să se con- 

- sume puterile er şi parte să se paralise acținnea 
91, aşa în cât să nu se mal p6tă îndrepta, să nu 
se mal pâtă restabili circulaţiunea obicinuită a 

_Vieţel. E1, iubite, să aplicăm acâsta asupra spi- 
“ritalur. Privesce pe om în mărgicirea sa, cum 
reagită impresiunile asupra lar, cum se încoIbâză 
18 dânsul ider, până când o pasiune crescândă '] 
pradă de or ce rațiune liniscită, şi-larunză în 
peire. In deşert vede omul cel liniscit, cel ca ra- 
țiane , adevărata, stare a nenorocitului , în deşert 
vrea să 1 sc6ţă gărgăanil din cap! Intocmai pre- 
cum nu pote un om sănătos, care stă la patul 
bolnavului, să'1 dea măcar câtuşi de pucin din 
paterile s6le, a 

Pentru Albert vorbele mele erai prea gene- 
rala, "IL aduseiii aminte de o fâtă, care s'a găsit 
de curând mârtă în apă, și "1 repetaiu istoria er, 
— O creatară bună, care crescuse în strimtul 
cerc al unor ocupaţiuni casnice, al unni lucru re- 
gulat pe fie care săptămână, care na cunoseea 
altă perspectivă de plăcere, de cât a merge dâră 
Dumineca, îmbrăcată cu nisce podâbe adunate 
îucetul cu încetul, Ja pre'mblare în giarul oraşa- 
Iul, cu alte fete de s6ma, er, a danţa pote câte-
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o-dată la sărbători mar!, și apol a sta de vorbă 

cu vre-o vecină, cu t6tă animaţiunea unul inte- 
res viii, despre vre-o cârtă s6ă despre obiectal 

une! rele reputațiuni — natura e! aprinsă simte 

în fine şi trebuinţe mal intime, cari se înmulţesc 
prin curtenirile bărbaţilor; bucuriele e! de mai 
"nainte încep a'1 displace puţin câte puţin, până 

când în fine dă de un om, către care un simţi- 

mânt necunostut o trage într'un mod neresisti- 

bil, în care 'şi concentr6ză acum t6te speranţele 
e, uitând lumea din giurul săi; nu aude, nn vede, 

„» Da simte nimic de cât pe dinsul, unicul, nu do- 
„_xesce da cât de dinsul, anicul, Necoruptă prin 

plăcerile seci ale une! vanităţi nestatornice, do- 

rinţa el trage drept ia ţintă; voesce să devină a 

„Au, Yolesce să găsâscă într'o legătură YECliică 

tota fericire, câre "i lipsesee, să guste într'uni- 

. rea taturor plăcerilor, « de cari "1 era dor, Promi- 

- siunt repetate, cari "1 sigil6ză sigurătatea tutu- 
ror speranţelor er, desmerdări îndrăzneţe, cari "1 

măresc cupiditatea, caprind sufietul ei de tot; 

sa plutesce într'o consciinţă obsură, într”o pre= 

simţire a tutnror bacurielor, e iritată în gradul 

cel: mal înalt, întinde în fine braţele, spre a cu- 

prinde tâte dorinţele er — şi amantal o pără- 

sesce. — Inghieţată, fără simţuri, ea se află de
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'naintea unei prăpăstir; totul e întunerec în giu- 
rul ei, nici o perspectivă, nici o consolaţiane , 
nici o presimţire ! căcr a părăsit'o acela, în care 

|sinear simţia esistonţa, er. Ea na vede lumea în- 
tinsă , ce se află de'naintea, ei, nu vede pe cel 
mulţi, cari pot 8% înlocuâscă perderea, se simte 
Singară, părăsită de lume — şi 6rbă, strâmto- 
rată de nevoia teribilă a inimar s6le, se aruncă 

” în jos, spre a năbuși tâte chinurile într'o tu6rte, 
care să 0 coprindă de giur împregiur. — Vedi, 

„Albert, acesta este istoria atâtor Omeni! Şi spune, 
nu este aşa şi cu bâla? Natura nu găsesce un 
drum ca să 63% din labirintul forţelor incarcate 
şi contradictorii, şi omul trebue să miră, Val de 
acela, care ar putea să privâscă şi să dică : Ne- 
buna! Dacă ar fi asceptat, dacă ar fi lasaţ acţiu- 
nea timpulu!, disperarea s'ar fi temperat, s'ar fi 
găsit un altul, ca să o console, — Acâsta o tot 
atâta, ca şi câud ar dice cine-va : Natărăul more 
de friguri! Dacă a fi ascaptat, până când s'ar fi 

„restabilit forţeie s6le, până când s'ar fi îmbună- 
făţit sucurile s6le, până când s'ar fi liniacit tur- 
;burarea sângelui săă, totul ar fi mers bine, şi sl ar 
„brăi şi în gioa de astădr, 

Albert, căraia âncă na putea să'1 între com- 
Paraţiunea în cap, ma! obiecta anșle, şi între
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altele, că am vorbit numa! de o f6tă fără minte: 
cum ar fi însă de scusat un om cu raţinne, care 
nu este mărginit, care vede împregiurările în- 
îr'un mod mal intins, acâsta nu pote să o înţe- 
lăgă, — Amicul mei! esclamajiii, omul 6 om, şi 
puţina rațiune, ce va fi av6ndcine-va, nu comp- 
teză de cât puţin e6ii de-loe când agită pasiunea, 
şi când se vede la margisiele omenier. Din con- 
tră — altă dată vom vorbi mar mult despre 
acesta, giseiă, şi "mi luaiti pălăria. O, inima "mi 
era aşa de plină! şi ne despărţirăm, fâră a ne fi 
înţeles. Precum nici nu se înţelege aşa de lesne 
unul pe altul în acâstă lume, .: 

————— 

15 August, 

E sigur, că nimic în lume nu face pe omul 
necesar că amorul. Simţ cu Lotta, că nu 't-ar 
plăcea să mă p6rdă, 6tă copiil nu ati altă idee - 
de căt, că voii reveni diminâţa tot-d'a-una. Adi 
eşisem, ca să acord clavirul Lotter; 'dâră nu a- 
junseiui să fac acâstă tr6bă; căcr mititei ină ur- 
măreaui să le spun un basm, şi chiar Lotta "mt 
dise să le fac pe voiă. Le tăia pânea de cină, | 
pe care o priimesc acuma de la mine cu 'acecaşi
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plăcere, .ca şi de la Lotta, şi le spuseiă basmul 
princesei, pe cară o servă nisce mâni, Inv&ţ mult 
cu acestă ocasiane, te asigur, şi sunt sarprins de 
impresiunea ce face asupra lor. Pentru că trebue 
câte o dată să invent câte un punct de incidenţă, - 
pe care "lait a doua 6ră, ei spună îndată, că 
Anti a fost alt-fel , aşa în cât mă esercitez a- 
cum, a le recita neschimbate şi într'o cadență 
cântată a silabelor. Am învăţat de aci, că pria- 
tr'oa doua ediţie, modificată, a istorie! sâle, un au- 
tor face neapărat răi cărţel s6le, şi dâcă ar fi or! 

„cât de superidră în privinţa poetică. Prima edi- 
ţiune ne găsesce bine-voitori, şi omul e făcut 
ast-fel, în cât să "] potă face cine-va a crede şi 
lucrurile cele mai avenţurâse; dar acestea so şi 
itipăresc într'insul într'an mod neşters, şi var 
de acela, care ar voi să le radă şi să le nimi- 
câscă! 

ei 

18 August. A - 

i Trebuia, 6re să fie așa, ca ceea ce face ferici- |: 
;:rea omului, să devină 6răși isvorul miseriei s6le? | 

Simţimântul plin şi călduros, ce avea inima 
mea pentru natura viue, care mă ămplea de atâta
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beatitudine, care "mi făcea lumea de giur împre- 
gior un paradis, devine acum un chinuitor nesa- 
ferit yentru nsine, nn spirit de tortură, care mă 
armăresce pe î6te căile.| Când "mn! aruncam altă-| 
dată privirea de pe stâncă peste rii la valea cea 
roditâre până la dâlurile acelea, şi vedeam totul . 
în giurul me germiuând şi isvorând; când ve- 
deam acel munţi, îmbrăcaţi de la picior şi p6nă 
la virf cu arbori înalţi şi deşi, acele văi umbrite 
in cotiturele lor variate de pădurile cele mat în- 
cântatâre, 6ră riul curgea lin prin stofal giop- 
titor, şi oglindea nuorii cel plăcuţi, pe cari vâu- 
tul uşor de s6ra "1 aducea într'o legănare pe cer; 
când audiam apoi pastrile animând pădurea, în 
giurul mei, şi miliânele de roiuri de musce dan- 
ţali cu voinicie în cea din urmă rază roşie a 86- 
relui, şi ultima sa privire sclipitâre libera pe 
gândacul shirniitor din 6rba sa; şi zuzăitul şi 

țesutul din giurul meti "mi atrăgea atenţia asu- 

pra pământului, 6ră muschiul care 'şt st6rce nu- 

trimentul din stânca mea cea dură, şi cuibarele 
ce cresc pe dealul cel uscat şi nisipos, "mi des- 

chideai vi6ţa intimă, ardândă, săntă a naturei: 

cum: e coprindeam pe t6te în inima mea căldu- 

r6să, mă simţeam ca îndeit în acâstă plenitndine 

debordată , şi figurile cele mal încântătâre se
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mişca cu o putere a tot vivifăcătâre în safistul 
mei ! Munţi gigantici mă încongiurau, prășăstir 
se întindeaii de'naintea mea, şi pârae fartun6se 
se răpegiati în jos, riurele curgeaă în torente la 
picidrele mele, şi pădurea şi munţii resunau ; şi 

; le vedeam facând şi creând unele într'altele în 
adâneimele pămentulol, TE5_ aceste puteri uea- 
profuntăţiile; și apoi deasupra pământului și sub 
dat fariică generaţiunile variatelor creatari, to- 
tul, totul popalat de mil de feluri de figuri; şi 
Oinenil apoi, adunându-se în siguranţa căscI6- 
relor, şi încutbându-se, și domnind în sensul ler 
peste acâstă lume întinsă! Serman nătărâă! 
care preţuesci tote aşa de pucin, pentra că esel 
aşa de mic! — De la munţii cet neaccesibili, 
peste pustiul, unde n'a călcat picior, şi până la 
marginea necunoscutului Ocean suflă spiritul ce- 
lui în veci creator, şi se bucură de fie-ce pul- 
bere, care '] ande şi vază. — Ah, atunci, de câte 
ori m'am- dorit, să ajung cu aripele unui cotor, 
ce sbura deasupra mea, la malul nemăsuratet 
mări, să beaii din pocalul spumător al infinita- 
loi acea beatitudine ămflatore a vioțel, şi să 
simţ măcar tin moment în puterea mărginită a 
peptaluf ineii, un pic din fericirea divină a, fiiu- 
ţel, care produce totul în sine și prin sine.
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Frate, numai amintirea acelor ore "m! faca 
bine. Chiar sforţarea acâsta, de a rechiăma a- 
cele simţiminţe nespuse, a ls esprime, "mi înalţă 
snfletul mar presus de sine însuşi, și mă face a- 
pol să simţ îndoit anxietatea stărer, care mă în- 
conginră acuma. | 

Par'că s'a tras o perdea, de'naintea sufletala! 
mei, şi scena viăţel infinite se schimbă de'nain- 
tea mea în prăpastia mormântulai de a pururea 
deschis. Poţi în să gicr : Acesta e! când totul 
trece ? când totul se învîrtesce înainte cu tuţiala 
furtunei, şi îndură aşa de rar î6tă forţa esisten- 
ţel s6le, val: şi răpit de torent, se cufundă şi se 
sdrobesce de stâncă? Şi nu e moment, care să 
nu te consume pe tine, şi pe al tă! din gturul 
t5ă, nu e moment, ca să nn fil, să nu fl siliţ a fi 

un dărămător : pre'mblarea cea mal inocentă ră- 
pesce viaţa la mi! de vermuleţi, o călcare de pi-- 

clor sfărâma clădirile obositâre ale furnicelor, 
şi calcă o mică lume într'un mormânt raşinos. 
Ha! nu nevoia cea mare, cea rară a lume, a- 

ceste potopuri, aceste cutremure, cari înghit o- 

ragele vâstre, — nu sunt ele, cari mă mişcă; inima 
mea 0 sapă puterea consumătore,. care zace as- 

cunsă în acel tot al naţurel, care n'a format ni- 

mic, care să nu nimiciască pe vecinul s&ă, să nu 
6
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se nimiclască pe sine însuşi. Şi asi-fel govăese 
potienit, cerul şi pământul şi forţele lor ţesetâre 

> în giarul meă; nu văd nimic, de cât un. monstru 
„în veci înghiţător, în veci ramegător, ——- 

21 August. 

In deşert "mi întind braţele, diminâţa, când 
incep 8 mă descepta din visuri grele; în deşerto 
caut u6ptea în patul mei, când w'a amăgit un 
vis fericit, inocent, că şed lângă dânsa pe eâm- 
pie, şi ţin mâna ei, şi o acoper cu mil de săru- 
tări. Ah, când pipă! apol, pe jumătate âncă în a- 
meţâla somnului, ca să o găsesc, şi mă descept 

„prin acâstă mișcare — un torent de lacrimi e- 
rue din inima mea apăsată, şi plâng fără cou- 
solaţiune în perspectiva unul viitor întunecos,.___— 

E o nenorocire, Wilhelm! Forţele mele ac- 
tive sont discordate până la o inerție neliniștită, 
nu pot sta fără trâbă, şi nici nu pot face nimie: 
Nu am fantasie, nici simţ pentru natură, iar căr- 
țile mă scârbesc. Când ne lipsim not înşine, ne 
lipsesce' total. Iţi jur, câte odată aș dori să fit 

un muncitor cu dioa, aumar ca să am dimin6ţa, 
când mă descept, o perspectivă pentru dioa rii-
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tre, un stimluent, o speranţă. Adesea invidiez 
pe Albert, pa care-”l văd îngropat până la u- 

rechiy în acte, şi mi închipuesc, că 'ml-ar fi bine 

dscă aş fiînlocul lui! De câte-va orl "mi-a şi venit 
ideea, să'ţi seriă ţie şi ministrului, şi să cer 

postul, care, precum asiguri, nn mi s'ar refusa, 

Creq şi ei. Ministrul mă Iubesce de mult, a stă- 

rai mult pe lângă mine, să Iaă vre-o ocupaţiune; 

şi o oră m6 şi preocup de acesta. Pe urmă însă, 

când mă gândesc 6răşi, şi 'mi vine în minte fa- 

bula cu calul, care, impacient de libertatea sa, 

cere a'1 se pune şea şi curele, şi se călăresce apul 
până când nu mal pote — nu stiii, ce să fac! — 

Şi, Iubitul mei, să nu fie cum-va dorul-mei după . 

„O schimbare a Btărel o impacienţă interidră, ne- 
plăcută, cara mă va urmări pretutindeni ? 

28 August, 

Adevtrat, dâcă b6la mea ar fi de lecuit, acești 

Gmeni ar face-o. AdI e giox mea de nascere, şi 

dis-de-diminţă primesc un pachetaş de la Al- 
herţ. Deschidându'], ochii me! se opresc îndată la 

ună din fandele roşii deschise, pe cart le purta 
Lotte, când "1-am făcnt cunoscinţa, şi pentru cari
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0 rugasem de mai multe ori. MAr erati şi două 
„cărticele în format duodeciiă, micul Homer a! 
lui Wetstein, o ediţiune, pe care o dorlam de 
atâtea ori, spre a nu mă tîrî la pre'mblare cu 
aceea a lui Ernest. Vedi, ast-fel "mor împlinesc 
ei dorinţele pân&a nu le rosti, ast-fel caută el 
tâte acele mier complăceri ale amiciei, car! sunt 
de o mie de or! mal preţi6se de cât acele daruri 
orbitâre, prin car! ne umilesce vanitatea dătăto- 
rului. Sărut acestă fundă de o mie de or!, şi cu 
fie ce suflare sorb amintirea deliciilor, cn cart mă 
âmpleaii acele pucine dile fericite şi neinlocaibile. 
Wilhelm, aşa e, şi nu mă plâng; florile vieţei nu 
sunt de cât apariţiuni! Câte nu trec, fără a lăsa 
urmă! câte fac fructe, şi cât de puţine din acesta 
fructe se coc! şi totuşi mai sunt âucă destale; 
și totnşi—o, frate! putem noi 6re să negligiăm |. 
frucţe câpte, să le despreţuim şi să le lăsăm a 
putredi negustate ? | 

Rămâni cu bins! E o vâră minunată; şed a- 
desea, pe pom! în grădina Lotte, cu prăjina cea, 
lungă, şi'mi culeg perele de 14 virf, Ba stă jos 
și "ml le iea, când 'Y le arunc. 
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30 August. 

Nenorocitule! Nu eşti ore nn nătărăii? Na 
- te amăgesci 6ra po tine însuţi? La ce acâstă 

pasiune turbulentă şi fără margini? Nu ma! am 

rugăciune, de cât la dânsa; fantasia mea nu ve- 

de altă figură, de câţ a ei, şi tote în lumea din 
giurul me le văd numa! în raport cu dânsa. 
Şi acesta "ml procură apoi câte o oră fericită— 

până când trebus 6răşi să mă deslipesc de dân- 

sa! Ah, Wilhelm! la câte nn mă împinge ade- 
sea inima! — Dâcă am stat la dânsa, duos, tre! 
ore, şi m'am delectat cu figara et, cu maniera 

el, cu espresiunea cerâscă a vorbelor ef, şi mi 

se încordă incetul cu încetul tâte simţurile, mi 
se întunecă de'naintea ochilor, abia mal aud, şi 

pât'că mă apucă ceva de git, ca un asasin; când 

apoi iuima mea caută a mal uşura prin palpita- 

ţiuni selbatice-simţurile mele apăsate, și le tur- 

bură numai şi mal răi — Wilhelm, adesea nu 
sciți, dea sunt în lume! Şi dâca nu precampă 
nesce câte o-dată duioşia, şi nu'mi permite Lot - 
ia miserabila consolare, de a'mi vărsa nevoia 
prin lacrimi pe mâna ol—apol trebue să fag; să 

es! şi rătăcesc atanci pe câmp în depărtare! a
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sui un deal răpede "mi este atunci o bucurie, a 

deschide o potecă printr'o pădure neâmblată, 
prin Spini, cari mă sfâşie! Atunci mă mat uşu- 
rez putin! pnein! Şi când cad apot câte o-dată 

pe drum, de ostenâlă şi de sete, săi mă dac une- 
ori nâptea adâncă, când lana plină stă sus dea- 

supra mea, în pădurea cea singuratică, şi ma pun 

pe un arbore strâmbat, sprea malda puţină alinare 

tălpilor mele rănite, şi dormitez apoi într'an repa- 
08 slăbitor, în licărirea cea semi-obscură! O, Wil- 
helm! locuinţa solitarie într'o chilie, haina de 

“păr şi cingăt6rea cea înțepătâre ar fi nisee bunuri, 

„alt sfirşit al acestei miserit, de cât mormontal. 

3 Septembre. - 

Trebae să plec ! "ŢI mulţumesc Wilhelm, că 
“al precisat otărirea mea nestatornică. De două 
săptămâni âmblu cu ideea, de a o părăsi. 'Trebue 
să plec. Ea se află 6ră în oraş la o amică. Şi Al- 
bert — şi — îrebue să plec! -
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10 Septembre. 

Co.n6pte era acâsta! Wilheim! Acum îndur 

"tâte. Nu o roi revedea! 0, că nn pot să sbor 

la poptul tăi, să'ţi esprim cu mit de lacrimi şi în- 

cântări, scumpul ne, simţimântele, ce'mi âm- 

plu inima. Ecă-mă aci, căutând să respir, să mă 

liniştese, aştept lumina, şi în diori de di vin 

cail. - 
Ah ! ea dorme liniştită şi nu se gândesce, că 

nu mă va mai revedea nici o-dată. M'am smuls; 

am fost destul da bărbat, spre a nu trăda intân- 

ţiunea mea într'o convorbire de două ore. Şi, 

Damnedeule! ce convorbire ! 

Albert *m! promisese a fi în grădină cu Lotţa 

îndată după cină. Eii stam pe teraţă, sub casta- 

nil cei înalţi, şi mă uttam după sora, care'mi a- 

punea acum pentru cea din urmă dată în acestă 

“vale plăcută, după acest rii lin. De atâte ori 

stătosem aci co dânsa, şi privâm la acelaş feno- 

men minunat, şi acum! — ME pre'mblaiii în sus 

şi în jos prin aleiă, ande "m! era așa de drag; 
o atracţiune tainică și simpatică mă reţinuse 

aci de atâte or, până a nu cunâsee âncă pe Lot- 
ţa, şi cât de mult ne bucuram, când descoperi-
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răm la începutul cunostinţei simpatia nâstră 
comună pentru acest locuşor! care, dăă, 8 unul 
din cele ma! ro mantice, din căte am vădut prodase 
de artă, | 

Mai ântâiă privirea cea întinsă printre castan! 
— ah! "mi adac aminte, că "ţ-am scris, czed, 
destul, cam nisce păreţi înalţă de fagi te închid 
in cele din urmă, şi cum un bosehet vecin face, 
câ aleiul să fie din ce în ce mal întunecos, până 

„când în fine totul se termină într'an locuşor în- 
Chis, îa giurul căruia 'plansză t6ţe fiorile singa- 
rătățel. Simţ şi acum, ce plăcere aveam, când 
intraiă pentru prima 6ră într'o amiadi mare; 
presimţiam încet, ce teatru avea să maj devină 
acest loc de deliciuri şi dureri. 

Mă delectasem ca la o jumătate de oră cu ideile 
dui6se și dulci ale despărţiret, ale revederei, când 
"1 audiiă suindu-se pe teraţă. Alergaii să'% în- 
timpin, cu fiori luaii mâna er, şi o sărotaid. A- 
janserăm tocmai sus, când resări lana după dea- 
lul cel stufos; vorbirăm de fel de fel de lucruri, 
şi ne apropiarăm pe nesimţite de cabinetul cel 
sombru. Lotta intră, şi şeda jos. Albert lângă 
dânsa şi ei asemine ; însă neliniscea mea nu mă 
lăsa mult timp să şed; mă sculaiă , stătuiă 
de'naintea oi, ină preâmblaiă în jos şi în sus, ge-
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duiti 6ră jos; era o stare anesiet6să, Ea ne atra- 
se atențiune: asupra efectului frumos ce produ- 

cea lumina lunei, care lumina la capătul păreţi- 
lor de fagi teraţa întrâgă din facia n6stră : un 
aspect minunat, care era cu atât mal frapant, 
pentru că eram încongiuraţi de giur împregiur 
de un amurg adânc. Eram în tăcere, şi peste câ- 

te-va momente ea începu : Nici o-daţă nu mă 

pre'mblu la lumina laner, nici o-dată, fără ca 
să'mi vină aminte memoria reposaţilor mel, fără 
ca să fiii coprinsă de simţimental morţel, al vii- 
toralai. Vom fi! continuă ea cu vocea celul mal 

frumos simţimânt; însă, Werther, ne vom regăsi 

pol ? ne vom recundsce? Ce presimţi ? Ce qiei? 
Lottă, diseiti, dându'!. mâna, şi ochil mi se 

ămplură de lacrimi, ne vom revedea! ne vom re- 
vedea aci şi dincolo. — Na putuiii să continuă. 
— Wilhelm, trebuia re să mă întrebe ast-fel, 
când aveam în inimă acâstă despărţire anxietosă ! - 

Şi vor fi sciind de noi scumpi! noştri re- 

posaţi, continuă ea, vor fi simțind ei, când ne | 

e bine, că ne amintim de dânşit cu un amor căl- 
duros? O, figura mame! mele plan6ză mereii în | 

giarul mei, când şed în sâra cea pacinică între 

copiii el, între copiii mel, şi când aceştia sunt 

adunaţi în giaral mei, cum erai adunaţi în gia-; 
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! ral er, Când mă uit apoi cu'o lacrimă de dor la 
cer, şi doresc, ca ea să pâtă privi nn moment, 

cum "m! ţin cuvântul, pe care "i lam dat în ora 
morţei, de a fi mama copiilor er! — en ce sim- 
ţire esclam: Ertă-mă, scumpă, dâcă nu le sunt 

ceea ce le erai tu! Ah! fac dâră tot ce pot; 1 

ved! dâră îmbrăcaţi, nutriţi, ah! şi ce e mai mult 
de cât atâta, îngrijiţi şi Iabiţi. Deca al putea să 

vedi concordia n6stră, scumpă sântă!. cu mulţu- 

  

mirea cea mal ferbinte al adora pe Dumnedei, | 

către care te-al rugat cu lacrimele. cele din ur- 

mă şi cele mai amare pentru binele copiilor tă. 
Aşa dise ea! — o, Wilhelm, cine pote să re- 

pete ce a dis ea? Cum pote litera rece, mârtă 

să represinte aceste flori ceresc ale spiritului! 

Albert o întrerupse cu blândeţe : Prea te emo- 
ţionezi, dragă Loftă! sciu, că sufletul d-tâle a- 
târnă mult după aceste idei, însă te rog! — 0, 

" Albert! dise ea, sciii, că nn uiţi serile, când şe- 
deam împreună la mescidra cea rotondă, când 

plecase tata, gi copiil erati enleaţi, Avaal adesea 

căte o carte bună, şi totusi puteal aşa de rar să 

citesei. — Nu era 6re petrecerea cu acest suflet 

frumos inaf mult de cât ori ce alt? Acea femee 

framâsă, blândă, voi6să şi pururea activă! Dum- 

nedeii cunâsce lacrimele mele, cu cari mă pro-
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sternam adesea în pat dinaintea lul ca să mă 
facă ca. dânsa. 

Lottă ! eselamaiui, cădând la picicrele ei, şi 
„ luaiă mâna ei şi o udaiăi cu lacrimi, Lottă! Bi- 
ne-cuvântarea lui Dumnedei te încongiură, şi 
spiritul mamei tâle! — Dâcă ar fi cunosent'o ! 

dise ea strângându'mI mâna; era demnă de a fi 

„ cunoscută de d-ta!,— Părea că mă topesc. Nici 

o-dată nu se pronunțase o vorbă mai mare, ma! 
mândră despre mine. — Şi ea continuă : Şi a- 
câstă femee a trebuit să pâră în fi6rea anilor să, 
când finl ei cel mai mic nu era nici de şâselani! 

Bâla e! nu dură mult; ea era liviștită, supusă ; 

numai de copil o darea inima, şi mal cu osebire 

de cel ma! mic. Cam se apropiă sfârşitul, şi ea 
"0% dise : adu-mi'! sus! şi cum " introduseiii, 

pe cel mici, cari nu sciaă, şi pe cet mal mari, 

cari. erai fără simţuri, cum stai în giurul 

patului, cum ardică ea mânele d'asupra lor 

şi se rugă, şi! săruta pe unul căte unul şi 
trămitea afară şi'mt dicea : Fil mama lor! ÎN 
dădoii mâna. Promiţi mult, filca mea, dise 

63, inima unei mame, şi ochiul une! mame, Am 

vădut adesea în lacrimele t6le de recunoscinţă, 
că simţi, ce însemnâză acesta. Acestea pentru 

fraţi, 6ră pentru tatal-tăă să aib! credinţa şi a-
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scultarea unei femei! 'L vei consola. Ea întrebă 

de dânsul ; eşise, ca să'şi ascundă mâhnirea ne- 

- suferită, ce simţia ; era sfâşiat omul cu totul. — 

Albert, tu al fost în cameră. Ea audi pe cine-va 

âmblând, şi întrebă, şi te chiămâ la dânsa, şi 
cum se uita la tine şi la mine, ca privirea con- 

solată şi liniştită, că vom fi fericiţi, voma fi fe» 
riciţi împreună! — Albert se aruncă de gâtul 
el şi o sărută, şi strigă : Suntem! Vom fi feri- » 
ciţi! Albert cel liniştit, era cu totul eşit din fi- 
re, şi eti n'aveam nici o cunoscinţă da mine în- 
sum. 

Werther, începu ea, şi acâstă femee să nu mai 

fie ! Dumnegeule! Când mă gândesc câte o-dată, 
cum lasă omul a'Y se depărta tot ce are mal in- 

bit în viaţă, şi nu e nimeni, care să simţă aşa 
de tare, de cât copiii, carl se ma!plângeaii mulţ 

timp, că aă dus 6menii cel negri pe mama din 
casă afară! 

Ea se sculă, şi ei fuiii deşteptat şi cutremu- 
rat, remăseiii pe bancă, şi ţineam mâna ei. Să 
mergem! dise ea; e timp. Ea vru să'ş! retragă 
mâna, şi ei o ţinuii mal tare. Ne vom revedea, 
strigaiii, ne vom găsi, în tâte figurile ns vom 

recunâste. M& duc, contiuuaiă, mă due do voiă, şi | 
totugi, dâca ar fi să ic: pentru tot-d'a-una! n'aş
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putea să îndur. Remas bun, Lottă! Remas bun, 
Albert! Ne vom revedea! — Mâne, cred, dise 

ea glumind : — Simţiii acestă mâne! Ah! ea 
nu scia, când se6sa mâna e! dintr'a mea. — A- - 

mânduot coboriră aleiul, ii stam, mă ultani du- 

pă dânşii în lumina lane, şi mă aruncati la pă- 
mânat şi'mI vărsaiu focul prin lăcrime şi săriiti 

în sus, şi alergaii afară pe teraţă, şi mal v&- 

duiii colo jos în umbra teilor înalţi rochia er 

cea albă, lucind către portia grădinei, întinseiă 

braţele male şi ea dispăru.
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CARTEA II Ş 

20 Oet. 1771, 

Eri am sosit aci. Ambasadorul e indispus, şi 

va sta dâră câte-va dile în casă. Dâcă n'ar fi 

numai aşa de uricios, totul ar fi bine. Simţ, 

simţ, că "mi-a destinat sorta încercări dure. Dar 
curagii ! O inimă uş6ră îndură ori ce ! O inimă 
uşcră? “mi vine să rid, cum de "mi-a curs acâstă 

vorbă din condsiii, O, niţel sânge mai uşure ar 

face din mine omul cel mal! fericit de snb s6re. 

Cum ! acolo, unde alţir se popoţoneză de'naintea 

mea cu o mulţumire vanit6să pentru pucina forţă 
şi pucinul lor talent, ui să disperez de forţa mea, 
de darurile mele? Bune Dumnedeule, care "mi-ar 
dat tot, de ce n'al reţinnt; jumătate, și nu "mi-ai 

"dat încredere în mine însu'mi şi continență! 

Rebdare! rebdare! se va indrepta lucrul ; căci - 

“ţi spun, iubite, că a1 dreptate. De când mă port
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în tâta gilele între Gmenii acestia şi văd ce fac, / aa 
şi Cum se conduc, am început a mă împăca cu min 
insu'mi. Neapărat, fiind-că suntem făcuţi o-dată , 
ast-fel, ea să comparăm totul cu noi, și pe not | 
să ne comparăm cu total, găsim fericire s6ă mi- 
serie în obiectele cu cari suntemii în contact, 
şi nimic nu este may, periculos. decât + Singură- 2, ar ke 
datea, Fantasia viâstră, împinsă de natura e! a 
se înălța; atrită de imaginile fantastice ale poe- 
SieI, 'şi formâză un şir de fiinţe în sus, unde 
noi santem cea ina! de jos, şi unde tot ce a afară 
din noi ni se pare mal admirabil, şi ori-care al- 
tal mal perfect, şi acâsta e natural. Simţim dă 
atâtea ori, că ne lipsesce câte ceva şi tocmat ceea | 
ce ne lipsesce, ni se pare adesea că posede altul, 
căraia apol 1 mai adăogim și tot ce avem noi, 
şi âncă şi o 6re-care voluptate ideală pe deasu- 
pră. Şi ast-fel 6că un om pe deplin fericit, crea- 
tara n6stră propriă. | 

Când însă luerăm, din contra, tot înainte, cn 
t6tă slăbiciunea şi obostala nâstră, găsim prea 
adesea, că ajungem mal departe cu mersul -no- 
stru a-lene şi cu luvăitul, de cât alţii cu vântre- 
lele şi cu vâslele lor — şi nu e 6re o adevărată 
constiință de sine, când mergem de o potrivă 
cu alţii, s6ă "1 întrecem chiar 

  

4
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26 Noembre 1771, 

Incep a mă simţi cam bine aci. Tot ce a mat 
bun, e, că avem destul de lucru; şi apol malţi- 
mea variată de 6meni, aceste fel de fel de figuri 
none "ml fac an spectacol pestriţ de 'naintea safle- 
tului, Am făcut cunoscinţa contelu! C., un băr- 
bat pe care trebue să "1 respectez pe fie-ce di 
mal mult, un cap vast şi mare, şi care nu e re- 
ce, pentru că are o vedere întinsă; din al cărata : 
raport străluce atâta simţire pentru amicie şi. 
Yubire. EI se interesă de mine, când împlintam o 
însărcinare de afacere pe lângă dânsul, şi când 
vădu la primele vorbe, că ne înţelegeam, că pu- 
tea să vorbiască cu mine, nu ca cu ort-care al- 
tul. Asemine nu pot să laud îndestul portarea 
sa francă căţre mine. Nu este în lame bucuria 
adevărată, căldurâsă, de cât a vedea un suflet ma- 
Te, care se deschide de 'naintea cul-va. 

————— 

24 Decembre, 177]. 

Multe necazuri mar trag şi cu ambasadorul, 
am prevădut acesta. E nebunul cel mai esact, ce
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pote să esiste; pas cu pas, şi ceremonios cu o 
mătuşă; un_om care nict o dată nu e mulţumit 
cu sine însuși, şi pe care. prin urmare nu pâte 
8] mulţumescă nimeni. Bu de obieoiii lucrez iute, 
și cum e făcută, trâba, aşa remâne : dâră apoi el 
e în stare, a'mi înapoia un concept şi a dice : 
E ban, dâră may citesce'], tot-d'a-una, se găsesce 
câte o vorbă mal bună, câte o particulă mai pu- 

“Tă. ŞI atunci par'că mă îndrăcese. Să nu'm! li- 
pS6scă un şi, să nn'rat scape nici o preposiţie, şi 
de inversiunile, carr *maj scapă câte o-dată nicr 
să audă, că le urasce de morte; dâcă DUŞI cân- 
tă cine-va tote peri6dele dupe melodia obicinnită, 
apol nu înţelege nimic. E un supliciii de a avea 
a face cu un asemenea om. 

Numai d6ră increderea contelui de C. mă mat 
despăgubasce pucin. EI "mor spuse deunădi cu 
tâtă francheţa, cât de nemulţămit e de lentita- 
tea şi gravitatea ambasadoralui mei. Omeniy p- 
cestia se îngreulază pe sine, și mal îugreuiază 
şi pe alţii, dâră, dise el, trebue să se resiguneze ci- 
ne-va, ca şi mu călător, care trabue să trâcă pe- 
ste un munte; dâca n'ar fi muntele, firesce că 
drumul ar fi cu mult mat confortabil şi mal scarţ, 
dâră esistă O-dată, şi trebue să trecem! 

Şi simte şeful meii preferința ce'mi dă con= 
7
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tele pe lângă dânsul, şi '1-e necaz și se agaţă 
de orl-ce ocasiune, spre a'mi vorbi răi daspre 
conte : ei, se înţelege, fac oposiţiune, și ast-fel, 
lucrul devine şi mal răă. Ieri încailea mă revol- 

“tă; căci făcea alusiane şi la mine : Bun e con- 
tele la trebi de acestea d'ale lumit, are multă 

facilitate de a lucra, şi are un condeiii bun; dâr 
învăţătură profundă îi lipsesce, ca la toţi bele- 
triştii. Şi dicând acestea, luă an aer, ca, şi când 
ar fi voit să dică : Simţi împunsătura ? Dâră la 
pin efectul era perdut. Dispreţoiam pe omul, ca- 
re putea să cugete şi să se pârte ast-fel. TI ţinuiii 
pept, şi luptaiă cam cu violenţă. Diseiii, că con- 
tele e un bărbat de care trebne să arbă «cine-va 
stimă, atât pentru caracterul săi, câț şi pentru 
cunoscinţele s6le. N'am cunoscut, diseiii, pe ni- 
ment, care ar fi reuşit ast-fel a'şt lărgi spiritul, 
a] intinde peste nenumărate objecte şi a resar- 
va totagi acâstă activitate pentru vi6ţa comună; 
Acestea pentru creerii lui erai castele în Ispa- 
nia, şi "mi luai giua bună, ca să nu mal înghiţ 
fierea şi pentra alte deraţionamente. | 

ŞI a vostră este t6tă vina, cari m'aţi adus 
prin atâtea îndemnuri în acest jug, care "ml-ați 
cântată atâta de activitate. Activitate! dâca 
nu faca mal multi acela, care s6mână cartofi



99 

şi se duce în târg, ca să'şi vândă grâul, de cât 
mine, apol comsimţ a munci dece ani la galera, 
pe care sunt ferecat acuma! 

Şi apol miseria strălucitâre, nrâtul între aceştă 
ment neplăcuţi, cară: se văd aci unul lângă al- 
tul! Mania ranguloi dintre dânşii, cum veghiâză 
şi pândese, ca să câştiga unul un pas înaintea, 
celuf-l'alt, pasiunile cele mal miserabile, mal 
detestabile, cn totul desbrăcate de haină. Colea, 
spre esemplu, o muiere, care întreţine pe t6tă 
lumea despre noblețea, ei şi despre moșia, ej, aşa 
în cât trebue să crâqă or-ce străin : e o nebună, 
care 'şi face idei miracul6se de puţintica nobleţă 
şi de repataţinnea moșier s6le.— Dâră e şi mal 
rău âncă : aceeaşi muiere, e de aci din vecină- | 
tate, fica unai scriitor de cancelariă. — Vedi, 
nu pot să înțeleg genul Gmenilor, cari ai aşa de 
pucin simţ, şi se prostituă într'un mod aşa de 
plat. 

Observ într adevăr, „po fe -ce d mar mult, 

alţi i dupe : sine. Şi fiind-că mă preocup atâta ca 
mine însu'wu!, şi fiind-că acestă inimă e atât de 
turbulentă —vai! bucuros î1 las în pace pe alţir, 
să mârgă pe calea lor, numai dâea mar lăsa în 
pace şi pe mine.
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Ceea ce mă tachindză mal 1 mult, _Sunt aceste 
fatale relaţiunl sociale. Seiu într” adever fo forte bi- 
ne, cât de necesară este diferenţa stărilor, câte 
avantagie 'mi aduca chiar mie : dar să nu'mi 
stea tocmal în drum acolo, unde aş putea să mal 
am puţină bucurie, să mal gust o zare de fericire 
pa acest pământ. De ună-di am făcut la pre'm- 
blare cunoscinţa unei domnişsre de B., o fiinţă 
amabilă, care a conservat forte multă natură în 
mijlocul acestei viăţe ceremoni6se. Ne plăcarăm 
în convorbirea nâstră, şi când ne despărţirăm, 
1 cerul permisiunea, de a o putea vedea. la 
dînsa a-casă. Ea "mi acordă rugămintea cu ată- 
tă liberalitate, în căi abea patuii să ascept mo- 
meniul cnviincios, ca să mă duc la dinsa. Ea nu 
e de ati, şi loculesce la o mătușă în casă. Fi- 
sionomia bătrănei nu'mi plăcu. "IL aretată multă 
atențiune, convorbirea mea o adresati în cez 
mai mare parte către dânsa, şi în mal puţin de | 
0 jumătate de oră şi: observaiă, cea ce 'mmi zăr- 
tarisi mal târdiă domnișra însăşi : că buna 
mătuşică  sofere la bătrâneţe, lipsă în t6te, 
că n'are nici avere caviinci6să, nici spirit, şi 
nic! un sprijin, de cât; şirul de sStrăbuni, niel o 
protecţiune, de cât rangul, în care se palisad6- 
ZĂ, şi nici o desfătare, de cât a privi din eta-
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giul e! peste capetele burgheze. In tinereţe a 

fost frum6să, şi 'şI-a scamotat viaţa, mai ântâiii 

chinuind cu capriţiile sâle o mulţime de bieţi 

tineri, 6ră în ani! mal maturi plecându'şi capul 

sub ascultarea unui ofiţer bătrân, cu care petrecu 

pentru acest preţ şi pentru o întreţinere mo- 

destă secolul de sgură, a îngropă; Acum ea 

se vede singură în 6 de fer, şi nu s'ar nita ni- 

mâni la dânsa, dâcă n'ar fi nepotă- -sa aşa de â- 

mabilă. 

8 Ianuarie, 1772. 

Ce mal 6meni sant acestia, al cărora suflet e 

ceremonialul, a cărora cogetare ţintesce tâtă şi 

aul întregi numai acolo, cum să se vîre cu un 

“scaun mal sus la m6să! Şi nu, că n'ar avea alt- 

minteri vre-o afacere : nu, din contra, li se gră- 

mădese lucrările, tocmal pentru că "1 oprese mi- 

cele nesazuri de a înainta cu lucrurile importan- 

te. Săptămâna trecută se iscară nisce certe la 
pre'mblarea cu sania, şi petrecerea fa stricată, 

Nebunir, cari nu văd, că în fond nici nu se 

caută locul şi că cel ce ocupă locul ântâiii, j6că 

aşa de rar şi rolul ântâiti! Câţi regi nu se con-
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duc de către ministriy lor, câţi ministri, de câ- 
tre secretarii lor? Şi apol care e cel de'ntâiu ? A- 
„e9la,. pare-mi-se, cae vede ce fac toți, şi re 
destulă puţere, sâui fineţă, spre a înhăţa, forţele 
şi pasiunile lor la esecutarea planurilor s6le. 

  

20 Ianuarie. 

Trebua să "ţI scrii, iubită Lottă, aci în ca- 
mera une! cărcime prâste, în care m'am refa- 
Sat de 'naintea unul timp urât. Da când âm- 
bla priu D., acest cuib trist, între 6meni străini, 
cu totul străini pentra inima, mea, n'am avuţ 
nici un moment, nici unul, în care inima "mi-ar 
fi dis săţ scrii, şi acum în bordeial acesta, în 
singurătatea acesta, în mărginirea acâsta, când 
zăpada şi ghiaţa "m! bat ferestruia cu furie, aci 
d-ta faseşi primul mei gând. Cam intraiă mă 
cuprinse figura d-tele, suvenirea d-tele, o Lottă! 
într'un mod așa de sânt! aşa, de călduros! Bune 
Dumnedeă! Primul moment fericit ce am avut 
eară ! 

Dâcă m'ai vedea, scumpa mea, în acâstă gră- 
madă, de distracţiuni, cum s6că simţurile mele! 
nic un moment; de plenitudine a inimei, nici o
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oră de delicii! nimic! nimic! Stai ca de 'nain- 

tea unui dolap de rarități şi văd omuşorii şi cai- 

şorii inişeându-se de 'naintea mea, și mă întreb 

adesea, dâcă nu esta vre o amăgire optică. Joc 

şi eu, sâti mal bine sunt jucat ca o marionetă, 

şi câte o dată iai pe vecin de mâna cea de lemn 

şi iresar înfiorat. S6ra "ml propun să gust r&să- 

rital sârelul, şi, apol nu mă mas dai jos din 

pat ; dioa sper să mă bucur de jamina lune!, şi 

apol remâu în casă. Nu scii bine, de ce mă scol, 

de ce mă culc. 

Plămada, care "mul punea Viaţa în mişcare, 

lipsesca ; farmecul, care mă ţinea deştept n6y- 

tea adâncă, a perit, cel care mă deştepta diwi- 

n6ţa din somn, s'a dus. i 

O singură creatură femescă am găsit aci, o 

domnişoră de B.; "ţi s6mănă d-tâle, iubită Lot 

ta, dâca se pbte să'ţi semene cine-va. A! vel qi- 

ce, omul acesta s'a pus pe complimente ! Ca to- 

iul pu s neadevărat. De cât-va timp sant forte 

curtenitor, pentra că nu pot să fă alţ-fel, fac 

mult spirit, 6ră femeile spun, că na scie nimeni 

să laude într'un mod atât de delicat, ca mine i: 

(şi: să minţă, vel adăogi dumneata; căci fâră i 

acesta nu merge, mă înţelegi?). Voiam să vorbesc - 

de doranişora de B. Are malt suflet, care "1 luce- 

.
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sce plin din ochii să cet albastri. Rangul ce are, 
"1 este o povâră, care nu îndestuleză nici una din 
dorinţele inime! s6le. "I e dor să 65% din acest 
sgomot, şi amâuduoi alurăm adesea, ore întregi 
prin scene câmpenesci despre fericirea cea cu- 

= Tâtă; ah! şi despre d-ta! De câte Ort nn trebue 
să "i adacă omagie! un că trebue, ci ţi le face 
de bună voie, ascultă cu atâta plăcere, când e 
vorba de d-ta, te iubesce.— 

0, de aş şedea Ia picidrele d-tâle, în cămăruţa 
cea plăcută şi domestica, şi drăgălaşii de copit 
Sar tăvăli în giurul mei, şi când "ţi-ar face prea 
moltă gălăgie, "-aş aduna la inisce în giarul 
meii prin vre-un basm înfiorător. 

S6rele apune măreț peste locul acesta, care 
străluce de zăpadă, vijelia a trecut, şi ei — trebue 

„Să me închid 6răşi în colivia mea. — Adio! Al- 
beri la d-ta e? Şi cum ?—Sa mă erte Dumnedei 
pentru acâstă întrebare ! | 

  

„8 Fevruarie, 

"Da opt dile avem timpul cel mar urit; şi peu- 
îru mine & o bine-facere, Căcr, de când sunt aci 

„ducă na 'ml-a apărat şi di frumâsă pe cer,
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să na "mi-o fi stricaţ, să nu 'mt-o fi făcut ei- 
ne-va nesuferită. Când plouă apoi tare, şi nin- 
ge şi e frig, și e lapoviţă ba! die în gândul 
me, n'0 fi d6ră mal răă a casă de cât afară, sâă 
vice-versa, şi aşa e bine. Când răsare sârele de 
diminâţă şi promite o di plăcută, na pot nică- 
o-dată să „nu esclam : Eată 6rășt un dar al ce- 
rului, de care se vor prăda uni! pe alţii! Nu e 
nimic, de care să nu se prade ei între ei! Sană- 
tate, nume bun, veseliă, recreaţiane! Şi mai 
tot-d6-una din neghiobiă, din neinţelegere şi măr- 
ginire. Şi când "t-ascultă cineva pe dânşii, ai cea 
mal bună intenţiane. Câie o-dată I-aş ruga în 
genunchi să nu sfâşie cu atâta turbare propriele 
lor intestine. 

17 Fevruarie. 

Mi-e t6mă, că ambasadorul meă şi cu mine n'o 

vom mal duce-o mult timp împreuvă. E cu totul 

nesaferit omul acesta. Mauiera sa de a lucra, şi 
de a'şt căuta de afaceri este aşa de ridiculă, în 
cât nu pot să me abţin de a'1 contradice şi a 
face adesea o lucrare dupe capul mei şi în ma- 

niera mea, ceea ce firesce nu "1 place nici o-dată.



106 

Deună-di m'a pârât: la curte pentra acâsta, 
şi ministral îmi dadu o corecţiune îutr' aderă 
forte indulgentă, dâră în fine tot era o corecţiu- 
ne; şi eram cât p'aci să'mi daui demisianea, când 
priimiti o scris6re particulară (1) de la dânsul, o 
scris6re, de'naintea căreia am îngenuchiat și am 
adorat sensul cel înalt, nobil şi înţelept. Cum "mi 
corige simţibilitatea caa; prea mare, cum 0n9- 
rEză într'adevăr ideile mele oxtravagante despre 
acţiune, inflaeaţă asupri altora, pătrandere în 
afaceri, le onorâză întradevăr ca umâre javenilă 
şi nu cantă a le extermina, ci numa a le iudalei 
şi a le dirige acolo, unde şi-a jocul lor aderă- 
rât, unde pof produce energicele lor efecte! ŞI 
pentra opt dile m'am şi întărit şi m'am şi împă- 
cat cu mine înso'wm!, Liniştea sufletalti e un lu- 
cru minunat, şi bucarie proprii disă. Iubite a- 
mice, dâca n'ar fi numai, comâra acâsta, pe atât 
de fragilă, pe cât e frumâsă şi de preţi6să ! 

() De respeet pentru acest domn escelent s'a sustras din 
acâstă colecţiune scris6rea, menţionată, precum şi o alta, des- 
pre care se vorbesce mai departe, pentru că nu se credea că, 
0 asemenea îndrăsneală ar putea, fi scusată chiar prin cea mai 
căldur6să mulţumire a publicului, ”
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20 Povruarie. 

Dumnedet să vă bine-cuvinteze, scampil mel, 

să vă dea tâte acele “dile bune, pe cari ni 19 sca- 

de mie mie. 

IţI malţămesc, Albert, că m'alîncelat. Astep- 

tam vestea, când are să fie diua cununiei vostre, 

şi "mi propusesem, ca în acâstă gi să depăriez cu 

solemnitate contaral Lottet din părete şi săl 

îngrop între hârtiele mele. Acum sunteţi păre- 

“chiă şi portretul e âncă aci. Bi, atunci să re- - 

mână! Şi de ce na? Scii, că sunt și eii la vol, 

că fără paguba tu sant în inima Lottei, ocap, 

da, ocup al duoilea loc într'6nsa, şi voesc şi tre- 

bus să! mănţin. O! aş turba dâca ar putea să 

oite ea— Albert, acâstă idee coprinde un infern. 

Albert, adio! adio, ânger al csralui! Adio, Lottă. 

15 Martie. 

„Am avut un necaz, care mă va goni d'aci. 

Serişnesc din dinţi! Drace! nu e de îndreptat şi 

vina tot e numai a vostrâ, cari mă îmbiiaţi, şi 

mă goniaţă, şi mă chinaiaţi ca să iai un post,
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care na era după sensul mei. Acum 6că-mă! a- 
cum 6că-vă! Şi ca să nu Cici 6ră, ea ideile mele 
estravagante strică tot, apol 6că, iubite domnule, 
o istoriă corată şi lămurit cum ar serie-0 un 
cronicar, 

Contele de C. mă Jubesce, mă distinge, ac6- 
sta se scie, acâsta "ţi-am spus'o de o sută de ori; 
acuma fuseiu ieri la dânsul lă wâsă tocmai în 
dina, în care S6ra ee adună la dânsul societatea nobilă de bărbaţi şi dame, la cari nu me gân- 
disem, şi cu cari nu'mi venise în gând nicr o dată, 
că nu putem noi subalternii să ne amestecăm. 
Bine. Mănâne la conte, şi dupe mâsă ne pre mblăm 
prin sala cea mare în jos şi în sus : vorbesc eu 
dânsul, cu colonelul B., care vine şi el, şi ast- 
fol ajunge ora societăţii. Ei, gi, nu mă gân- 
dese la nimic. Ftă că intră supergraţidsa damă 
de $., cu eonsortele el, şi cu fiica sa, o gâsculiţă 
bine clocită, cu peptul slab şi cu corset plăcut, 
cască en passant ochil şi nările lor cele aristo- 
cratice, dupa obiceiă, şi cum nu pot să sufer cu 
nici uu chip acestă naţiune, eram tota! să' imi 
iati congediii şi aşteptam până când să scape con- 
tele de neplăcutele Palavre, când intră şi domni- 
ş6ra mea B. Şi fiind-că mi se mal deschide inima 
când o văd, rămăseiii, mă puseiă îndărătul sezu- 
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nului e! şi nu observaiii de cât peste câtva timp, 

că'mi vorbia, cu mai pucină francheţă de cât 
altă-dată, cu Gre-care perplexitate. Acâsta mă 

frapă. Să fie și ea ca toţi acești Gmeni! "mi 
diseiii, gi'mi fu necaz, şi era să mă duc; şi 

tot 'r&măseiii, pentra că aş fi dorit să o des- 

calp, şi pentru că nu credeam, şi mai speram 

să aud o vorbă bună de la dânsa, şi — tot ce 

voescl.. Intre acestea societatea. se îmulţesce. 

Baronul F. cu t6tă garderoba sa din vremea 

încoronărei lui Francisc I, consilierul Carţel 

R., numit însă aci în gualitate domnul de R., 

cu nevastă -sa cea surdă etc., şi să na se ulte 

nici I. cel r&ă farnisat, care 'şi împle golurile 

garderobel s6le antice cu petice moderni : toţi 

aceştia se adună grămadă, şi e vorbesc ca 

câţiI-va din cunoscinţa mea, cari sunt toţi forte 
laconici, — "'ml diseiii, şi mă preocupaiă na- 
mai de domniş6ra B. Nu observaii, că muierile 
'9i şiopteati la marginea săley, că şioptele în- 
cepeaii a circula şi între bărbaţi, că vorbi dâmna 

de 9. cu contele (t6te acestea mi le spuse 

domnişâra B. mai târqii), până când în fine 

veni conțele la, mine, şi mă luă la o ferâstră. 
Cunosc, dise el, raportarile n6stre curi6se; 80- 

cietatea e nemulţămită, pe cât simţ, de a te
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vedea aci. Pentru tâtă lumea n'aș vrea— Esce- 
lenţă, "] întrerupseiă, cer mii de scuse; aş fi 
trebuit să mă gândesc de mar "nainte la acâsta, 
şi sciii că mă ierţi pentru acâsta neconsecuenţă, 
De mal 'nainte chiar vruseiti săi ină congedii; 
d6ră un geniu r&ă m'a reţinut, continuaiti zim- 
bind, şi mă înclinaiă. Contele mă strânse da 
mână cu o simţire care spunea tot. ME strecurait 
încet din ac6stă societate nobile, eşiiu, mă pu- 
sei într'o cabriolată şi mă duseit la M,, ca să 
privesc acolo din deal cum apune s6rele, şi ca 
să citesc în acelaş timp în Homer cântul cel mi- 
nunaţ, unde-l' tractâză pe Ulysse porearul cel: 
bun. Tâte acestea erai bune. 

Sâra mă întorc la mâsă, mar erau câți-va în 
sală; jucaă tric-trae, dădaseră faţa de mâsă la 
o parte. Eată că intră bravul A., își pune păle- 
ria pe mâ3ă şi vădându-mă se apropis de mine 
şi m! spune încet: At avut un necaz? Eu? gi- 
seiii. 'Te a gonit contele din societate ?—S'0 iea 
dracu ! diseiă; mie "mi a părut bine, că am eşit 
la aer curat. — Bine, gise el, că iei lucrul aşa 
de uşure! dâr "m! e neeaz, că a început să cireule 
pretutindent. —-Acum începu lucrul să me necă- 
jâscă. Toţi câţi veniaă la mâsă, şi se uitau la 
mine, mi se părea că mă privesc în urma acestei 
întâmplări! Acsta "mi făcu sânge răi.
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Şi fiind că astăgr prea mă compătimese, ori 
nude mă due, şi aud, că acel ce mă invidiaii 

triumf6ză acuma, şi dic, vedeţi, 6că unde ajung 

presumţioşii, cari se mândresc ea pucinil creeri ce 

au, şi cred că pot să braveze tote împregiurările, 
și câte şi mar multe vorbs de acestea—apot ar 

cădea cine-va în tentaţiunea de a'și străpunge 

inima cu un caţit; căci, dică-se de independinţă 
ori-ce S'ar dice, aş vrea să văd pe acela, care 

ar putea să sufere, ca nisce mişei să vorbâscă 

de dânsul, când ai într'adever ce vorbi; când 
palavrele lor nu aă nici un fond, e! atunci să 

bâriâscă, 

16 Martie. 

Totul mă aţiţă. Aqi întâlnesc pe domnişdra 

B. în aleiij; nu putuiii să nu mă adresez cu vor- 

ba la dânsa, şi să'i arăt, îndată ce eram puţin 

mai depărtaţi de societate, cât de mult m'a a- 
tins purtarea, el din urmă. O, Werther! dise ea, 
cu un ton intim, puteai 6re să esplici nedomi- 
rirea mea ast-fel, când cunosci inima mea? Cât 

am suferit pentru d-ta, din momentul în care 

am intrat în sală! Prevedeam tot; de o sută de
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ori "mi vena să'ţI die. Sciam că damele de S. 
şi T. en bărbaţii lor ar fi preferiţ să plece, de 
cât să română în societate cu d-ta; sciam că na 
pote contele să se strice cu dinșit — şi acuma 
egomotul! — Cum, domnişră diseiă, şi 'my 
ascuuseiil spaima; căc tot ce'mt spusese Adelin 
arl-altă-eră, mă pătrunse în acest moment ca un 
foc prin tote vinele, — Ce n'am mat suferit ! di- 

„se daleea, fiinţă, cu ochir întanecaţi de lacrimy. 
— Na mă mal simţiiu stăpân pe mine însu'mi, 
eram să m6 arunc la pici6rele er. Esplicăte ! stri- 
gaiii. Lacrimele "1 adară obrajii, Ei "ml eşisem 
din fire. Ea 'şi sterse lacrimile, fără a voi să le 
ascundă. Pe mătuşă-mea o CUNOSC, începu ea; a 
fost facă, şi a... 0! cu ce ochra privit ea lucrul ! . 
Werther, mult am suferit astă-n6pte, şi adi di- 
min6ță , un sermon pentru că âmblu cu d-ta, şi 
am trebuit să ascult, cum te înjosia, te umilra, 
și nu puteam, nu'mi era permis să te apăr. 

„Pie ca vorbă, ce "1 eşia din gură, 'mt pătrunse 
inima ca o sabie. Ea nu simţia, ce misericordie 
ar fi fost, d6că nu "m-ar fi spus tăt6: acestea ; 
Şi acura mal adăogi, ce va bârfi şi lumea, cum 
va triumfa o s6mă de 6meni, cum se vor bucura 
acum de pedepsirea presumpţiunei mele şi a dis- 
prețului meă pentru alţii, lucruri pe cari mi le
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impută de mult. A audi t6te acestea, Wilhelm, 
de la dânsa, cu vocea celu mai pur interes — 

eram sdrobit, şi ferbe furia și acuma în mine. 
Aş vrea, să cuteze cine-va, a'ml face impu- 

tarea, pentru ca să "| poi, sţrăpunge cu sabia; 

d6că aş vâdea sânge m'aș simţi mar bine. Ah! 
de o sută de ori am pus mâna pe cuţit, pentru 
ca să uşurez inima ac6sta, Se povestesce de un 
soiti nobil. de car, cari 'şi deschid singuri cu din- 
ţit o vână, ca să 'şi redobindiască respirarea, 

când sunt prea înferbântaţi şi goniţi. Aşa e a-;: 
desea, şi cu mine; "mi-aş deschide o vână, care - : 
"mi-ar procura libertatea vecinică. 

"Mi-am dat demisiunea la Curte, şi sper că mi 

se va primi, iar voi mă veţi erta, dâcă nu "mi 

am cerut măi ântâiă permisiune de la vol. iTre- 

bue o dată să plec, şi ce aţi avut voi să „diceţi, : 

ca să mă faceţi a remânea, sciii, şi prin urma- 

re — administrâză acesta mamei întrun sucu- 
leţ! nu pot să mă ajut pe mine însu'mr, şi ast- 

fel şă nu "1 pară răii, dâcă n'am co să! fac niei 
61. Neapărat că o va durea, A vedea cariera cea 

îrumâsă, se apucase fiul er d'adreptul spre dem-. 
nitatea de consilier intim şi ambasador, între- 

ruptă aş de o dată, şi el ducând căluţul înapoi 

la grajd! Făceţi acum dintr'acâsta ori ce voiţi, 
8 
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şi combioaţi casarile posibile, în cari ag fi pu- 
but şi aş fi trebuit să remân; destal, eu mă duc; 
și ca să sciți, unde ajung, apoi aflaţi, că e ptin- 
ţul** aci, căruia"! place societatea mea; când audi 
de intenţiunea mea, mă rugă să merg cu dinsul 
la țâră, şi să petree primă-vâra cea frum6să aco- 
10. "Mi-a proinis, că voit fi lăsaţ cu totul în vota 
mea, şi fiind că ns înţelegem noi amândot până 
la un panct re care, apoi voii cuteza într'un 
DOroc, Să merg ca dânsul. 

SPRE SCIINŢA 
19 Aprile, 

"ŢI malţumesc pentru cele două scrisori, N'am 
rEspuns, pentru că am lăsat /61a acâsta neespe- 
daită, până când mi se va fi primit demisiunaa 
la curte; "mi-era frică, ca nn cum-va să se 
adreseze mama la ministra, şi să 'mi împedice 
esecutarea intenţianer. Acum îns& Jacral 8 făcat, 
demisiunea mea e primită, Nu 6 mar spuu, cu 
câtă părere de.răă mi s'a impliniț voiuţa, şi ce 
"ml scrio mivistral; aţi incepe cu nove ilamenta- 
țin. Prinţul ereditar "mi-a trămis. de plecare 
don&-geci și cinci de gălbanr, cu un cavânt, care |
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fratele, ar fi decis a sa omort maj bine, de cât 
„a privi acâsta, 

Ceea ce "ţi narez, nu este esagerat, n'are flo- 
ricele; ba, pot chiar să dic, că am narat slab, slab 
de tot, am desfigurat lucrul, presentându-l prin - 
vorbele n6stra cele obiotonite de moralitate. 

__ Ac6stă Iubire, acâstă credinţă, acâstă pasiune 
nu este dar invenţiune poetică, ea trăiesce, esia- 
dă în puritatea cea mal mare îutr'o clasă de 6- 
Ieni, pe cari "i numim necultișaţi, brotali. Not 
cestia, caltivaţii — netrebniciţi prin cultură! 
Citesce istoria cu pietate, te rog. Sunt tăcut as- 
tădi, pe când scriă acestea; vedi după mâna mea, 
că nu ferb, na mâzgălesc, ca altă dată. Citeses, 
iubite, şi imagină'ţi, că este şi istoria amicului 
tău! Da, aşa a fost şi cu mine, şi aşa va fi ca 
mins, şi nu sunt brav, na sunt ferma niel pe ju- 
m&tate, cât bietul nenorocit, cu care mal că nu 
cutez 3 m& compara. 

  

5 Septembre, 

Ea scrisese un bilet cătte bărbatul seu la 
ţ6ră, unde era cu 6r:: cari afaceri. Acest bilet se 
începea cu : inbite, scumpe, vino cât real Cu-
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rând, te ascept cu mir de bucurii. — Un amic, 
care veni de la ţâră, aduse scirea, că el nu se 
va întorce âncă din causa unor împreglarări Gre- 
cari. Biletul remase neespediat, şi cădu sâra în 
mânele mele. 'I cetiiii şi zâmbiiii; de ce? întrebă 
ea. — Ce dar cerese mal e și fantasia! esela- - 
maiă ; închipuesce' țI, că am putut un moment 
să mi imagin, că e scris la adresa mea, Ea în- 
trerupse vorba ; părea că'1 displace, și tăcuiu 
şi eu. 

    = "0 Septembre 

A fost grei, până când să mă otărăse, a, le- 
păda fracul mei cel vânăt şi simplu, pe care "1 
purtam, când am danţat pentru prima 6ră cn 
Lotta; în țele din urmă însă nu mar era de pur- 
tat. Şi am dat să'wur facă un altul, întocmai ea 
cel de mai înainte, guler şi Iaca, şi vestă şi 
pântaloni galbeni. 

Nu produc aceste haine chiar acelaş efect, 
Nu sciă — cred căo să'mi dețină cu timpul şi 
ele mai dragi. .
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12 Septembre. 

Plecase Lotta pentru câțe-va dile, ca să adu- 
că pe Albert. AgI intraiut în camera el; ea "ur 
eşi înainte, şi"! sărntaiu mâna plin de bucurie. 

Un canar sbură de pe oglindă pe umărul et. 
Un noii amic! dise ea, şi'l ademeni să vină pe - 
mâna er; e destinat pentra mititeil met, E prea . 
drăgălaş! Privesce'l. Când "1 dau pâns, începe 
a da din aripi, şi ciugalesce înţr'un mod atât de 
plăcat. Si mă sărută, privesce! | 

Când întinse gara la păsărică, atâsta, viri pli- 
scul cu atâta gingașie în buzele e1 cele dale, 
ca şi când ar fi putut să simţă deliciul ce gusta. 

Să te sarute şi pe d-ta, dise es, şi "mi dădu 
păsărica. Plisculeţul făcu dromul de la gura ei 
la a mea, şi atingerea ctocnitâre era ca o adiere, 
ca o presimţire de delicii şi amer. 

Saărutarea lui, diseiă, nn e cu totul fără J4- 
comie; el cănta nutreţ, şi se întârce nesatisfăcuţ 
de la desmerdarea cea sterilă, Şi mănâncă din 
gura mea, dise ea. "I dada căte-va fărămituri de 
pâne între buzele ej, din cari zimbiaii cu beati- 
tadine bucuriele unul amor şi interes inocent. 

Fii "mt întorseiu facia. Nu trebuia să facă a- 
9
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Pe 

câsta! nu trebuia să irite fantasia ea cu ace- 

ste tablouri de inocenţă şi fericire cerâscă, și să 

descepte inima mea din soninul, în cars o ad6r- 

.. me câte odată indiferența vieţei! —Şi de ca nu? 
— Ea are atâta încredere în mine! scie, cum o 

0 Tobesc! 

  

15 Septembre. 

Ar turba cine-va, Wilhslm, când se gândrsce 

că sunt Omeni, fără înţelegere și simţ pentru 
pucinul,, ve mal are o valâre pe acest pământ. 

Cunosc! nacii, la umbra cărora am şedat ca Lotta 

la banul preot de la St., admirabilii nuci, cari, 

Dumnedei scie! m'ai împlut de o adavărată plă- 

cere sufletâscă ! Cât de familiară făceau curtea 

patochiet, cât de r&cor6să! și cât de frumâse erai 

ramurile! şi amintirea până la banii preoţi, cari 

Y-au plantat de sunt atâţia ani! Invăţătorul 

ne-a spus adesea unul din numeul, pe care-l au- 

dise de la bunul sâii; se dice că a fost un om 
aşa de prob, şi savenirea lui "ini era sacră sub 

aceşti arbori, "ŢI spun, învățătorul vărsă la- 
crimi, când vorbiam eră, cum s'aă tăiat arborii. 

— Tâiat! Aş tarba, aş fi în stare să omor pe
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cânele, care a tras prima lovitură. Eu care aş 
muri de jale, când ar fi doi copaci ca aceştia în 

curtea mea, şi ar cădea unul de bătrâneţe, ei 
trebus să stati şi să privesc. — Iubite, un lucru 
tot mă mal consolă! Ce mare şi simțimântul de 
umanitate! Tot satal marmură, și sper, că va 

simţi cue6aa preotâsa după unt şi după oue pre- 

cum în genere dupa familiaritatea Gmenilor, ce 
rană a făcut satului. Căci ea e, nevasta noalul 

preot (cel bătrân a murit şi el), o creatură us- 

„ căţivă, bolnăviei6să, căra nu'i lipsesce motivul, 
ca să nu se intereseze de luca; căcl nimeni nu 

se interesâză de dinsa. O nebună, care face pe 

savanta, se amestecă în cercetările canonice, lu- 

crâză mult la reformarea modernă moralo-cri- 

tică a crestinismului, şi dă din umere când e 
vorba de fantasteriile lui Lavatar; cu sănătatea, 

sdrancinaţă, ea nn găsesce nici o plăcere pe a- 

cest pământ. Şi numal o asemenea creatură a 

fost în stare, a tăia nncii mei. Vei tu, nu pot 

să mă liniscesc! Inchipuesce'ţi, frondele cădân- 

de "i âmplu curtea şi "1-0 mucezesc, arbori "1 ră- 

pese lumina dile!, și când se coc nucile, băreţii 

daii cu petre intr'iusele, şi acâsta "1 atacă ner- 

vii, o împedică în cugetările e! profunde, când 

se ocupă a cumpăni valrea comparativă a ul
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-Kennikot, Semler şi Michaelis. Vădând nem 1l- 
„țumirea sătenilor şi mar cu osebire a celor bă- 

trânt, diseit : de ce aţi tolerat una ca acâsta? 

Ăpoi în ţâră la not, dâca vrea judeţul disera ei, 

ce să faci? Dâră un lucra s'a făcut bine! Jnde- 

ţal şi preotul, ca să tragă un folos din gărgăn- 

Dil nevestet acestul din urmă, cari de alt-min- 

teri nu pres 1] îngrăşiau, 'ŞI puseră în gând a 

împărţi câstigul între dânşii; dar află cămeră- 

ria, şi dise : Mal staţi! căci mai avea preten- 

ţiuni vechi asupra acelei părţi din curtea paro- 

chiet, unde se aflai arborir; și ast-fel "1 vându ea 

aceleia ce oferi mal mult. Tăiaţi! O! dâcă aş fi 
principe! Preotâsa, judeţul, cămerăria, pe toţi 

"ag — Principe! E! dâcă aşfi principe, ce 
“mi-ar păsa de arborii din ţâra mea. 

  

10 Octobre. 

Când văd numai ochit eX cel negri, îndată mă 
simţ bine! Vedi, şi ce'mi-e necaz mie, e, că Al- 

ert nu pare a fi aşa de fericit, cum — spera, 

cum — credeam eii a fi, dâcă — Nu "mi place 

să fac pause, dar aci nu pot să mă esprim alţ- 

fel — şi pare-mi-se, destul de lămurit.. 
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12 Octobre, 

Ossian a gonit pe Homer din inima mea. Ce 
mai lume, în care mă duce el, admirabilul! A 
călători peste şesul cel pustii, încongturat, de 

sufletul paternic al furiunel, care pârtă în negure 

abarânde, spiritele străbunilor la lumina cea 

semi-obscură a June, a audi din spre munte, în 
midlocul mugetalui cascadelor sălbateze, geme- 
tele pe jumătate risipite ale spiritelor, eşind din 

pescerile lor, şi vaetele fotel, care jălesce până 

la morte lângă cele patru petre, acoperite de mus- 

chiă şi 6rbă, ale nobilului cădut, ale iubitului 
ei! Când "1 găsesc apol, pe bardul cărunt și r&- 

tăcitor, care caută pe şesul cel întins urmele 

străbunilor săi, şi val! nu găsesce de cât petrele 
lor mormântale, şi caută apol jălind la st6oa 

iubită a serel, care se ascunde în marea cea u- 
ruindă, şi reînvie în sufletul eroului timpurile 

trecutului, când rada cea plăcută lumina âncă 

pericolile bravilor, şi luna 'şi rev&rsa âncă licări- 
rea argintie peste corabia lor, ce se întorcea în- 

cununată şi victori6să;, când citesc pe frantea 
lui mâbnirea adâncă, şi-l văd pe escelentul, cel 

din urmă, părăsit, târindu-se obosit la mormânt,
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cum suge mereă bucurii noue, durer6se şi ar- 
dănde, din slaba presenţă a umbrelor decedaţi- 

- lor 8%, şi cantă în jos la pământul cel rece, la 
_drba cea înaltă, undolanta, şi esclamă : Caleto- 
rul va veni, va veni cel ce mă cunoscea, în fra- 
museţăa mea, şi va întreba : Unde e cântăreţul, 
fial eminent al lut Fingal? Pictorul lut trecă 
peste mormântul mei, şi îndeşert mal într6bă de. 
mine pe acest pământ. — O amice! aş trage în-: 
dată spada, întocmal ca uu nobil scutier, să scap 
de o-dată pe privțul meu de chinul convulsivie 
al unet viăţe ce se topesce încet, şi să trămit 
sufletul mei după semideul cel mântait, 

19 Qctobre. 

Ah! acest gol, acest gol teribi), pe care 7] - 
simţ aci în peptul mei ! — Cuget adesea că, dâcă 

.âŞ putea namal 0 dată, numai o dată să0 strâng 
Ala acest pegt, golul acesta întreg ar fi âmplat. 

  

26 Octobre. 

Da; înce a fi sigur, inbita! sigar şi tot mar
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sigur, că puţin importă esistenţa anel creatare,. 
forte puţin. Veni o amică la Lotta, şi eu mă du- 
sei în camera vecină, să iati o carte, și nu pt- 
taiii să citesc, şi laaiu apoi un condeiă, ca să 
scriii. Le angiiu vorbind încet, 'şt povestea lu- 
crari neinsemnate, noatăţi de oraş : cum se mă: 
riţă cutare, cam e bolnavă cea-Valtă , forte bol. 
nâvă. Sfera de o tase sâcă, 6sele "1 sant eşite 
afară, şi apol leşină; nu dati nici para frântă . 
pe vi6ţa ol, gise una. N. N. e şi el într'o stara 
de o potrivă de rea, dise Lotta. E âmflat, dis 
cea-Valtă — Şi fantasia mea cea viuă mă tran- 
sportă la patul acestor sărmani; 1 vedeam cn 
câtă neplăcere “şi întorceaă spatele de la viâţă, 
cum — Wilhelm ! şi nevestele mele vorbiaă de 
acâstă impregiarare, de! cum se vorbeasca de — 
nisce străini cari mot, — Şi când mă alt prin 
camera, şi văd în giural mei hainele Lotter, 
şi scriptarile lui Albert, şi aceste mobile, ca 
cari sunt acum aţât de familiarisat chiar ca a- 
ceste călimări, şi cuget: Vedi, ce eşti; acum 
în casa acâsta ! Amișii tăi ta onorâză ! adesea 
eşti bucuria lor, şi inimel tâle "1 se pare, că nu 
pote să fie fără dânşii; şi totuşi — dâcă acum 

te-ai dace, d6că al eşi din acest cerc? ar simţi 
el, cât timp ar simţi lucana ce ar lăsă per-
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derea ta în a6rta lor? cât timp? — O, atât de 
trecător e omul, în cât trebue să se Btingă, să 

dispară şi acolo, unde "şi are adevărata siga- 
rătate a esistenţel sâle, acolo, unde face singura 

impresiune adevărată a presenţei sâle, în suve- 

nirea, în sufletul iubiţilor 61! şi căţ de curănd. 

27 Octobre. 

Adesea "mi-aş sfâşia peptul, ŞI mil-aşi sparge 
| capul, când img gândesc, cât de pucină însem- 
! nătate avem unii pentru alţii. Ah, iubirea, bu- 
curia, căldura şi fericirea pe cari nu mi le-aş aduce 

ei, altul nu mi le va putea da, şi 6răşt cu o inimă 

plină de beatitudine nu voii face fericirea altula, 
care stă rece şi fără putere de'naintea mea. 

97 Octobre, sera. 

Posed atâta, şi simțimântul mei pentru d6n- 

sa înghite tot; posed atâta, şi fară dânsa totul 

"ni e nimic.
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30 Oetobre. 

De o sată de ori eram cât p'aci să m& arunc 

de gâtal ei! Numai Dumnedeii scie, cel mare, 

ce sufere cine-va, de a vedea atâta amabilitate 

mişcându-se de'naintea sa, şi a nu putea să pană : 

mâna; şi nu e 6re acâsta din urmă instinctul cel - 
mai natural al omului? Nu pun mâna 6re şi co 
piil pe tot ce le vine în gând? — Şi eu? | 

3 Novembre. 

De atâtea ori mă culc cu dorinţa, ba câte o 

dată cu speranţa, de a nu mă mar descepta : şi 
dimin6ţa deschid ochii, văd s6rele iarăşi, şi mi- 

serie! O dâcă aş putea să fi capricios, dâca aş 
putea să arunc vina asupră timpului, asupra u- 

noi al treilea, asupra vre-unel întreprinderi ne- 

râuşite, atunci pov6ra nesuferită a necazului ar 

apăsa numa! pe jumătate pe inima mea. Va! simţ 
prea bine, că vina este numat a mea—nu vină! 
Destul, că isvorul miseriel se află ascuns în mine, 

“precum era mal înainte cu isvorul beatitndinei 
i6te. Na sunt 6re tot acelag, care plutea mat
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“nainte în totă plenitudinea simţirer, cărata "i 
urma 13 fio-ce pas câte un paradis, care avea 
O inimă capabilă de a cuprinde cu amor 0 lama 

> întregă PAŞi acâstă inimă e mârtă acuma, nn 
mal carg farmece dintr'ânsa; ochit mer aut secat, 
și simţurile mele, p3 câri nu le mal împrospă- 
t6ză lacrimele recoritâre, 'mr înerețese fruntea 
într'an mod îngrijitor, Safer mult ; căer am per- 
dut ceea ce era unica fericire a vieţer mele, for- 
ţa cea sacră, vivificătore, cu care cream em! în 
giurul meă; s'a dos! — Când mă urţ pa far6- 
stră la dealul cel depărtat, cum străbate s6reia 
dimineţei prin câța da d'asapra lar, şi lumineză 
câmpi& cea pacinică, 6ră riul cel lin şerpnesee 
între răchiţii săi desfoiaţI--0! când române anoi 
ac6stă natură admirabilă îngheţată de'naintea 
niea, câ un tabloii Instruit, şi când tota acesta 
mărire nn pâte să ardice măcar nn pic de feri- 
cire din inima mea în creeri, şi stai în facia lay 
Dumnegei ca un isvor secat, ca un vas. gol! 
M'am trântit adesea la pământ, şi m'am rugat 
de Damnedei, să'mi dea lacrimi, cum se rOgA 

„an agricultor, să '1 se dea plâiă, când vede ce- 
„rul secat şi pământ setos în giural lar. 

Dâră var! simţ, Dumnedei nu dă pl6ia şi la- 
„mina s6relul dupe ragele nâstre stăruitâre, şi a-



139 

cele timpuri, ale căror aminţiră mă chinuesce, 
de ce aii fostii ele aşa de fericite, dscă nu din 
causă că aşteptam cu răbdare spiritul său, şi că 
priimiam beatitudinea, ce a revărsat asupră'ni, 
cu inima plină de gratitudine! 

8 Novembre. 

"Mi-a fâcat Lotta imputări pentra escăsele. 
mele! Escesele mele, că mă las câte o-dată a fi 

„sedus de un pahar de vin, ca să Dâi o stielă. 
Nu faca acâsta ! dise ea; gândesce-te la Lotta! 
— Sa mă gândesc! diseiu : trebue 6re să "mi 
mal dici ? Mă gândesc eu! — na mă gândesc! 
escl tot-d'a-una de 'naintea sufletului meii. Agr” 
şedâm acolo, unde îs-a1 dat jos deună-di din tră- 
sură—ea schimbă vorba, ca să na mă lase a mă 
înţinde mai mult. Senmpul mei! sunt perdat! 
Ea pote să facă cn mine tot ce voesce. 

- 

15 Novembre. 

"II mulţumesc, Wilhelm, pentru interesul tăi 

cordial, pentra povaţa ta bine-voitore, şi te rog
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să fil liniseiţ. Lasă-mă să îndur până în fine! 

cu tâte muncile mele mai am destulă forţă, spre 

a ajunge la capăt. Respect religiunea, scii tu a- 

câsta; simţ că pentru mulţi obosiţi ea e un 
toiag, pentru mulţi însetaţi o recorire. Insă — 

pote ea, trebue 6re să fie acâsta pentra toţi ? 

Când privesci lumea cea mare, vedi mii, cărora 

nu le ajuta la nimic, mir de 6meni, cărora nu le 

va ajuta la nimic, fie ea predicată s6i nu : şi 

trebua 6r6 să "mi fie mie ceva? Nu spune însuşi 

Fiul Domnului, că vor fi cu dânsul aceia, pe care 

î "I-a, dat Tatăl? Dâcă acum ei nu "1 sunt dat 
10y $ d6că acum vrea să mă păstreze Tatăl pentru 
sine, precum 'mi dice inima? — Te rog, nu mă 

interpreta fals, nu vedea derisiune în aceste cu- 

vinta inocente! e sufletul meu tot, pe care 'ţ ”] 
__presint; altminteri mai bine aş fi tăcut : precum 

în genere nu "10! placea perde vorbe penfru nisce 

lucruri, despre car! toţi sciu tot atât de puţin 
ca şi mine. Ce alt e de cât sârta omenâscă, de a 

îndura cât "1 este dat, de a'şi bea cupa până la 
fund? — Şi dâcă acestă cupă a fost amară pen- 

tra Deul din cer, când a atins-o ca buza de om, 

de ce să mă fălesc eu, şi să mă prefac, că'ml-e 

dulce ? Şi de ce să'mi fie ruşine, în momentul 

teribil, când tâtă fiinţa, mea tremură între a, fi
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şi a nu fi, când trecutul lumin6ză ca un fulger 
pesta abisul întunecos al viitorului, şi se cufan- 

dă total din giural meii şi pere lumea ca mine 

— na e 6re atunci vocea creaturei, cu totul 

strâmtorate, lipsite de sine şi necontenit cădânde, 

de a serişni în adâncurile interi6re ale forţelor 

s6le, cari în deşert luptă a eşi de asupra : Dum- 

negeul mei! de ce m'ar părăsit? — Şi sămr fie 
ruşine de espresiune, să'mi fie frică de moment, 

când nu "1-a scăpat nici acela, care strânge ce- 

rurile întocmai cum ar strănge un cearşai ? 

21 Novembre. 

Es nu vede, nu simte, că prepară o otravă, 

care mă va perde pe mine şi o va perde şi pe 
dînsa; şi ei sorb cu voluptate până la fundul . 

cupei, pe care 'mi-o presintă pentru peirea mea 

şi a el, Ce însemnâză privirea de bunătate, cu 

care mă privesce adesea — adesea? — nu, nu 
adesea, dar cel puţin căte-o dată, complesența, ș 
cu care primesce căte-o espresiune involuntară a 
simţimântului mei, compătimirea ca suferinţa 

1Dea, care se desen6ză pe fruntea e1? 

Eri, cănd mă duceam, ea 'mi.dădu mâna, şi 

gise : Adio, iubite Werther !—Iubite Werther !
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Era pentra prima Gră, cămi-a dis iubite, şi 
acâstă vorbă "mi-a p&truns până la măduva 6- 
selor. "Mi-am repetat-o de o sută de ori, şi a-sâră, 
când era să mă culc, şi vorbiam cu mine fel de 
fel de moftari, diseiit de o dată : Npte bună, 
iubite Warther! şi trebuia să rid apoi însu'mi 
ds mine. 

22 Novembre. 

„Na pot să mă rog : Lasă'mi-o! şi totuşi mi 
se pare adesea, că este a mea. Nu pot să mă 
rog : Dă'mi-o! căci este a aliura. Fac glume 
cu durerile mele; dâcă "mi-aş da frâi ar resalta 

o litanie complectă de antitese. 

24 Novembre. 

Ea simte, ce sofer. Astădi privirea el "mi-a 
pătruns adânc în inimă. O găsiii singoră; nu 
spuseiii nimic, şi ea mă privi. Şi nu inal vă- 
daiii într'însa fcumuseţea cea graţi6să, nic lu- 

eirea spiritului ei minunat : tote acestea dispă- 
ruseră din ochi mei. Me mișcă o privire cu
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inalt mai încântătore, plină de espresiunea inte- 
resului celor mar viu, a compătimirei calzi mat 
dulci. De ce nu puteam să mă arune Ja picidrels 
er? De ce na puteam să respuud la peptul et eu 
mii de sărutări ? Ra lnă refugiu la piano, şi şiopti 
incet şi cu 0 voce dulea nisce sunete armoniG- 
se iu acompaniarea clavirulur. Nici o data war 
vădut buzele er sşa de îincântătâre; părea că se 
deschid cu sete, spre a sârbe acele tonuri dulci, 
cari isvorati din instrument, şi că nu resuvă de 
cât ecoul ceresc din gura ei cea pură. — Da, 
G6că aş putea numar să'ţi spun! — Nu inat re- 
sistaiu, mă înclinaiă şi juraiu : Niel o dată nu 
voii cutesa, a vă sărută, baze, pe car! planză 
spiritele ceralai! — Şi totuşi — voii — Ha! 
vadi, tu, 6că ce stă ca o barieră, de'naintea su- 
fletului mei — acest delicii — şi apol 8ă per, 
ca să espiez acest pecat! — Pecaţ? | 

26 Noembre, 

„Câte o-data "mi dic: Sârta ta, e unică ; ferice 
de cel-alți! — aga n'a: mai fost chinuit nimeni, 
Apol citesc vre un poet din antieitate, şi pare 
că m'aş nita în propria mea inimi. Safer atâta!
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Ah! Fost-aii âncă men! într'o miserie aşa de 

mare şi inainte de mine ? 

30 Noembre. 

E un fâcat, să no'mi mal viii în fire! Unde 

mă duc, întâlnesc câte o apariţiune, care mă 

-se6ie cu totul din linisce. Astă-di! O, sortă! o- 

menire ! 
Mă preâmblu pe la prând de a lungul apei; 

aveam poftă de mâncare. Totul era pustii, un 

„vânt rece şi umed de sră sufla din spre munte, 

şi noorii cel întunecoşi de plâiă veniaă la vale. 

De departe văquiii un om cu o haină verde, pr6- 

stă, care scormonia printre stânci, şi părea a 

căuta buruene. Ajungând mal aprâpe de dânsul, 

el se întârse la sgomotul ce făcuiii, şi atunci 

văduiii o fisionomie interesantă, în care o tris- 

tețe tăcută forma, îrăsura principală, d6ră care 

altminteri nu esprima nimic, de cât sinceritate 

şi bunătate ; părul său celii negru era prins cu 

ace în două suluri, 6ră restul era împletit într'o 

c6dă dâsă, care'I atârna la spate. Fiind-că dupe 

haine se vedea a fi om din clasa de jos, mi se 

părea că nu se va supăra, dâcă aş da dre-care
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atenţie ocupaţiunei sle, şi de aceea ] între- 

paiti ce caută? Caut, respunse el cu un oftat 

adâne, flori— şi nu găsesc. — D6ră nici nu e a- 

notimpul acuma, diseiti zimbind. — Sunt atâtea 

flori, gise el, dându-se jos la mine. În grădină 

la mine sunt trandafiri şi frunza caprei de două 

feluri, unul mi l'a dat tatăl mai, şi cresce ca o 

buruiană ; de două dile, de când o caut, şi na 

pot să o găsesc. Aicl afară Iar sunt flori tot-d6-” 

una, galbene şi albastre şi roşii, şi centaura are 

o floricică frumâsă. Nu găsesc nici una.—Sim- 

iii ceva sinistru, şi de aceea întrebaiii cam pe 

de lături: Dar ce al să faci cu florile? Uu suris 

carios, convulsivie I strâmbă facia.— Dâcă nu mă 

vei trăda, dise el, paind un deget la gură : am - 

promis un buchet drăguţel mele. Bine aă fâcnt, di- 

seiui. O! dise el, are multe alte lucruri, e boga- 

ta, — Şi tot "1 place pachetul d-tsle, întmpinaiii. 

O! continuă el, are gtavaeruri şi o cor6nă, — Şi 

cum "1 qice?—Dâcă,ar vrea Statele generala să 

“mi plătâscă datoria, întîmpină el, aş fialt om! Da, 

era, 0 dată un timp, când mă simţlam aşa de bine! 

Acuma s'a sfirşit cu mine. Acuma sunt....0 

privire umedă către cer esprima tot. AI fost dar 

fericit? întrebaiit. Ah! dâca aş Î 6ră aşa ! dise 

el. Mă simțiam aşa de bine, aşa de vesel, aşa de 
10
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uşure ca cerbul în. pădure !— Enrie! sțrisă ofe- 
mee bttrână, care veni pe drum, Enric! unde esci! 
te-am căatat pretatindent! hat la mâsă! -— Fe- 
ciorul d-tâle 8? întrebaii, apropiându-mă de dân- 

+88. Da, bietul, e fiul meu! intimpină ea, Grea 
pedâpsă "mi-a dat Dumnedeii. De când e aşa? 
întrebaiti. Aşa, de tăcut, dise ea, e de acum şâse 
luni. Slavă Domnului, că a ajuns aşa cum e a- 

"cuma! mai înainte a fost turbat un au de dile, 
şi a stat ferecat în casa de nebuni. Acuma nu 
Superă pe nimeni; atâta numai, că are a face me- 

- Teă cu regi şi cu împărați, Era un om aşa de bun, 
aşa de blând, care contributa să mă nufri6scă şi 
avea un condeii frumos; şi de o-dată devine me- 
lancolic, Papucă nisce friguri grozave, apol tar- 
barea, şi acum e tum '1 vedi. Dâcă 'țI-aş spune, 
domnule... Intrerupseiă curentul vorbelor ei cu 
întrebarea : Dâră ce timp era acela, de care 
Spune, că era aşa de fericit, că se simţia aşa de 
bine? Nătăr&ul ! esclamă ea cu un suris plin de 
compătimire; e timpul, când era lipsit cu totul, 
pe atesta '| laudă atâta; e timpul, când era în 
casa de nebuni, când n'avea niel 0 cunoscinţă 
de sine. — Acâsta mă lovi ca un trăsnet; "1 dă- 
dulii o monetă, “şi mă depărțară rute, 

Când era! fericit! strigaiu, mergând iute spre
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oraş, când te simţiai bine, ca cerbu în pădu- 

re !— Dumnedeule din cer! Acâsta să fie s6rta 

Gmenilor, ca să.nu fie fericiți, de cât până a 

nu'şi veni în minte, şi când "și-o peră iarăşi !— 
Miserabile, şi cât învidiez posomorirea ta, tur- . 

burarea minţei tele, în care te topesei! Pleci 

plin de speranţe, ca să culegi flori pentru regi- 

na ta — 6rna! — şi jălesci, că nu găsesc, 

şi nu înţelegi, de ce nu poţi să găsesel. Iar eu 
—ar ei es fără speranţă, fără scop, şi mă în- 

torn iarăşi acasă, cum am venit. —"Ţi imagini, 
ce om ai fi, daca Statele generale "ţi-ar plăți da- 

„ toria, Fericită creatură, care pote să atribue lipsa 
fericirei s6le unei pedici pământescă! Ta nu 
simți! nu simţi, că în inima tă sdruncinată, în 

creerii tăi torburaţi se află idtă miseria ta, de 

care nu pot să te scape toţi regii din lume, 

“ Peri-ar fără consolaţiune acela, care ride de 
un bolnav ce căl&toresce la izvorul cel mai de- 

părtat, unde "i se va agrava pote b6la şi "1 se va 

face sfârșirea mai durerâsă! Lipsil-ar consola- 
ţiunea aceluia, care se revoltă contra unsă ini- 

me apăsate, pentru că face un pelegrinagii la 

sântul mormânt, spre a scăpa de remuşcările 

s6le a se uşura de suferinţele sufletului stii! Fie- 

ce pas, ce face piciorul săă pe niscecăl nebătute, eo
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picătură de alinare pentru sufletul săi anxietat, 
şi cu fie ce di de pelegtinagiu inima se culcă 
mal uşurată de multe strâmtorări. — Şi puteţi 
Vol să numiţi acâsta credinţă amăgită, voi cari 
discutaşi pe perinile vâstre? — Credinţă amă- 
gită! — 0 Domne! Ta vedi lacrimile mele! 
Trebuia 6re, după ca al creat pe om destul de 
S6rac, să'1 mai dal nisce fraţi, cari să'1:ră- 
pâscă şi niţica serăcie, niţiea încredere, ce are 
în tine, în tine, o A-tot-iubitorule! Caci încre- 
derea în vre o rădăcină lecuitâre, în lacrimile vi- 
ţei, ce alt e, de cât încredere în tine, că al pus 
forţă de lecuire şi alinare în tot ce ne încan- 
giură, acea forţă de care avem nevoiă aşa de 
neincetat? 'Tată! pe care nn ta cunosc! Tată! 
care altă dată âmplealr tot sufletul mei, și care 
acum "ţi-ai întors faţa de la mine! chramă-mă 
la îine! nu mai tăcea! Tăcerea ta nu va opri a- 
cest suflet setos. — Şi ar putea să ţină mănia 
un Om, un părinte, caruia fiul seii întors pe ne- 
aşteptate, i s'ar arunca de git, şi ar striga : 
Eacă-mă iar! tată! Nu te supera, că întrerup 
migraţiunea , pe care trebuia să 0. ma! îndur 
dupe voinţa ta! Lumea pretutindeni este ace6şi, 
după osten6lă şi muncă, resplată şi bucurie; dar 
la ce mi-ar folosi mie acesta ? mie nu mi-e bine
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de cât acolo unde ești tu, şi îri presenţa ta voiii 

să sufer şi să gust, — Şi ta, scumpe tată ceresc, 

mai goni tu de la tine? 

A Decembre. 

Wilhelm! Omul despre care ţi-am scris, fe- 

ricitul nefericit, era scriitor la părintele Lotiel, 

şi o pasiune către dânsa, pe care o nutria, as- 

cundea şi descoperi, şi pentru care a fost gonit “ 

din serviciu, Va făcut turbat. Simte la aceste 

vorbe seci, cu câtă nebunie m'a cuprins istoria, 

când mi-a spus'o Albert cu ace6și linişte, cu 

care o citeseI pote tu.— 

4 Decembre. 

Te rog! — Vedi tu, cu mine s'a sfirşit, nu 

mal îndur! Adi şedeam la dânsa — şedeam, ea 

cânta, la piano, fel de fel de melodir, şi atâta 

espresiune! atât! — atât! — Ca vrei? — Suri- 

Gra ei "şt gătia păpuşa pe genunchii mel. Lacri- 

mile mi se suiră în ochi, Mă plecaiă, şi zăriiii ine- 

lul ei de maritagiii—lacrimele începură a curge
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— Şi de odată dădu în melodia cea vechie, atât 
de dulce şi de divină, aşa de odată, şi an sim- 
țiment de consolaţiune se arătă în sufletul mei, 
şi o amintire a trecutului, a timpurilor, când am 
augit acest cântec, a intervalelor triste, a neca- 
Zalui, a speranţelor neimplinite, și apoi — por- 
niii prin cameră în jos şi în sus, inima părea 
că "mi plesnesce de atâta grămădire. Pentru 
Dumnedei, diseiu, răpedindn-mă la dânsa cu vi- 
olinţă, pentru Dumnegeu, încetâză! Ea se opri, 
şi se uită lung la mine. Werther, gise ea cu un 
suris, cari "mi pătrunse sufletal, Werther, eşci 
forte bolnav; mâncările d-tâle de predilecţiune 
te scârbesc. Du-te! Te Tg, liniscesce-te! Mă 
smulseiii de lângă densa, şi — Damnegeuls! Ta 
vedi miseria mea, Şi "1 vel pune capăt. 

  

6 Decembre, 

Mult m& urmăresca figura! Ea 'mi âmple tot 
sufletul când sunt deştept şi când visez! Ati, 
când închid ochii, aci în fruntea mea, unde se 

_concentrâză forţa interidră a vederii, văd Ochit 
el cel negri. Aci! na pot să "ți esprim. Cum în- chid ochit mer, apar al er, întocmat ca un abis, .
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"1 văd dinaintea mea, în mine, âmplu simțurile 

din frantea mea. 

Ce mai e şi omul, acest semi-deii atât de lău-t 
dat! Nu "1 lipsesc 6re forţele tocmai acolo, unde? 
"1 trebuiese ma! mulţ? Şi când 'şă fea avânt spre 
bucurie, s6ii se afundă în suferinţă, nu se veda 

șl 6re oprit în amândouă, reîntors la consciinţa 

coa tîmpită, rece, tocmai când el doria să se 

pârdă în plenitudinea infinitului ? . + 

  

Editorul către cititor 

Cât de mult aş fi dorit, ca să ne fi rămas din 

cele din urmă ile remarcabile ale amicului no- 

siru atâtea măriurii autografe, în cât să nu am 
nevoie, a întrerupe prin povestire şirul serisori- 

lor s6le rămase. 

"Mi-am dat ostenlala să adun date positive 

din gura acelora, cari puteaii să fie bine infor- 

mâţi despre istoria lui; e simplă, şi spusele tu- 

turor sunt de acord, afară de câte-va mici amt- 
 nuntari; numai despre caracterele persânalor în 

acţiune mai diferă opiniunile. (8 alt ne rămâne 
de cât a povesti cu scrupulositate cea ce am pu- 

tut afla cu multă ostenială, să intercalăm scri- 

sorile rămase de la decedat, şi să nu despreţuim
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nică cea ial mică foiţă găsită; mal ca ogebira, că 
e aşa de grei, a, descoperi motorii ce! mal intimi 
şi adevăraţi, chiar ai unel singure acţiuni, la nisce 
Gmeni, cari nu sunt de fel comuni! 

Necazul şi posomorirea  prinseseră din ce în 
ce mat mult rădăcină în sufletul lu Werther, se 
înodară tot mal tare între dânsele şi cuprinseră 
încetul ca încetul tâtă fiinţa sa. Armonia spiri- 
tului săi era cu totul sdruncinată ; o ferbinţâlă 
şi 0 violinţă interior, care încurcă tâta forţele 
„năturel s6le, produse acţiunile cela mat contra- 
rietdre, şi nu'1 lăsă în cele din urmă, do cât oo- 
bosâlă, din' care căută să 6să » luptând şi mar 
mult, de cât luptase până acum cu î6te relele. 
Strâmtorarea, inimey s6le consumă cele alte for- 
ţe ale spiritului său, vioiciunea sa, agerimea, sa; 
el deveni societar trist, fot mal nenorocit, şi tot 
mai nedrept, cu cât devenia mai nenorocit, 

Ast-fel spun cel pucin amicil luf Albert ; et 
sasţin, că Werther n'a sciuţ să aprecieze un om 
pur şi liniştit, care s'a împărtăşit acum de o fe- 
ricire de mult dorită, n'a sciuţ să aprecieze pur- 
farea sa, menită a'şi păstra acâstă fericire şi 
pentru viitor, Werther, care "Şi-a consumaţ; pe 
fie-care di, ca să dicem aşa, tâtă averea, spre a 
indura s6ra suferinţă şi lipsă. Albert, die ei,
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nu s'a schimbat întrun timp aşa de scurt, era 

âncă ot acelaş, precum "] cunoseea Werther, 

şi] preţaia şi'l' onora atâta de la începnt. El 

iubea pe Dotta mai pre sus de tâte, era mândru 

de dânsa, şi doria să o v6dă recunoscută de 

toţi ca fiinţa cea mai admirabilă, Se putea d6ră 

să "1 so facă vre o imputare, decă doria să de- 

părteze și aparenţa unei bănueli, d6ca nu voia 

să împarţă cn nimeni! ac6stă posesiune pre- 

ţi6să, fie şi în modul cel mai inocent? Ei măr- 

turisesc, că Albert a eşit adesea din camera 

soţiei s6le, când se afla Werther la dânsa, dâră 

nici o dată din ură s6ii antipatie contra amicu- 

lui săă, ci numai, pentru că simţia, că pe acesta 

Vap6să presenţa sa. 

Parintele Lotter se bolnăvi şi fu reţinut în 

camera sa; el "1 trămise trăsura, şi Lotta se du- 

se la dânsul la ţâră. Era o di frumâsă de 6rnă 

căduse prima zăpadă, cam în abundență, şi aco- 

perea $6tă împregiurimea. A doua di diminâţa 

Werther se duse dupe dânsa, spre a o însoţi la 

întârcerea ei în oraş, la cas dâcă n'ar veni Al- - 

bert să o iea. Timpul cel senin nu putea să pro- 

ducă nici un efect asupra posomoriîrel s6le; un 

simţimânt sombru "1 apăsa safletulimaginele tri- 

ste se fipseseră într'însul, şi sufletul săi nu ca-
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noscea altă mişcare, de cât de la un gând dure- 
ros la altul. Cum trăta în discordie perpetuă cu 
sine îusuși, "1 se părea şi starea, altora tot mar 
gravă şi mal încurcată ; "1 se părea,_că a stricat 
relaţiunea cea frumâsă dintre Albert şi soţia 

sa, "ȘI făcea imputări, în cari se amesteca şi 0 
indignaţiune ascunsă în contra soţalui. Pe drum 
1 şi veni în gând acest object. Da, da! dise el 
în sine, serişnind din dinţi, o fi tratel comun în- 
tim, amical, tântr şi plin de interes, credinţa, 
cea liniştită, durabilă. Ba e saturaţiune şi indi- 
ferenţă! Nu'1 atrage 6re chiar afacerea cea mar 
miserabilă, mai mult de cât scunipa şi preţi6sa 
lui femee? Scie el să'și preţurască norocul? Seio 
să o stimeze, precum merită ? O posede, el bine, 
o posede. —Sciă acâsta, precum scii şi alt- ceva, . 
mi se pare ca m'am obicinvit cu ideea, ea mă 
va mai face să turbez, mă va omori âncă. — Şi 
amicia către mine, probatu-s'a ea ? Na vede el 
chiar în ataşamentulii mei către Lotta o că]- 
care a drepturilor sâle, în atențiunea ce am pen- 
tru dânsa, o imputare tacită ? Sciă bine, simţ, 
că nu mă vede cu och1 Duo, doresce depărtarea 
mea ; presenţa mea "1 genâză. 

„ Adesea el se opri din mersul său iute, adesea 
remase pe loc, şi părea că voiesce să se întârcă: 
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însă tot înainte porcese 6ră, şi se vădu cu ace- 

ste cugetări şi monologuri sosit; Gre-cum fără vo- 

ie”! la casa de vânttâre. 

EI intră pe ușă, întrebă de bătrân şi de Lot- 

tă ; casa era într”o mişcare 6re-care, Băiatul cel 

mare "i spuse, că s'a întâmplat o nenorocire la 

Wahlheim ; s'a găsit un ţăran ucis. — Acâsta 

nu făcu nici o impresiuns asupra lui. — Intră 

în cameră, și găsi pe Dotta ocupată a disuada 

pe bătrân, care voia cu t6tă bila sa, să mârgă 

la Wahlheim ca să cerceteze faptul la faţa locn- 

lui. Făptaitoral âncă nu se cunoscea ; ucisul se 

găsise diminâţa de'naintea uşei, esistaii bănuelă, 

mortul a fost argat la o văduvă, care a avut mal 

"nainte pe altul în servicii, i acesta eşise cu 

certă din casă, 

Cum audi acâsta, Werther sări în sus cu vi- 

olenţă. Se pâte! strigă el; mă duc acolo, nu pot 

să mă liniştese niel un momentă. Eli alergă la 

Vahlheim ; fie-ce amintire reiaviă într'însul, şi 

piei un momentă nu se mal înduoi, că fapta s'a 

comis de omulă, cu care a vorbit de atâte ori, 

care "1 devenise atât de preţios. 

Când era să trâcă pe la tei, spre a ajunge la 

cârciumă, unde duseseră cadavrul, Wihelm se 

îngrozi de acest loc odinidră atât de iubit. Băr-
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na, pe care copiii din vecinătate se jucaseră de 
atâtea ori, era plină de sânge. Iubirea şi cre- 
dinţa, cele mat frumâse simţiri umane, se schim- 
baseră în violenţă şi omor. Arboril cel groși stati 
fără frunde şi acoperiţi de brumă; gardurile 
cele frumâse, cari se bolteai d'asupra zidalol 
cel mic al cimitirului, erai desfoiate şi petrele 

mormântale se vedeai printre crăpături acoperite 

de zăpadă. 

Când se apropiă de cârciumă, de'naintea că- 
reia era adunat tot satul, resunară de-o-dată 
nisce răcnete. De departe se zări o trupă de 6- 
meni înarmaţi, şi fie-care striga că se aduce 
făptaitorul. Werther se uită într'acolo, şi nu'se 

„mai îndoui mult, Da! era argatul care iubea a- 
tâta pe acea văduvă, pe care '] întâlnise acum 

de cât-va timp, âmblând plin de o mânie tăcu- 

tă, de o disperare ascunsă. 
Ce-al făcut, nenorotitule! strigă Wilhelm, re- 

pediudu-se la arestat. Acesta "1 privi în tăcere, 
şi întâmpină în fine forte linistit : «Nu 0 va a- 
vea nimeni; ea nu va avea pe nimeni.> 'L du- 

seră în cârciumă pe arestat, 6ră Werther fagi, 
Acestă întimplare teribilă, violentă turbură 6- 

răşt t6tă fiinţa lui. Din tristeţa sa, din posomo- 
rirea şi din indiferența sa fu smuls pentru un
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moment : el fu cuprins de interes, într'un mod 
neresistibi], şi de o dorinţă nespusă de a'] scăpa pe 

omul acela. EL '] simţi aşa de nenorocit, '] găsi 
chiar ca criminal aşa de inocent, se puse atât 

  

de mult în locul luf, în cât credea de sigur, că 
va convivge şi pe alţii. Deja dori, să pota.rorbi 

pentru dânsul, deja "1 veni în buze discursul 

cel mal viii, el alergâ la casa de vânătbre, şi nu 

se pain opri pe drum a esprime cu jumătate 

voce: tot ce avea de gând să spună deregăto- 
rului. 

Intrând în cameră, găsi pe Albert presinte; 

ac6sta '] deconcertă pentra un moment, dâr tot 

31 adună t6te simţurile, şi spuse deregătoralui . 
cu foc opiniunea sa. Acesta dădu de câte-va ot! 

din cap, gi.cu tâte că Werther producea cu cea 

mal mare vioiciune, pasiune şi veritate tot ce 
pâte spune un om pentru descalparea altui om, 

deregătorul totuşi nu fu mişcat, nici câtuşi de 
„pucin, precum lesne 'şi pâte închipui ori cine, 

Din contra, el nici nu lăsă pe amicul nostru să 
termine, "1 contradisa cu zel, şi'l mustră că iea 

în apărare pe un ucigas: el"! arăta, cum s'ar 
suspende cu modul acesta ork-ce lege, cum s'ar 

nimici ork-ce siguranță a Statului; asemine a- 

dăogi, că nu pâte să facă nimic într'o asemenea
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afacere, fără a lua asupră'și răspunderea cea 

mal mare; totul trebue să mârgă în regulă pe 

calea prescrisă. 
Werther âncă nu se dădu învins, ci se rusă 

numai, ca deregătorul să mal închidă un ochii, 

când s'ar da vre un. ajutor omalul ca să fugă, 

„Şi acâsta 'I-o refusă deregătorul. Albert, care se 
amestecă în fine în vorbă, luă partida bătrânu- 
lut; Werther fu învins prin majoritate, şi se de- 

părtă cu o suferinţă teribilă, dupe ce "1 spuse de- 

regătorul âncă o-dată : Nu! nu e de scăpat! 

Cât de mult trebue să'] fi atins aceste vorbe, 

acâsta o vedem: dintr'un bileţel care se găsi 

între hârtiele s6le, şi care de sigur a fost scris 
îri aceeaşi di : 

«Nu esci de scăpat, nenorotitule! V&d bine, 

că nu suntem de scăpat.» 

Vorbele pe cari le rostise Albert în armă la 
deregător în privinţa arestatului, ămplură inima 

lui Werther de necaz; "1 se părea că vede în- 

tr'însele puţină succeptibilitate în contra sa, şi 

- d6că, în urma une! cugetări mal matură, nu ne- 
gă, că trebue să aibe dreptate amânduoi băr- 

baţii, totuşi "1 se părea, că ar trebui să re-  
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nanţe la fiinţa sa cea mal intimă, daca ar voi 
să mărturâscă, să admiţă, 

O foiţă, care se referă la acesta şi care espri- 
ma pote tot raportul săi către Albert, s'a găsit 
între hârtiele sâle : 

«Ce folos, dâcă 'mi dic şi Gr "mă die, că e 
bray şi bun, dâră el 'zi sfâşie intestinele; nu 
pot să fii drept.» 

  

Fiind-că era o sâră mal puţin aspră şi tim- 
pul începea a se muia, Lotta se întârse pe jos 
cu Albert. Pe drum se uita în dr6pta şi în stân- 
ga, ca şi când "Iar fi lipsit însoţirea lui Wer- 
ther. Albert începu a vorbi de dânsul, "1 mustră, 
acordându'! dreptate; el atinse nefericita sa pa- 
siune şi dorla, ca să fie cu putinţă, a'1 depărta. 
Doresc acesta şi pentru liniscea nâstră, dise el, 
şi te rog, continuă el, vedi de dă conduitel sâle 
jaţă cutine, o altă direcţiune, ca să 'şi împnţineze 
visitele cele dese. Oamenii încep a deveni atenţi, 
şi sciăi, că s'a vorbit ici colea despre acesta, 
Lotta nu răspunse nimic, şi Albert părea a fi 
simţit tăcerea ei; cel puţin nu mai pomeni de a- | 
tunei numele lur Werther către dânsa, şi când 
pomenia ea de dânsul, el lăsa vorba, s6ă "i dedea 
altă direcţiune.
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Incercarea zadarnică, ce o făcuse Werther 

pentru scăparea nenorocitalui, fu cea din urmă 

- lucire a flacărel unei lumini ce sa stinge; el se 

afundă acum cu atât mal mult în durere şi neac- 

tivitate; mal cu osebire 'şi eşi aprâpe din minţi, 

când audi, că'l vor cita pote ca martur contra 
omului, care acum se puse pe negate. 

Pot ce "1 se întâmplase de neplăcntă în viaţa 

sa activă, necasulii de la ambasadă, tot ce I-a 

fost dejucat vre o dată, ce l'a mâhnit vre o da- 

tă, 1 ferbia acum în soflet. El se găsi Gre-cum în 

drept prin t6te acestea, de a fi neactiv, se vădu 

lipsit de ori ce speranţă, necapabil, de a se apuca 

de vre una din afacerile vieţei comane, şi, dati cu 

totul simţirel s6le curi6se, modului săă de a cu- 

gota şi une! pasiuni nemărginite, tocindu'şi for- 

țele, într'o vecinică monotonie a îrister s6le co- 

munieaţiaul cu fiinţa, cea amabilă şi iubită, a că- 

refa linişte o turbura, chinnindu-se fără scop şi 

fâră speranţă, —se apropiă în fine tot mar mult 

de un sfârşit trist. 

Câte-va scrisori remase, pe cari le vom inter- 

cala aci, sunt dovedile cele mal puterice despre 

turburarea, şi pasiunea sa, şi ne arâtă cât de mult 

se Inpta şi se sforţa, căt de obosit era de viaţă. 
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12 Decembre 

Iubite Wilhelm, mă afla într'o stare, în care 
vor fi fost, acer nefericiţi, despre cari se credea, 
căI prigonesce vre un spirit răi. Câte o dată 
me apucă; na e âncsietate, nu e cupidiţate — e o furtună interidră, Decunoscută, care ameninţă a mi sfâşia peptul, care mă innâcă! Vai! val! Şi 
apol retăcesc prin teribilele scene nopturns ale 
acestui anotimp antioman, 

A-s6ră trebuia să es, Timpul se mulase de o 
dată; angisem că a debordat riul, că piriele asi 
crescut tote şi.că valea mea cea iubita a fostă 
inundată de la Wahlheim în jos! Noptea aler- 
gaiil afară la orele un-spre-dece trecute. Teribil 
spestacol, a vedea la lumina lunsi, cum se rosto- 
golese de pe stâncă apele cela scormolitâre, pe- 
ste ogdre, câmpil şi iogrădiri şi peste tot, în sus 
p3 valea cea întinsă şi în jos, o mare în fartună 
în mugetul vântului! Şi când se ivia apoi luna 
6răşi, şi sta d'asupra nuorulut cel negra, şi apa 
uruia şi resuna de'naiutea mea în refluxul cel 
teribil sujerb : un fior mă apucă, şi apol 6răşi 

„un dor! Ah! cu braţele deschise stam aplecat 
spre abis şi respiraiti în jos ! îa jos! şi mă per- 

Îi 
11
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doi în beatitudinea, de a arunca într 'însul chi- 

nurile mele, suferinţela mele! ca să dispară în 

ferbere, ca şi valurile! 0!—și nu eram în stare 

a ardica, piciorul de pa pământ, și de a pune ca- 

păt tuturor chinurilor! — Ornicul meă âncă nu 

"şi-a terminat cursul, simţ! O, Wilhelm! cât de 

bucuros aş fi dat esistenţa mea de om, numai 

ca, să sfâşiii nuoril cu acea furfună, să ivă înfig 

în apă! Ha! şi nu va area parte o dată înteom- 
niţatul de acâstă beatitadine ? 

Şi cănd mă uitaiă cu dutoşie în jos. la un lo- 

cuşor, unde mă odihnisem cu Loita la umbra u- 

ne! răchite, dupa o preâmblare pe căldură—ara 

inundat şi elii, şi abia mat _cunosciam răchita, 
Wilhelm! Şi câmpiele e, qiseiă în gândul mei, 
local din giarul casei sâle de venăire! Cât de 

mult a ruinat torantul cel răpede un:brarul no- 

stru! "mi diseiii. Şi raza de lumină a trecutalui 

- se utta într'însa, precum ar fi pentru arestat an 

vis de turme, câmpil și posturi de ondre! Stam! 

„—- Na mă mustru! căci am curagii de a muri. 

Aş... Iacă-mă acum aci, întocmat Ga o mulere 

bătrână, care 'şi iea lemnele din garduri şi 'şi 

- cerzasce pânea pe la uşile 6menilor, spre a mat 

preiangi şi ugura pentru un moment esistenţa 
el tristă şi marindă.>
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14 Decembre. - 

Ce să fie, tubite? Mă speri de mine însumi! 
Amorul mei către dânsa, nu este el amorul cel 
mai sânt, ma! pur, mat frăţesc ? Simţit-am șre 
o dată o dorință culpabilă în sufletul mei  — 
Nu voiă să jur! — Şi acum — visuri! 0! câ 
de adevărat au simţit Omenii, cari aţribuiaă nis- 
ce efecte aşa de contradictorii unor puteri siră- 
îne! Noptea acâsta! mă cutremur când die, o 
țineam în braţele mele, strânsă tare la peptul 
mei, şi acopsrlam cu sărutări necontenite gura 
ei, care şoptea amor; oehial msi "nota, în beţia 
ochiului e1! Dusunedeule! culpabil suut, d6ca 

simt şi acuma un delicii, de a'ox rechrăma a- 
ceste plăceri ferbinţi cu adincul inimer mele ? 
Lottă! Lottă! — Şi cu mine s'a sfîrşit! simţu- 
rile mele se turbură; de opt gile, de când nu 
arata memorie, ocit îner snut plini de iacrimr; “nu sunt bine nicăirea, şi sunt bine pretutindeni; 
nu doresc nimic; nn cer nimic; mai bine "mi-ar 
fi d6că m'aş duce, | | 

Otărirea de a părăsi lumea prinsese în acest 
timp şi în asemenea impregiurări din ce în ce 
mai multă forţă în sufletul lui Werther, Da la
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întoreerea sa la Lotta acestă otărire fusese tot-d6- 

una, perspectiva şi speranţa Iul din urmă; "și 

disese însă, să nu fie o faptă preipitată, jute, 

că să facă pasul cu convincţia cea mai bună, 0- 

tărtrăa cât se pote mal liniştită. | 

Indoielile ssle, căgta Iul cu.sine însu-şi 88 ve- 

de, dintr'on bileţel, care este probabil începutul 

unei scrisori către Wilhelm, şi care s'a găsită 

fără dată între chârtiele sâle : 

«Presenţa 61, sârta ei, interesul el pentru s6r- 

ta mea stârce âncă cea din urmă lacrimă din 

- ereeril mei pârliţi. | 

A ridica perdâoa şi a, trece dupe dânsa! 6că 

tot! Şi de ce atâta esitare şi tâmă ? Pentru că 

nu se scie, cam e dincolo? şi pentra că na se 

mai întârce nimeni? Şi ca să fie acâsta însuşirea 

spiritulai nostru, de a presimţi confusiune şi în- 

 4unerec acolo, unde nu scim nimic; definit bol. 

In cele din urmă se familiarisă şi se împăcă 

din ce în ce mar mult cu trista idee, şi otărirea 

“sa deveni fermă şi irevocabilă, ceea ce atestă 

__următ6rea scris6re ecuivocă, ca a scris amicalul 

său :
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20 Decembre. 

Mulţumesc iubirer tâle Wilhelm, că at lnatii 

cuvântul în acest sens, Da, al dreptate : mai bi- 

ne 'mi-ar fi, să mă due. Propunerea ca fati, ca 

să mă intorn Îa vol, na'mi place cu totul; celă 

pucin aş voi să mal fac un ocol, mat cu osebire, 

că putem spera, să avem ger continuă şi drumuri 

bune. Asemenea 'mi pare forte bine, că voiesei 

să vii, să mă iei; numai două săptămâni, te rog, 

să mal îngădui, şi mal aşteptă o scris6re de la 

mine cu cele-alte amănunte. E de trebuinţă, să 

nn se rupă nimic, până a nu se c6ca; şi două 

săptămâni ma! multii sâii ma! pacin fac multă, 

Mame! spune”, să se r6ge pentru fiul ei, şi căi 
cer ertare pentru tot necazal ca "I-am făcut. Era 

o dată sârta mea, de a mâhni pe acela, cărora le d6- 

torez bucurie! Rămân! cu bine, scampu! mei! Bine- 

cuvântarea cerului să vină peste tine! Adio!» 

  

Cat despre ceea ce se petrecea în acest timp 
în sufletul Lotter, care a fost cugatul ei către 

s0ţ, către nefericitul er amic, noi nu cutezăm a 

le esprime cu vorbe, cn t6te că, pe cât cun6scem 

caracterul ei, putem să ne facem o idee tăcută,
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şi un suflet frumos de femee pote să se îrans- 

porta într'al ei şi să simţă cn dânsa. 

Atâta e signr, ea era. decisă ca formetate a 

face toţ, spra a dopărta pe Werther, şi d6că e- 

sita, acâsta era numa! o craţare cordială, ami- 

cală, pentru că sia, cât de mult lar costa, ba, 

că "tar fi aprope imposibil. Totuşi fa silită mai 

mult în acest timp, de a fi seri6să în otărirea 

sa; bărbătul săi păstra deplină tăcere în privin- 

da acestei refaţiuni, precum tăcose şi ea tot-d- 

una, şi de aceea vota ca atâtii mat mult, săi 

_ dovedâscă prin fapt, câtă de demn e cugetul ei 

de al lui. | 

In aceeaşi di, în care scrisese epistola din ur- 

mă către amicul săui, era Damineca înainte de 

Crăciun, Wi eni sâra la Lotta, şi o găsi 

singură. Ea se ocepa a regula câte-va obiecte 

de jucărie, pe cari le preparase ea daruri de 

Qrăcian pentru fraţii şi surorile s6l6 mal mir. 

EI vorbi de plăcerea ce vor avea mititeil, şi de 

timpurile, când deschiderea nezșteptată a uşei 

şi apariţiunea unul arbore împodobit ca lumi- 

nări de câră, zaharicale şi niere âmplea pe cine- 

va de o plăcere paradisică. Vei priimi şi d-ta, 

dise Lotta, ascundându'și nedomirirea înfr'an 

suris dulce, vei priimi şi d-ta un dar, daca vel
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fi eu minte; o virtelniţă şi âncă ceva, — Şi ce 
numesci D-ta a fi cu minte? esciamă ei, sum să 

“îi? cam pot să fii? scunipă Lotiă! Joui sâra, 

dise ea, e ajun de Crăciun; atanci vin copiii, vine 
şi tatăl meii, i capătă fie-care ce e al lui, şi a- 

tunel vit şi d-ta —dâr mat "nainte nu! — Wer- 
ther fa surprins.— Te rog, continuă ea, aşa am 

otărât odată; te rog pentru liniscea mea; nu se 

pote, nu se pote să rămână ast-fel!—EI îşi în- : 

torse ochii de la dânsa şi se pre'mblă prin ca- 
meră în jos şi în sus, şi murmară între dinţi 
vorbele : nu se pâte să rămână ast-fel! Lotta 

care simţia, teribila stare, în caro 7] aruncaseră 

aceste vorbe, căuţă prin fel de fel de întrebări 
să dea o altă dirscţiune cugetului s6ă, dâe în 

deşert. Na, Lottă, strigă el, nu te voii revedea! 

De ce? întâmpină ea, Werthar, poţi, trebue să 
ne revedi; dr să te mal moderezi. O! de ce te-ai 

născut cu acâstă violință, ca acâstă pasiune, 
care se lipesce întz'un mod neînvins de tot ce'ţi 

-vina la mână! Te rog, continuă ea, luânda'] da 

mână, moderâză-te ! Spiritul d-tâle, sciinţele d-t6- 
ie, talentele d-î6le, câte plăceri variate nw'ţi 

ofere ela? Fir bărbat! Intree acast trist ataşa- 

ment de la o fiinţă, care nu pâte să facă nimic, 

: de cât să te plângă! — EI serişni din dinţi, și
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o privi cu un aer sombru. Ea '] ţinea de mână. 
| Un moment numal de cugetare liniştită, Werther ! 

î _dise ea. Na simţi, că te înceli, că te perd! îna- 
Să 

Z dins!.De ce pe mine, Werther? tocmar pe mine, 
Să „* Proprietatea altuta ? tocmai acâsta? Mg „ea, 

> malt mă ten că e numar imposibilitatea de a i mă piscde, care face ca acâstă dorinţă să “ fe 

    

     [Ă ag 05 atiligălăre, EI “şi scâso mâna diutr'a et 
uitându-se Îa dâusa cu o privire îngheţată şi ia- 
dignată. Inţelâptă! strigă el, forte înţelâgta ob- 
servaţiane! O fi făcut-o pote Albert? Politică! 
forte politică! — Pâte să o facă orl-cine, întim- 
pină ea. Şi să nu mal fie în acâstă lame în- 
tinsă o f6tă, care să ţi împlintasca dorinţele 
inimei? Otărăsce-te , caută, şi "ţI jur, că vei 
găsi; căci de mult mă îngrijasce , pentru d-ta 
şi pentru noi, mărginirea, în care te-a! închis 
d-ta singur în acest timp. Caută să te otâreser! 

- O călătorie te va distrage, trebue să te dis- 
| iragă ! Caută, găsesce un obiect demn de a- 

morul d-isle, şi întârnă-te, ca să gustăm împren- 
nă deliciile uner adevărate amicii! Acesta, dise 
el cu un suris rece, s'ar putea tipări şi recoman- 
da tuturor invățătorilor, Dragă Lottă! mat dă'mi 
paţintică linişte! tâte se fac! — Atâta numai, 

„Werther, să nu vil până la Crăcian!—E1 vru să 
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- respundă, şi -Albart intră în cameră, "ŞI dădură 
sera bună cu muită răcâlă, și se preimblară prin 

_ Cameră unul lângă altul, amândot plini de nedo- 
mirire. Werther începu un discars neînsemnat, 
care se termină curând, Albert asemine, şi în- 
trebă apoi pe nevastă-sa de nisce însărcinări, şi 
când audi că nu sunt âncă esecufata, "1 dise câ- 
te-va vorbe, care "i 50 păreaă lu! Werther Teri, 
ba chiar aspre. EI vru să m6rgă, nu putu, şi 
esită până la opt, când posomorirea şi necazul 
se mări din ce în ce mai mult, până când se pa- 
se mâsa, şi atunci 'şi luă pălăria şi bastonul. 
Albert "1 învită să rămână; el însă; căruia invi- 
„tarea i se părea un compliment fără însemnăta- 
te, mulţami cu răcâlă, și plecă. | 

Veni a-casă, luă luminarea din mâna băiatu- 
lui, care voia să "1 luminezs , şi intră singur în 

- camera sa, plâose tare, vorbi cu necaz către sine 
isuşi, se pre'mblă cu violenţă prin cameră, şi se 
îrînți în fine în pat, fără a'şi scdta hainele, şi 
acolo "i găsi servitorul, care îndrăsni pe la ua- 
spre-dece să intre, ca să întrebe. dâcă pâte să 
tragă cismele domnului? ceea, ce şi permise, or- 
donând servitorului, ca să nu vină diminâţă în 
cameră, până când "1 va chema. 

Luni! dimin6ţa, la donă-deci şi unul ecem-
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bre, scrise următârea epistolă, care s'a găsit 

după mortea lui sigilată pe serin la adresa Lot- 

tei, căreia "1 s'a predat; o roi reproduce pasa- 

gie-pasagie, după cum se vede din împregurăi!, 

că a scris-o. - 
  

«Sa otârit, Lottă, voii să mor, şi acâsta "ţi-o 
serii fără esagerațiune romantică, ca linisee, în 

dimin6ţa dilei, în care te roiii vedea pentra cea | 
din urmă 6ră. Când vel ceti acesta, scumpa mea, 
mormântul rece şi acopere resturile îngheţate ale 
celui neastâmperaţ, nefericit, care nu scie pentru 
momențele din urmă ale vieţel s6le altă dulcâţă mar 
mare, de cât a petrece cu tine. Am avut 0 n6p- 
te teribilă, şi val! o nâpte bine-făcătâre. Es e, 
care a întărit otătirea mea, a precisat-o : Voiti să 
mor! Când m'âm smuls er! de lârigă tine, în acea 
revoltă teribilă s simţurilor mele, cam se grămă- 
diră t6te acestea la inima mea, și mă apucă esis- 
tenţa mea lipsită de speranță şi de bucurie! n:6 
apucă cu o răcelă îngrozitâre — abla ajunseiii în 
camera mea, eşit din fire, cădaiu în genuchi, şi o, 
Domnegeols! 'mi acordaşi mângâerea cea din 
urmă a lacrimelor celor mal amare! Mii de pro- 

iecte, mii de perspective se vânturaii prin su- 
fletul mei, şi în cele din urmă se fixă, lămurit
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întregă, ultima şi unica idee : Voiii să mor!— 

Mă culeaii, şi dimin6ţa, în liniscoa desceptărer, 

e âmcă fixă, necliutită în inima nea: Voiii să 

mot | — Nu e disperare, e siguranţă, că am a- 

juns la capăt cu povâra mea, şi că mă sacrifice 

pentru tice. Da, Lottă! De ce să na spun? unul 

din not trei trebue să pâtă, şi acesta voii să fii 

să! O scumpa mea! în acestă inimă Bfâşiată s'a 

mişcat adesea ps ascuns şi cu farie ideea —să 

omor pe bărbatul tei !—ps tine!— să mE omor 

pe mine! Fie dâr!—OCând te ver sui pe d6l în- 

to s6ră fromâsă de vâră, atunci aduţi a- 

minte de mine, cem veniam adesea din vale, şi 

atunci să'ţi îndrepţi privirea la cimitir la mor- 

mâutul mei! cum mişcă vântul 6rba cea înaltă 

incâce şi încolo la lumina s6relui apunstor! — 

Eram linistit, când am început; acum, acum : 

plâng ca un copil, când tote acestea mi se în- 

făţișeză întz'un mod aşa de viii!» 

Pe la 10 ore, Werther chiămă pe setvitorul 

săi, şi ps când se înbrăca "1 dise, că va pleca 

peste câte-va dile; să ştârgă d6ră hainele şi să 

pregătâscă t6te, spre a le strânge în giamantane; 

asomedea îl ordonă să câră pretatindeni comp- 

tari, să aducă câte-va cărţi împrumntate pe la 

alții şi să plătâscă la câţi-va seraci, cărora obict-
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nuia să le dea pe fie-ce septămână câte ceva, par- 
“tea lor pe două lumi înainte. 

EI ordonă să i se aducă mâncarea în camera 
88, şi după mâsă încălecă şi eşi la deregător, pe 
care nu-l găsi acasă. El se pre'mblă .posomorit 
prin grădină, şi părea că vooscs să se mal îm- 
povereze în cele din urmă cu t6tă tristeţea amin- 
tre. | 

Mititei! nu "1 lăsară mult în pace; îl armăriră, 
săltară în giurul lar; "1 spuseră, că, d6ca va fi ma 
ne, şi 6ră mâne şi âncăo qi, sa vot duce la Lotta, 
ca să 'şI tea darurile de Crăciun, şi ît spuseră 
minuni, pe cari şi le promitea mica lor fanta- 
siă. Mâne! esclamă 'el, şi 6ră mâne! şi âucă o 

-- Ai! şi "1 sărată pe toţi cu cordialitate, Şi era să 
plece, când 'I gise cel mal mic, că vrea să “1 
spună ceva la urechiă. EI "i descoperi, că fraţii 
Jul cei mari ai scris nice felicitări de anul noă 
aşia de mari! Și una pentru papa ! alta pautra 

„ Albert şi Lotta, şi âucă una pentru domnul Wer- 
„ther, aceste felicitări vor să le predea în diua 
de anul noii diminâţa. Acâata I' birni; el dărai 

la fie-care câte ceva, încalecă, însărcină pe copii 
să salute pe bătrânul şi plecă cu lacrimile în ochi. 
„Pe la 5 ore veni acasă, ordonă servitârel să 
"v6gă de foc şi să "1 întreţină până la npte. Pe
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seritor îl puse să stringă cărţile şi rafale jos în 

ladă şi să c6se hainele în pânză. După aceea pro- 

babil că scrise urmâtorul pasagiii al scrisori! s6le 

din urmă către Lotta : . 

<Nu mă aştepţi! Oredi, că te voii asculta, şi 

că nu te voii revedea până în s6ra de Crădinn. 

O, Lottă! astă-di s6ă nici odată! La Crăciun vel 
ţine acestă hârtiă în mână, vel tremura şi o 

vel uda en iubitele tâle lacrime.. Voiii, trebue! 
O! cât da bine 'in! este că sunt otârit!> 

Iotta, între acestea cădusa într'e stare sin- 

gulară. După convorbirea di vrmă ce â avut cu 
Werther, ea simţi, cât de grei "1 va fi, a se des- 
părţi de dânsul, cât va suferi el când ar fi să 
se depărteze de la dânsa. | 

Sa vorbise în trâcăt în presența lui Albert, că 

până în s6ra de Crăciun, Warther nu va mai ve- 

ni; şi Albert plecase călare la un funcţionar din. 

vecinătate, cu care avea să termine Gre-cari a- 

faceri, şi unde trebuia să rămână peste nopte. 

Ea şedea acum singură, nici unul din fraţii 

săi nu era în glurul ei; se dedea gândurilor 

s6le, cart se ocupau în tăcere ca împregiarările 

61 ; se vedea acum legată pentru veciă cu băr- 

batul, al cărui amor şi credinţe le cunoscea, la
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care ținea din t6tă inima, a cărol linişte, a că- 
roi fidelitate părea a fi fost destinate a nume de - 
cer; pentru ca o femes bravă să'şi r6zime pa 

dânsele fericirea vieţel s6le; ea simţia, ce va fi 
el pentru tot-dâ-una atât ei cât şi copiilor el. Pe 
d'altă parte Werther îl devenise aza de scamp, 

chiar din primul moment al cunoscidţel lor, po- 

rivirea caracterelor lor se arătase aşa de fru- 

mos, petrecerea îndelungată ca dânsul, atâtea 
siteaţiun! prin cart ai trecut împreună, făcuseră 
o impresiune neştârsă în inim& oi. Tot ce simţia 

'şi cugeta de interesant, era obicinnită a împăr- 
tăşi cu dânsul, i depărtarea sa ameninţa să 
lase în t6tă fiinţa ex o lacună, care nu se mai 

putea âmplea, O! dâca ar fi patut să'l schiw- 

be în acest moment în frațe, ce fericită ar fi fost! 

Dâca ar fi putut să'| îns6re cu vre o amică, d6- 

ca ar fi putut să spere a restabili cu desăvârgire 
- şi raporturile sâle către Albert! 

Ea trecuse în revistă una câte una pu tâte ami- 

cele sâle, şi găsi la fie-care câte ceva de obser- 
vat, nu găsi pe nici ana, cărela il-ar fi dorit. 

Şi tocmal când făcea aceste reflecţiuai, ea 
simţi adâne, fără a se putea lămuri, că dorinţa 

e! intimă, ascunsă, e de a'l păstra pentru sine, 

gi'şi dise în aceleş timp că nu pâte să'l reţină,
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nu'1 este permis să'l reţină; sufletui et curat, 

frumos, care altminteri eranşure şi se uşura âşă 

de lesne, simţi povâra unei melancolil, căreia X 

era închisă perspectiva fericirii. Inima el era â- 

păsată şi un nuor obscur plutla din aintea ochi- 

lur el. | 

Ast-fel se făcuse şâse şi jumătate, când audi 

pe Werther urcând scările, şi cunoseu îndaţă mar- 

sul săii, vocea sa, care întreba de dânsa. Cât de 

tara "1 bătea inima, şi putem dice chiar pentru 

prima 6ră la venirea sa. Mult ar fi dorit să '1se 

spună că nu este acasă, şi când intră, ea'1 strigă 

cu un fel da turburare pasionată : Nu "ţi-a! ţi- 

nuf cuvântal! N'am promis nimie, fu respunsul 

săi. Atunci ar fi trebuit cel pucin să'mi satis- 

faci ragămintea; te-am rugat pentru liniştea 

n6stră amândorura, 

Ba nn seia bine ce voia, nici ce făcea, când 

trămise dupe câte-va amice, spre a nu fi sin- 

gură cu Werther. El puse câte-va cărţi ce adu- 

sese, pe mâsă, întrebă de altele, '6ră dânsa doria 

când ca să vină amiecele, când ca să nu vină. 

Fâta se întârse, şi aduse scirea, că amândouă 

Cer Scuse. Sa 
En, vru să dică fetel, ca să rămână cn lucrul 

ei în camera de alături, dâr 'şi luă s6ma. Wer-



176 

  

ther se pre'mbla prin cameră; ea se apropiă de 
piano şi începu să cânte un menuet, nu mer- 
gea. Se îmbărbătă, şi şeda pe canapea lângă 
Werther, care 'şI Inase locul săă cel obicinuit. 

+ Nal nimic de cetit? dise ea. Werther n'avea 
nimic. Colea în entia mesei, relaă ea, e îraduce- 
rea d-t6le a căto-va cântari din Ossian: âncă 
nu le-am cetit; căcl tot speram-să le aud de !a 
d-ta; dâr de atunci tot nu s'a făcut. 0casiunea. 
E! zimbi, scosa cânturile, fiori ?] apucară, când 
le luă în mână, şi ochil i se âmplară de lacrimi, 
când se ultă la ele. Şedu jos şi ceti. 

  

«Stea de amurgul sere, frumos lucesci tu la 
apus, “ţI ardici capul radios din nnoral t6ă, âm- 
bli imposantă pe colina ta îuainte. La cine pri- 
vesci spre luncă? Vânturile fartan6se s'au ]i- 
niscit; din depărtare vine mormăital cascadei; 
„valuri sgomotâse jâecă la stâncă în depărtare; 
zuruitul muscelor da sâră retăcesea paste câmp. 
La cine privesc! amină frumâsă? Dâr zimbesci 
Şi mergi; vesel te încongtară valurile, şi scaldă 
„părul tăi grațios. Adio, radă liniseită! Apari, 
0, lumină admirabilă a sufletului lar Ossian'! 

«Şi apare în t6tă vigârea er, Vedi pe amicii 
„mei cel decedați, se adună la Lora, ca și în qi-
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lele, cari ai trecut! —Pingal vine ca un stâlp 
de câţă umedă; în ginra "I sunt eroi! să, şi 
ată! bardii cântăre!! Ullin căruntal! Ryno cel 

imposant! Alpin, cântăreț grațios! şi tu, Mino- 

nă cn dulosele tâle plângeri! — Cât snateţi de 

schimbaţi, amicii mel, de când cu ilele de săr- 
bători da la Selma, cână zivalisam pentra on6- 

rea cântărei, precum. suflarea, primăverei în- 

clină pe rănd în lungul colinei 6rba ca gopte- 

sce îucet, | | 
«Atunci eşi Minona în frumuseţea ei, cu pri- 

virea, tristă şi cu ochiul plin de lacrim!, greă fAl- 

fâia părui ei în vântul cel nestatornie, cane. su- 

fla din deal.— Tristeţea, ămpla safletal eroilor 

câud ea 'ŞI ardică vocaa'1 cea plăcută; căci adesea 
ea văduse mormântul lu! Salgar, adesea locuin- 
ţa întunecosă a, Colmei cale! albe. Colma părăsită 

pe deal, cu vocea"! armoni6să! Salgar.a promis 

să vină; d6r nâptea se întinse de giur împregiur. 

Ascultaţi vocea Colmer; când şedea singură pe 

deal! | 

| Colma 
Pa Îi 

<E n6pte!—sunt singură, perdută pa acest 

deal firtunos. Lia mante inuge vântul. Torentul 

urlă pe 'stâncă la vale. Nu mă apără bordieti 
12
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de pl6tă, pe mine, părăsita pe acest deal 1 Înr- 

tunos. 

<Egi, o-lună, din noarii tăi! Aareți, voi stele 
ale nopţei! Conduce-m'ar vre o radă la locul, 

"unde mi se odihnesce amorul de greutăţile ve- 
nătorel, cu arcul slobod lângă sine, câinii gâ- 
fiind în giurul lut. Torentul şi fartana mugesc, 
nu aud vocea iubitului mei. 
«De ce întârgie Salgar Îl meu? Uitatu-gr-a 
cuvântul ?—Eacă stânca şi copaciul, şi eacă şi 

riul cel sgomotos! În murgul serel promiseși să fii 

aci, ah! unde s'a râtăciţ Salgar al mei? Ca 
tine voiam să fug, să părăsesc tată și frate! pe 

acesti mândri! de mult familiile n6stre sunt nea- 

mice, dar noi nu suntem neamici, o, Salgar! 

<Tacl un moment, 0, vânt! taci un mic mo- 
ment, 0, rii! ca: să r&sune votea'mi prin vale, 
ca să mă andă călătorul mai! Salgar! eu sunt 
care te chiăm! Eacă arborele şi stânca! Sal- 
“gar! scumpul mei! eacă-mă; de ce esiţi de a 
veni ? NE 

<Eată, apare luna, fluviul lucesce în vale, 
stâncile se văd cenuşii pe deal în sus; dâră nu '! 
văd pe înălţime, cânii str nu vestesc sosirea Iul, 
Aci trebue să şed singură. 

< Dar cine sunt acela, ce stati cnlcaţi colea jos în
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lancă? — Iubitul mei? fratele mei? — Vorbiţi, o, 

amicii mei! Nu respand. Cât 'mi-e sufletul de 

îngrijat! — Ah, sunt morți! Spadele lor roşie 
din luptă! O frate, frate! De ce al ucis pe Sal- 
gar al mei ? O Salgar! de ce at ucis pe fratele 
mei ? Amândoi "mi! erați aşa de scumpl! O, fra- 
mos erai tu pe deal între inil! Teribil era el în 

luptă. Respundaţi'mi! ascultați” mi vocea, iubi- 
ţi met! Dar var! sunt muţi! muţi pentra ve- 

cia ! rece, ca pământul, e peptul lor! 

<0, de pe stânca dealului, din culmea celut 

inunte vorbiți, spirite ale morţilor! vorbii, că 

nu mă îngrozese! — Unde vaţă pus la odihnă? 
In care pescere de munte să vă găsesc?—N'aud 

voce slabă în vânt, nici respuns suflând în far- 

inna dealului. 

_«Şod aci în jalea mea, ascept ina în lacti- 
mele mele. Scormoniţi erâpa, o amici ai celor 

DOrță, dâră nu o închideți, pân când voiii veni 

ei! Viaţa'mi pere ca un vis; cum să rămân ei 
îndărăt ? Aci voiii locni eu amici! mel, la flnvin! 

stâncei resunăt6re.— Când n6ptea se va întinde 

pe deal, şi va trece vântul peste luncă, spiritul 

oii să stea în vânt, să jălâscă -m6rtea, amiciloră 
mei. Vânătorul mă ande din umbrarul să, se 

teme de vocea mea şi o inbesce; căci dulce să
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"ml fie vocea pentru amici mol; amândoni "ni 
era aşa de scumpi! 

«Acâsta'ţi era, cântarea, 0 Minonă, filcă a 
lui Thorman, ca roşesci atât da graţiosă. Lacri- 

“mele n6stra curssră pentru Colma, şi safletat no- 
sira se posomori. 

<Ullin se presintă cu arpa, şi ne dădu cân- 
tarea lat Alpin. — Vocea lul Alpin era afabil, 
sufletul lu Ryno o rada de foc. Dâr deja sa 
odihniaii în casa cea strâmtă, şi vocea lor se per- 
duse în Selua. O dată se întorce Ullin de la vâ- 
uătâre, până a nn cădea âncă eroit, El audi pa 
deal cântarea lor de întrecere. Cântul lore era 
dulee, dr trist. Plângeai căderea lui Morar, pri- 
mul dintre eroi. Sufletul săi era ea snfletal lui 
Fingal, sabia lut ca sabia lui Oscar. -— Der el 
cădu, şi tatăl săi jălea, şi plini de lacrimi eraă 
ochi! sotoroi s6le, ochit Minonei erai plint de la- 
crini, sora mândeului Morar. Ea se retrase din 
naintea cânțărei lu Ullin, ca luna în apus, care 
prevede plia fartandsă, şi "și ascunde frumosul 
Cap într'uu nuor.—Eă băteam arpa cu Ullin la 
acâstă cântare de jale. 

Rynno 

<Trecut-a vâutul şi plois ; mediul giler e se-
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nin, nuorit se despart. Pagind, sârele cel nesta- 
tornie luminâză colina. Fluviul de munte curge - 

roşiatec prin vale. Dulce e murmnra ta, o rit; 

dâr mai dalce e vocea, el jălesee pe cel mort. 

Capul săii e plecat de bătrâneţe, şi roşiu e ochiul 

st lăcrimând, Alpin, escelente căntăreţ! De ce 

eşti singur pe colina cea tăcută ? 'de ce jălesc! , 
ca o suflare de vânt în pădure, ca unda la ma- 

lu! depărtat ? 

Alpin 

«Lacrimile mele, Ryno, sunt pentru cet morţi, 

vocea mea pentru locuitorii mormântului. Inalt 

eşti tu pe colină, frumos între fiii lancei! Dâr 
vei cădea ca Morar, şi pe mormântul t&ti vor ge- 

dea jălitori, Colinele te vor nita, arcurile tâle 

din hală stati neintinse. 

«Iute erai, o Morar, ca şi căpridra pe deal ; 

teribil ca focul nopturn din cer. Mânia ta 

era furtună, sabia ta în bătălie, ca fulgerul dea- 

supra luncei, vocea a ca torental din pădure 

după pl6iă, ca tunetul pe dealuri depărtate. Mulţi 
căgură prin braţul tăi, flacăra mâniei tâle "i con- 

suma. Dâr când te îutoreeal de la resbel, cât de 
pacinică "ți era vocea! Pâţa ta era ca, sârele dape 

furtună, ca lună din n6ptea cea tăcută, peptul
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î8ă, liniscit ca lacul când a încetat, vulvârea, vân- 
tului, ă 

<Strâmtă e acum locuinţa ta! întunecos ]4- 
caşul tău! cu iei pași "ţi măsor mormântul, o 
du! care odini6ră era! aşa de mare! patru petre 
acoperite ds muschii sunt unica ta amintire; unu 
arbore desfoiat, earba înaltă, care şioptesce în 
vânt, artă ochiului de vânător mormântul pu- 
terienlui Morar. N'ai mamă, că să te plângă, 
nici f6tă cu lacrimi de iubire; mârtă 6 aceea care 
te-a născut, cădută e filcalor Morglan. | 

«Cine e acela, care se râzimă pe toiagul său? 
cine e acela, cu capul albit de bătrâneţe, cu o- 
chil roșiţi de lacrimi ? E tatăl i8ă, o Morar! E 
tată a nici unii fii afară de tine! E] audi de vestea, 
ta în laptă; andi de neamici risipiţi; audi de glo- . 
ria lui Morar! Var! dâra nimie despre rana lut? 
Plângi, tată al lut Morar! plângi! însă fiul tă 
nu îe aude. Adânc e somnul morţilor, j6s% e 
periua lor de palbere. Nici odata nu mal ascultă 
vote, nu se descâptă nici-o-dată la chiăinarea 
ta. O! când sosesce ina în mormânt, spre a 
dice dormindului : deştâptă-te! 

<Rămânvl cu bine, tu cel mal nobil d'intre 6- 
meul, triumfator pe câmp! Dâră niet o-dată cân- 
pul nu te va mar vedea! niot o-dată pădurea, in-
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tunecâsă nu va străluci de lucirea ferulul tău ! 

Ta p'ai lăsat fii în urmă ţi, dâr cântarea va 

conserva numele tăi; timpuri viitâre vor augi de 
nomela tăi, vor audi de Morar cel cădut în 

luptă! 

«Resunătâre [n jalea aroilor, nat resunător 

oftatul sfaşiător al lui Armin. Lui i se amintea 
moriea, fiului săi; el cădu în gilele juneţel. Car- 

mor şedea apr6pe de eroii, prinţul resunătorului 

Galmal. De ce geme oftatul lui Armin? dise el; 
ce e de plâns aci? Nu sună 6re cântecul şi cân- 
tarea, spre a mişca sufletul şi a "1 delecta. E ca 

o câță fragedă, ce se înalţă din lac şi rourâză 
valea, şi udă ilorile; dâr vine sorele iarăşi în pu- 

terea luk, şi ceața a perit. De ce eşti aşa de jă- 
litor, Armin, dâmne al Gormel înconjurată de 

mare î 

«Jelitor! Da, aşa sant, şi nu e mică causa 

darerei mele.—Carmor, tu n'ai perdut fiii, n'al 
perdut filcă înfloritore ; Colgar, vitezul, trăesce, 

şi Amira, cea mal frumâsă dintre fete, Ramu- 

rile casei t6le înfloresc, o Carmor; însă Armin 

8 cel din urmă din seminţia sa. Intunecos e pa- 
tul tăi, o Dauro! adânc e somnul tăi în mor- 

mânt.—Când te vel descepta cu cânţările tâle, cu 
vocea ta melodi6să? Ardei, vânturi de tomuă!
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aide! băteţi peste lunca, întunecâsă ! torente ale 
pădurei, ferbeţ! arlaţi, furtune, prin vârful ste- 
jarilor! Âwblă prin nori sfăşiaţi, o lună! a- 
Ttă în intervale palida'ți figură! A mintesee'mt 

: de n6ptea teribilă, când au perit copiii met, când 
a cădat Arindal, putericul, şi a espirat Daaura, 
iabita, 

<Dauro; o filcă, al fost frumâsă, frumosă ca, 
luna pe colinele Faure), albă, ca zăpada tădută, 
dulce, ca zefirul respirând! Arindal, arcul ţăui. 
era puteri, pe câmp lancea ta iute, privirea, 
ta ca câţa d'asupra undei, pavăza ta ca un nuor 
de foc în fartună ! 

<Armar, vestit în răsbelă, veni şi peţi amo- 
rul Daurer; ea nu resistă mul timp. Fruwm6se 
sraii speranţele amicilor ei. |, 

<Erath, fiul lat Odgal purta mânie; căci fra- 
bele săi jăcea ucis de Armar. EI veni, deghisat 

în marinâr. Frum6să era, luntrea lu pe unda, aibe 
buclele s6le de bătrâneţe, liniscită faţa sa ge- 
ri6să. O, tu cea mar framosă dintre fete, dise 
el, fitcă graţi6să a lut Armin, colea Ia, stâncă, 
nu departe în mare, acolo Armar asc6ptă pe 
Daura : vin, să duc pe iubita sa peste marea 
cea nruindă. | 

<Ea "1 urmă şi strigă pe Armar; nimic nu
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respunse de cât vocea stâncel. Armar! iubite! 
iubite! de ce mă îngrijesc atâta? Ascultă, fiă 

al lui Arnathj! ascultă! E Daura, care te chiamă! 
<Erath, trădătorul, fugi ridând la uscat. Ea 

'şI ardieă vocea, strigă pe. tatăl săi, pe fratele 

s&ă : Arindal! Armin! Na e nimeni, ca să scape * 
pe Daura ? 

«Vocea e! străbătu peste mare. Arindal, fiul 

mei, descinse din deal, încărcat de prada vânăt6- 

rel; săgețile s6le zornăiaă la copsă'i, arcul îl 

ţinea în mână, cinci câni negri-vineţi eraă în 

glurul lui. EI vădu pe vitâzul Erath la mal, 1 
prinse şi'] legă de stejar; tare '] strânse în lan- 

- țuri, legatul âmplu vânturile de gemete. 

+ < Arindal pornesce pe valuri cu luntrea sa, ca 

să aducă pe Danra. Arimar veni cu mâni€, ră- 

pedi săgâta cu pene cenușii; ea resună, se îm. . 

plântă în inima ta, o; Arindal! fiul mei! In 
locul lui Erath, trădătorul, perişi tu; luntrea 
ajunse la stâncă, el cădu lângă dânsa, şi muri, 

La picidrele t6le curse sângele fratelur tău; cât 

de mare "țI fu jalea, o Dauro! 

«Valurile sfărâmară lantrea, Armar se arun- 
că în mare, 3ă scape pa Daura sa, ori să moră. 

Indată se rostogoli ca o fartană un bulgăre din 

deal în valuri ; el se cnfundă şi nu se mal ardică,
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«Singură pe stânca spălată de mare, augiam 
plângerile fiicei mele. Multe și resunățâre fară 
țipetele er; der tot nu putea să o scape tatăl- 
stii. TOtă nâptea stam la țărm, o vedeam în lu- 
mina slabă a, luner, totă nâptea audiara țipetele 
ei ; urla vântul, şi plâia bătea cu sgomot spre 
munte. Vocea el slăbi, până a nu se ivi dioa; ea 
espiră, ca zefirul serel în 6rba stâncilor. Im po- 
vărată de jale ea muri şi lăsă pe Armin sigur! 
Sa dus forţa mea din r&sboiii, a căqut mândre- 
țea mea dintre fete. 

«Când vin fartunele muntelui, când Nordul 
ardică valurile în sus, să şed lu ţărmul sunător, 
privesc la -stâuca cea grozavă. Adesea v&d în 
luna apunătore spiritele copiilor met, pe jumă- 
tate în amurg, e! âmblă împreună dute 0 6oncor- 
die tristă. > 

  

Un torent de lacriwe, care ishueni din ochit 
Lotte, uşurând inima el apăsată, opri pe Wer- 
ther în cântarile s6le. El aruncă hârtia, o luă 

„de mână şi vărsă lacrimele cele mat amare. Lotta 
şedea rezimată pe măna cea-l'altă Şi ŞI ascun- 
dea ochil în batistă. Mişcarea amândorora era 
teribilă. Simţiaii propria lor miserie în s6ria a- 
celor nobili, o simţiaă impreună, şi lacrimele -
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lor se uniră. Buzele şi ochii lu! Werther ardea 
la brațul Loţter; nn fior o apucă; sa vru să se 
depărteze, şi durerea şi compătimirea o apăsati 
într'an mod paralisător ca plumbul. Ea resuflă 
spre a'şI mal veni în fire, şi'l rugă gomând să 
continue, "] rugă cu tâtă vocea cerului! Werther 
tremura, inima sa părea că plesnesce; el ardică 
fOiă şi ceti cu o- voce întreruptă : * 

«Dece mă descepţi, aer al primă-verei? M6 
desmierqi și dit : rourez cu picături din cer! Iusă 
timpul vestejirer mele & aprâpe, aprope furtuna, 
cate să ml smalgă frundele! Mâna va veni călă- 
torul, va veni acela, care m'a vădut în frumuseţea 
mea; ochiul său mă va cănta pe câmp de giur 
impregiar, şi nu niă va găsi, —> 

  

Aceste cuvinte cădură în totă forţa lor asu- 
pra nenorocitului. EI se aruncă la picidrele Lot- 
tel în disperare estremă, apucă mânile er, le lipi 
de ochii să!, de frunte, şi o presimţire a teribi- 
lului săă proiect părea a se ivi în sufletul tine- 
rel femer. Simţurile ei se tarburară ; ea "strânse 
mânile, le-strânse la pept, se plecă la densul cu 
o mişcare duidsă, şi obraji! lor ardători se atin- 
seră. Lmmea pari de'naintea lor, EL o cuprinse 
in braţe, o strânse Îș pept, și acoperi buzele al 
tremurânde şi îngânânde cu sărutări fari6se,
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Werther! striga ea, cu vocea înecată, întoreân- 
du'și facia, Werther! şi respinse peptul In cu 
0 mână slabă de la peptul er; Werther! strigă 
ea, cu tonul liniscit al celui may nobil simţimânt. 
EI nu resistă, o lăsă din braţe, şi se aruncă ca 
nebun de'naintea er, Ea sări în sus, şi plină de | 
0 torburare anxietosă, tremurând între amor şi 
mânie, gis : Acâsta e pentru câa din urmă Gră, 
Werther ! Na mă ver mar vedea. Şi cu » privire 
plină de amor asupra miserabilalui, alergă în 
camera de alături şi încuiă ușa dupe sine. Wer- 
ther întinse braţele dupe dânsa, nu cuteză să o 
rețină. Era trântit pe jos, cu capul pe canapea, 

„Şi în acâstă posiţiune rămase mai bine de o ju- 
mâtate oră, până când un sgomot '] readuse în 
fire. Era fâta, care voia să pună mâsa. El se 
pre'mblă prin cameră în sus şi în jos, şi când 
Se văda 6răşi singur, se duse la uşa cabinetului 
şi strigă încet : Lotta! Lottă! âncă 0 vorbă nu- 
mal! un rămas bun !— Ea tăca, El asceptă şi se 
rugă şi asceptă; dupe acea se smulse şi strigă : 
Adio! Lottă! pentra veci adio! 

EI ajunse la porta oraşului. Guardii, cart e- 
rau deja obictnviţi ca dânsul, "| lăsară să 65ă - 
fără a spune o vorbă, Era lapoviţă, şi abea pe 
la un-spre-dece bătu iarăşi, Servitorul sei 0b-
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servă,. cănd sa îutârse Werther a casă, că stă- 

pânul seii n'avea pălăria, El nu îndrăsni să Qică 

ceva, "1 desbrăcă, totul era ud. Mai târdiii s'a 
găsit pălăria pe o stâncă, care privesce în vale 
din costa dâlului, şi e de neînțeles, cum de s'a 
putut sui pe dânsa într'o n6pte întnnec6să şi u- 
medă, fără a cădea. 

EI se culcă şi dosrni mult. A dona di servi- 
torul "1 găsi scriind, când "i aduse cafâoa după 

chiămarea sa. El seria următorele într'o spistolă 

cătra Lotia : E 
«Pentru altima 6ră dar, pentru ultima 6ră 

deschid aceşti ochi. EA nu vor mai vedea, val! 

lumina s6relu!; o di posomorâtă, negurâsă ȘI] 

ține ascuns, Jălesce dar, natură! fiu! tăi, ami- 

cul tăi, amantul tă sp apropia de sfârşitul său. 
Loită! e un simţimâni fără semăn, şi totuşi e 

msi apropiaţ de visul murgind, a'şi dice : E ul- 

tima dimin6ţă. Cea din urmă! Lottă, n'am pri- 

cepere pentra vnrha cea din urmă! Nu-stati eu 
dre aci în t6tă vigârea mea! şi mâne zac întins 
şi. mle la pământ. A muri! ce însemnâză ac6- 
sta? Vedi tu, not visăm, când vorbim de mârte, 

Am văgut pe mulţi murind; dar așa de măr- 
„_ginită e omenirea, în cât nu are simţ pen- 

tra începutul şi sfirşitul esistenţei sâle. A cum
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âncă al-meă, al tâă! al tău, o iubito! Şi un mo- 
ment — separat, desparţit! — p6te pentru tot- 
ds-una? — Nu, Lotta, nu! — Caru pot să per? 
cum Să peri îu? Soztem doră!— A peri!—Ce 
însemnzi acâsta? Iar vorbă! un sunet deşert ! 
fără simţire pentru inima mea! Mort, Lottă! 
îngropat în pământul cel rece, aşa de strâmt! 
aga de întunecos! —- Aveam o amică » Carei 
era îot pentru juneţea'mr cea debilă; ea muri, 
şi ii urmaiil cadavrului ei, şi am stat la grâpă, 
cum coborati sicriul, şi cum scoti frânghiele 
zuruind de sub dânsul şi le răpedeati iar în sus, 
cum se aruncă apor prima lopată de pământ, și 
cum lada anxiet6să respundea en vn ton surd, - 
şi mai surd şi fot mar surd, şi cam era în fine 
acoperită ! ME aruncaiă la pământ lângă grâpă 
— mişcat, sguduit, îngrozit, ca interioral sfâ- 
iat, d6c nu sciam, co'mi era — ce'mt va fi!— 

> A mari! mormânt! na înţeleg aceste vorbe ! 
O“6riă-mă! 6rtă-mă! Er! — era să fie mo- 

mentul din armă al viăţei mele. O angele! pen- 
ira priaia Gră, pentru prime, 6ră, fără niet o în- 
donială, mă pătrunse ca un foc prin adiucul fin: 
țel mele simţimântul de beatitadine : Ea mă in- 
besca! Ea mă iubesce! Arde âucă pe buzele mele 
focul cal sacru, care curgea dint'ale tâle; un de-
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liciti noii, călduros e în inima mea. Ertă-mă! 6r- 
tă-mă! | 

Ah, sciaw, că mă inbeser, sciam de Ja pri- 

mele priviti pline de suflet, de la prima strân- 

gere de mână : şi totuşi, când mă depărtam 6ră, 

când vedeam pe Albert lângă tine, disperam 6- 

răşi în îndouielr febrile. 
"Ţi-aduci aminte de florile, pe car! mi le-ai 

trimis, când nu puteai în acea societate fatală 
să 'ml spuni nici o vorbă, când nu putear să "mi 

dal mâna? O! jamătate din nâpte am stat în ge- 

nanchi dinaintea lor, şi ele "mi sigilară amorul 

tăi, Der vai! aceste impresiuni trecară, precam 

se strecâră 6răşi încetul eu încetul din sufletul 

credivciosalui, simţimântul de har al Dumnede- 

ului săi, care "1 fusese dat în semne sfinte şi 
în î0tă plenitadinea cerâscă, o 

T6te acestea suat irecătâre, dâră nici eterni- 

tatea nu va stânge viţa ardândă, pe care am 

gastato eri din buzele tâle, pe care o simţ; în 
mine! Ea mă iubesce! Acest braţ a coprins-o, 
aceste buze ai tremurat pe ale ei, acestă gură a 

îngânat la gura el! Ea este a mea! Esta mea ! 
da, Loţtă, pentru veci! , 

Şi c6 e cu acâsta, că e Albert bărbatul tau? 

Bărbai ! O fi pentru lumea acâsta — şi păcat



- 192 

  

penira lumea acâsta, că te iubesc, Că aş vrea să 

te smulg din braţele lui într'ala mele? Pgeat ? 

„Bine; şi mă pedepsesc pentru acâsta : "l-am gu- 
stai în tot deliciul săi ceresc, acest păcat, am 

sorbit balsam de vi6ţă şi putera în ivima mea. 

Din acest moment tu esti a mea! a mea, o Lot- 

tă! ME due înaivte! mă duc la tatăl meă, la tatăl 
tă! Lui am să mă plâng, şi el mă va consola, până 

când vel veni tu,şi. voiti sbura îniru întâmpinarea 

ta, şi te voiă cuprinde şi voit rămânea Ia tine în 

faţa Celui Infinit în îmbrăţişări perpetue. 

Nu visez, nu mă amăgesc cu idel falsă. Ina- 
propiere de mormânt mi se face ma! multă lu- 

mină, Vom fi! ne vom revedea! Vom veilea pe 
maică-ta! U voiă vedea, 6 voii găsi, ah! şi "mi 

voii vărsa inima t6tă dinaintea ex! Maică-ta, i- 

magia tab» 

Pe la un-spre-dece, Werther întrebă pe ser- 

vitorul săi, dâca s'a întors Albert? Servitorul 

respanse că da; a vădut calul său, cum îl ducsati. 

După aceea "1 dă domnul un bileţel deschis, în 

cuprinderea, acâata, : 

<Ai faca bine să "mi împramuţi pistolale du-
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mitale pantru o călătorie ce am de gând să fac? 
Rămâni cu bine! 

  

Buna femee dormise pucin în n6ptea trecută; 
faptul de care se temuse ea, era otărit, otărit 
într'uu mod, pe care nu putea să ?] presimţă, şi 
de care nu putea, nici să se tâma, Sângele «i, 
care alt-minteri curgea aşa de curat şi de lini- 
scit, era într'o turburare febrilă; mii de simţiri 
sfăşiail inima cea frumâsă, Sa fie focul îmbrăţi- 
şărilor lui Werther, pe care 7] simţia în peptal 
91? să fie indignaţinnea pentru îndrăzusla sa? 
să fie o comparaţiune tristă a stârel s6le actualâ 
cu acele dile de inocenţă liberă şi de încredere 
sigură în sine însași? Cam să întâmpins pe băr-“ 
batul său? cum să "1 mărturisâscă o scenă, pe 
care putea aşa de bine să o mărturisâscă, şi pe 
care totuşi nu cuteza să o spună? EI păstra- 
seră, atâta timp tăcere unul faciă cn cel-alt, 
şi să fie ea acum cea d'âutâiii, a întrerupe tăce- 
rea, şi să facă bărbatului săi tocmal întrun titap 
pucin nemerit o descoperire aşa de neasceptată ? 
Se temea chiar, că simpla veste despre ve- 
nirea lui Werther va produca o impresiune ne- 
plăcută asupra Iul, şi acum âncă acâstă cata- 

| 1
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strofă neasceptată! Putea ea să spere, că băr- 
batul să o va vedea cu totul în adevărata er lu- 

mină, că o va priimi cu totul fără prejudiţiti şi 

„putea ea să dorâscă ca să cetiască el în sufletul 
ei? şi totuşi, putea ea să se prefacă în facia bâr- 

batului, de naintea cărnia fusese până acuma fran- 

că şi liberă, ca o sticlă curată ca cristalul, şi că- 
Toia nn "l-a ascuns şi nică nu putea să "i ascun- 
dă vre-odată măcar una din simţirile s6le? Şi 
una şi alta o âmplea de griji şi nedomirire; şi 

mereii gândurile sâle se întârseră la Werther, 
care era perdut pentru dânsa, de care nu putea. 

să lase, pe care însă din nefericire! trebuia să "1 

lase în voia s6rtei, şi căruia, dâcă o perdea, nu 
“1 mal rămânea nimic. - | 

Cât de grei o apăsa, ceea ce nu putea, să 'şi 

desluşiască în acest moment, tăcerea, ce se sta- 

bilise între dânşii! Nisce 6meni aşa de prudinţi, 
aşa de buni, începură să tacă între dânşii din 

causa 6re-căror diferenţe ascunse, fie-care se gân- 

dia la dreptatea sa şi la nedreptatea celui- 
alt, şi împregiurările se încurcară şi se înăspri- 

ră ast-fel, în cât era imposibil a deslega nodul, 

tocmai în momentul critic, de care depindea to- 
tul. Dâca o familiaritate fericită 'I-ar fi reapro- 
piat de mal înainte, amorul şi indulgenţa s'ar fi 

 



195 

  

desceptat; într'&nșil reciproc, şi ar fi deschis ini- 
mile lor, pâte că amicul nostru ar mal fi fost 
de scăpat, . 

Mal veni şi o altă împrejurare singulară. Wer- 

ther nu ascunsese, precum scim din scrisorile 

lui, nici odată dorul săii de a lăsa acestă lume. 

Albert îlă combituse adesea ; asemenea se vor- 

bise câte o dată şi între Lotta şi bărbatul să 
despre acâsta. Albert, care simţia o aversiune 

absolută în contra acestui fapt, dăduse a înţe- 

lege adesea cu un fel de susceptibilitate, care 

alt-minteri nu era în caracterul său, că are mo= 

tiv de a. se îndoui forte de seriositatea unel ase- 

menea otărîri, ba "şi permisese chiar 6re-cari 

glume. în acâstă privinţă, şi comunicase Lottei 

necredinţa sa. Acâsta o linisci întradevăr pe de 
o parte, când "1 presentaii gândurile sâle tristul 

tablou; de altă parte însă ea se simţi împedicată 

prin acâsta, de a comunica bărbatului săi gri- 
jele cari o chinaiati în acest moment, 

Albert se întârse, şi Lotta '] întîmpină cu o 
grabă plină de nedonirire; el nu era vesel, afa- 

cerea sa nu era terminată, găsise în deregătorul 
vecin un om tenace, cu spiritul mic. Drumul cel . 
Tău " âmpluse asemine de necaz. 

EI întrebă, dâcă nu s'a întîmplat nimic, şi ea
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“1 răspunse cu pripire, că a fost Werther as6ră 
la dinsa. EI întrebă, dâcă au sosit niscare-va 
scrisori, şi primi r&spunsul, că sunt câte-va seri- 
sori şi pachete în camera sa. EI trecu dincolo, 
şi Lotta rămase singură, Presenţa bărbatului 
pe care' Iubia şi] onora, făcuse o nouă im pre- 
siune în inima sa. Amintirea gensrosităţii s6le, 
a inbirei şi a bunătăţei s6le, mal liniştise sufle- 
tul ei; ea simţi o dorinţă ascunsă de a “| arma, 
luă lucrul ei şi intră în camera lui, precum. mat 
făcuse şi altă dată. Ea *] găsi ocupat a deschide 
yachetele şi a le ceti. Câte-va din ele părâă a 
nu conţine lucruri tocmai plăcute. Ea "1 facu 
câte-va întrebări, la cari "1 se respunse scurt, 
şi apoi Albert se apucă de scris la biuroul săă, 

Ast-fel remăseseră o oră unul lângă altul, şi 
spiritul Lotter se intunecă din ce în ce mai malt. 
Ea simţi, cât de Sreă "1 va fi a descoperi bărba- 
talul său, chiar dâcă ar fi or cât de bine dispos, 
ceea ce "1 apăsa inima; ea cădu într'o duloşie, 
câre 0 posomori cn atit mai mult, cu cât căuta 
8ă 0 astundă și să 'ŞI înghiță lacrimele. 

Intrarea, servitorului lu Werther o puse în 
nedomirirea cea mar mare ;-el dădu un bileţel 
lui Albert, care se adresă liniştit la nevastă-sa - 
şi gise : dă-1 pistOlole!' 1 doresc, călătorie
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bună>, dise el către servitor. Acâsta o lovi ca un 

trăsnet, ea nu se otări să se scle, nu scia ce are. 

Incet se duse apoi la pârete, tremurând luă ar- 

ma, 0 şterse de praf şi esită, şi ar mai fiesitat, 

mult, dâcă n'ar fi silit-o Albert eu o privire în- 

irsbătâre. Ea dădu băiatului instrumental neno- 
rotit, fără a putea sc6te o vorbă, şi dupe ce eşi- 

86 feciorul din casă, 'şi strînse lucrul, se duse 

în camera ei, într'o stare de nesigaranţă ne- 

spusă. Inima ek "1. predicea tote terorile. Când 

era să se arunce la picidrele bărbatului săi, săi 

descopere fot, istoria din sâra trecută, culpa ei 

şi presimţirile ex; pe urmă iarăşi nu vedea n ! 

un resultat pentru întreprinderea, şi mal puţin 

de cât ori ce putea să spere, a face pe bărbatul 

stii să mârgă la Werther, Mâsa era pusă, şi o. 
amică bună, cara veni numai ca să întrebe de 

"ceva, şi apol să mârgă îndată şi—remase, may 
făcu convorbirea 1 mâsă de suferit; se siliră, 

_Yorbiră, spuseră, uitară, 

Băiatul veni cu pistolele la Werther, care 

"1 le Ină cu bucurie, când audi, că-i le-a dat | 
Lotta. El îrămise săi aducă vin şi pâne, spuse 

băiatului să. se ducă să măniuce, şi şedu apol 
jos să serie, : 

<Aă trecut prin mănile tele, tu le-ai şters,
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de praf; le sărut de o mie de ori, le-ai atins ! 
şi tu, spirite al cerului, favorisezi otărirea mea, ! 
şi tu, Lottă, "mi dai iastrumentul, tu, din ale 
căreia, mâni doriam să primesc mortea, şi val! 
o şi primesc. O! am întrebat; pe băiatul mei! 
Tremarai, când "1 le-ar dat, nu spuseşi adio!— 
Vai !vai! nu'mi spuseşi adio! — Să'ţ se fi închis 
Gre inima pentru mine, din causa momentului, 
care m'a legat pentru veci de tine? Lottă, nu 
va putea nici un milenii să ştârgă impresiu- 
nea! şi simţ, tu nu poţi să urăsci pe acela, care 
arde atâta pentru tine,» 

  

„După mâsă ordonă băiatului să stringă tot, 
rupse multe hârții, eşi şi mai regulă unele da- 
tori! mici, Se întârse iar a-casă, eşi iar la por- 
tă, se duse cu tâtă ploia în grădina contelui, 
rătăci mat departe prin localitate şi se întorse 
în amurgul serel şi scrise, 

  

< Wilhelm, am vădat pentru ultima 6ră câm- 

pul şi pădurea şi cerul. Rământ cu bine şi tu! 

Xubită mamă, ertaţi-m&! Consolă-o, Wilhelm! 
Dumnedeii să vă bine-cuvinteze! Lucrurile mele 

sunt în regulă tote. Rămâneţi cu bins! Ne vom 
revedea, şi cu mai multă bucurie.> 
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<Te-am resplăţit răi, Albert, şi tu mă erţ. 
Am tarburat pacea sasei tâle, am semănat neîn- 
credere între voi, Remâni cu bine ! voiii să ter- 
min. O! dâcă aţi fi fericiţi prin mârtea mea! 
Albert! Albert! fă-o fericită pe nevastă-ta, acest 
angel! Şi aşa să vină bine-cuvântarea lut Dam- 
nedeii peste tine !» 

  

S6ra mai scormoni mult prin hărtiile sle, 
„rupse multe şi le aruncă în sobă, sigilă câte-va 
pachete cu adresa lu Wilhelm. Ele conţineau 
mici compuneri, idei fragmentare, din cari am 
vădat mai multe; şi dupe ce ordonă pe la dece 
ore, să se mal pună lemne în foc şi să "1 se adu- 
că o sticlă cu vin, trămise pe servitor să se cul- 

co în camera sa, care era, împreună cu cameră 

de dormit a celor-alţi 6meni din casă, departe în 

dos; şi servitorul se culcă fără a se desbrăca de 
haine, spre a fi de diminâţă la îndemână; căci 
spusese stăpânul stii, că vor sosi cait de postă 
înainte de gâse ore, 

- 11 ore trecute, 

<Totyl e aşa de tăcat în giurul mei, şi sufle- 

tul meii aşa de liniştit! "Ţi mulţumesc, D6nine,
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care ai dăruit acestor momente din armă atâta 

căldură, atâta forţă. 

MB 'apropiiă de ferâstră, scumpa mea ! şi 1], 

şi văd âncă printre nuorii fartunoşi, cari tree în 

sbor, unele stele din ceral cel vesinie! Nu, voi nu 

veţi cădea! Cel Etern ne portă la inima sa, şi 
mă poriă şi pe mine. Văd stelele de la oiştea 
carului, a celei mai iubite dintre constelaţiuni. 

Când plecam nâptea de la tine, cum eşiam din 

porta ta, el 'mi'sta în faţă. Ca ce beatitudine 

lam văgut adesea! adesea cu mânile ridicate "1 

am luat de semn, de simbol sacru al deliciolui 

mei actual! şi âncă — 0, Lottă! ce nu'mi a- 

mintesce de tine ! nu mă încongiuri tu! şi nu'moi 

am însuşit, întoemal ca un copil, cu nesaţiă, fel 

de fel de bagatele, pe cart le-al atins tu sânto! 
Tubită silhuetă! "Ţi-o leg 6ră ţie, Lottă, şi te 

TOg, Să 0 onorezi. Mir, mil de.sărutări am depus 

pe densa, mii de salutări "i-am adresat, când e- 

şiam s6ă când mă întorceam acasă, 

Am rugat pe tatăl tăi printr'un bileţel, să a- 
pere cadavrul mei. La citimir sunt douitei, în dos 

într an colţ pa câmp; acolo doresc sâmă odihnesc. 
EI pote şi va face acesta pentru amicul săi. Râgă'l 

şi tu! Nu voii să pretind de la nisca crestini 

pioşi, ca să'şi pună corpul alături cu un biet ne-
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norotit. Ah, aş vrea sa mă îngropaţi la drum 
S6li în valea cea singuratecă, ca preot şi levit, 
trecând pe lângă pâtra, însemnată, să se bine 
cuventeze şi ca samarinuul să verse o lacrimă. 

Eacă, Lottă! nu mă înfiorez, a lua cupa cea 
rece, teribilă, din care să begii ameţâla morţer! 
Tu m! al dat-o şi nu mă cutremur. Totul! tote! 
S'aui împlinit dâră tote dorinţele şi speranţele 
vioţeI mele! să bat aşa do rece, aşa de înţepenit 
la pârta de fer a morţet! Ă | 

De aş fi avnt parte de fericirea, s% mor pen” 
tra tine! Lotta, să mă dau pentru tine! Aş muri 
Cu inimă, aş rauri cu bucurie, dâca aş putea să'ţi 
redail liniscea, beatitudinea vieţer tele. Dar vai! | 
n'a fost dat de cât Ia pucini nobili, a'ŞI vărsa 
sângele pentru a lor, şi a aprinde prin mârtea, 
lor 0 vi6ţă nouă, însutită pentru amicii lor! | 

Ca aceste haine, Lottă, voii să fii înmormân- 
tat; tu le-al atins, le-ar sânţit; m'am adresat şi 
la tatăl tăi cu acâstă rugăminte. Sufletul me 
planză d'asupra sicriului. Să nu se caute prin 
busunarele mele. Acâstă fondă roşie deschisă, 
pe care o aveal la pept, când te-am găsit pen- 
tru prima Gră între copil —o, sărută'1 de o mie 
de ori și spune-le sârta nefericitului lor amic ! 
Dragi! farnică în giurul mei, Ah! cum m'am
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lipit de tine! cum nu te-am patut lăsa chiar din 
primul momenţ! — Acâstă fandă să se îngrâpe 
ca mine. "Mi-al dăruit-o la dioa nascerei mele. 
Cum înghiţeam eu t6te acestea! — Ah! nu cre- 
deam, că mă va duce drumul până aci !—Fir li- 
niscită! te rog, fil liniscită! 

Sant încărcate! —- Bate două-spre-dece! Fie 
dâr!—Lottă ! Lottă, adio! adio!» 

Un vecin vădu clipirea prafului de puşcă şi 
andi detunareă; dâr fiind că totul rămase în ţă- 
cere, nu se mai gândi la acâsta. | 

"Diminâţa pe la şâse intră servitorul cu lami- 
narea. Găsesce pe stăpânul seii lungit la pământ, 
pistolul şi sânge, EI] strigă; "1 atinge cu mâna, 
DiCI an respuus, mal 'horcăia numal, Al6rgă 
dupe rhedici, dupe Albert. Lotta aude cum se 
trage elopoţelul, un cotremur sgudue tâte mem- 
brele e. Ea descâptă pe bărbatul săi, se sc6lă 
âmândour; servitorul gemând şi îngânând aduce 
vestea, Lotta, cade lezinaţă de'naintea lu Albert, 

Sosind medicul, găsi pe nenorocitul la, pă- 
mâni, fără nici o scăpare; pulsul bătea, mem- 
brele erai tâte paralisate. Se impuşease în cap 
deasupra ochiuluj drept; creerii "1 eşiseră; Pe “
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lângă tote acestea "1 mar luară sânge de la braţ, -, 
sângele curgea, el tot mai respira. Ă 

Dape sângele de la spatele scaunului. se pu- 
tea conchide, că Werther a comis faptul sedând 
de'naintea scrinului; dupe aceea a cădut, şi s'a 
tăvălit în convulsiune în giurul scaunului, El 
sta culcat pe spate spre ferâstră, lipsit de putere; 
era îmbrăcat deplin, îucălţat, ca fracul albastru 
şi cu vesta galbenă. 

Casa, vecinătatea, oraşul ferblaii, Alberţ în- 
tră. Pe Werther "1 găsi culcat pe pat, fruntea 
"I-o 'legaseră ; facia sa semăna cu facia unut 
mort, el nu mişca nici un membra, Plămânii 
horcăiaii âncă grozav, când mai încet când mai 
tare ; se agtepta sfirşitul săi, | 

Din vin nu băuse de cât un pahar, Emilia _ 
Galotii sta deschisă pe serin, Da 

De sparma lui Albert, de jalea Lotter să nu | vă spun nitnic!! 
Bătrânul detegător vâni călare îndată ce pri- 

mi vestea; el sărută pe marind, şi vărsă lacri- 
mele cele mai ferbinţi. Curând veniră şi fiii săi 

-D8 jos; e1 cădură de'naintea patalur cu espresia, 
durerei celei mai cumplite, “1 sărutară mânile şi 
gura, 6ră cel mal mare, pe carg Werther "1 fa- 
Dise ma! mult, nu se deslipi de buzele s6le, până 
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Ei când espiră, şi atunci "1 smulseră pe băiat ca i € $ sforţa de lângă pat. Werther muri pe la două-e. “i 

  

“a SPre-dece ore de amiagi. Presenţa deregătorulat «... 3 şi msnrile luate de densul făcură ca să nu se: = Ss ; strângă lumea, Noptea pe la un-spre-dece puse 
de'] înmormântară la locul, pe care şi'l alesese e. Bătrânul urmă cadavrului şi ANN să! asemine, = Ș: Albert nu pata. Se temură de viaţa Lottel. Ni- XE e | sce meseriaşi "] daseră la mormânt, Nici un preot + 
nu l'a însoţit, - 
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