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PATRU.DECI ȘI CINCI,



QUE 
PATRU-ȘECI ŞI CICI, 

——— î— 

1 „Pârta Sontatui= Anton. 
Eliamsi omnes! 

Va 96  0et- 

La 26 Oktombri anzlă 1585 ,, barierele noryii 
Santalsi Anton se afla îns, ka -niui odatz, înkise 

la zeye ore mi jmutate de dimineayrs. 

La zeue 'ore ui trei natrare, o gardz de dou. 

zeui Ss kari se kinosuea den sniforma lor ko 

III; lare muia atsnvi, emi din stada sortellarie 

mi înainta kstre strada santălsi-Anton kare se des-:! 

kise înaintea lors mi se înkise' earz 'dsnz dintii; în 
datz ue emirz afarz ne moarta 'aueasla, se dsserv a : 

se ameza da „lăngslă gardsriloră kară, ne. din afara 

barierei , îngridia konrinsele ue se afla resnzndite de 

fiv-kare marte a drămălsi,. i, arin singsra sa armta- 
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6. Biblioteca Litteraria 

, îmbrensi ună mare nsmeră de prrani mi de bsr- 

real misi kari Benia de Îa “ontreuil, de la Vincennes 

, i suă de la Sant-Masră. ka s între în oramă înainte 

de meazu-zi,.intrare ne kare nă nstsserr a 0: nne 

în Islrare, zu moarta se. afla înkis, nreksm snă— 

sermmă. * | 
Daka este adevrată kr, gloata adsue neorinds-— 

“ial îmuresu kă dinsa, ară nătea krede uineBa kr 
nrin trimiterea auestei garde, domnslă nrenostă urea 

"5% întimnine ncorîndsiala kare nătea si se întimale 
“la noarta Santslsi- Anton. 

| _Întradenură, gloata cra mare; urin kwte trele 

strade kari resnsndea aui,. mi ne fiz-kare minstă, so- 

* sia * kolsgzră “din  monastirile dsne îmnrejră, lemei 

"- mezîndă' la o narte ne samarsrile, asiniloră loră, n't= 

rani în ksrăjie, kari Benia s se arm zdeash:, neste msl- 

„.. mimea aveia de oameni nămeroas ne kari neobiui— 

: nsita înkidere a noryiloră îi winea la burierz, uri toni 
"i mrin întreburile loră mai mallă sas mai nsnină înte- 
a - itoare, fnuea snă fel de ramntă k'snă sănetă neîn= 

3 Metată de basă,. ne, kendă kute odatz alte -glasari, e- 

_%p mindă din dianăsonslă! penerală, se srka nînb la ok- . 
7 n taca ameninyzrii sad a nlwnyerii. .- : | 
aa “Mai nătea însemna înkz uine-za, afarg, de auea- 

str  msluine de sositori kari rea ss: între în orauă, 

kule-Ba grsne de nartlikălari ue semzna kr a5 emilă 
dintre vel d'întiiă, Aveia, în lokă de a "ui apinta - 

„+ Distanya ssneteloră « “e poate konrinde - snă plasă de comă. sa-Bre snă 
instrămentă de la tonslă selă mai sssă ninz la uclă:mai josă. f 

 



   „Quci Para-geni-ş-ciel N Se 

fabulă Ii Nu 
kustutera în Ilarisă urin 1 îateestinist? barierelor, „aueia 

se sita la orizontă, kare era moryihită arin rhonasti- : 

rea Iakobiniloră,: skitsl Binuenneloră “mi Krăuea .Fal- 
bin, ka ksm, nrintr'ănslă dintr'aueste trei drsmsri la 

ri acea forma snei amurbtori, cra sr » le soseask Bre . 

ănă Mesia. . Iata 

Uele din rm grăne se ustea asem'uiia oare-: 
hsm ks iisălile uele misi ini naniie ari se 'înalus 

în mizlokslă Senei, ne lvndă îmurejsrală loră, ana, 

klokotindă -mi 'jskundă, „desnorte saă: o nurtiuikz de 

eur, saă re ănă irsnbis pokis de saluiă kare, nins 
în uele din srmz, skaiints în kărwerea anei dănz ue. 

„Sa Isntată krtă-Ba timat ks Biîrtejslă. 

Aueste grsne, asănra=-kurora ne întoariemă - 

ls strrăinyv neniră kB merite toat» sarea noastep 

aminte, era formate, mai Bîrtos$, de bergesi din Ia- 

risă foarte ks îngrijire înfowărani în. înkzlusmintelo 

loră; ui, sitarsmă a o ziue, timuslă era .reue, Bîn- 

tsl apîgloră, ii “nisue nori gromi, kari ireuea ne! 

lingz: nbmiîntă, nvrea kw rea s% smslgz vele din sr- 

ms frsnze ale nomiloră îngvlbenite. ii lari se legs- 

na înku kă în!ristare. : Sa e 

"Trei dintr'auesti bsrgesi. sta de' sorb îmnrei- 

mb, :sat, ka sm zikă mar bine, doi 'sorbia ui ală 

treilea askslta. - S ne arvtsmă mai bine. kăyetarea mi, 

s% ziuemE: al treilea ns se nvrea kiară „ks ashkslta 

ku -atula mare lsare aminte se sita la Vincennes. - 

_S ne okănvmă mai întiiă de'auesta. din &rmr, 

- EIă era 5nă omă kare kwta sv [iv -de' o ali» 

  

2 Mika. denzrtare ue remzne între nzrpile suzi trănă



8 Biblioteca Litteraria 

înelts krndă sta în niuioare; dar într'auelă momentă, 

niuioarele Isi uele' Isnyi, ku kari se nzrea kr ns suia 

u6 sr fak, kendă- mp3 le:întrebsinua la .sre sn lskră 

mai aktină,. era îndoite ssb-dinsslă,, ne kendă brape:e 

sale, n mai năyină lsngi nronorpională ks niuioarele 
“'sale. sta înkrăsimeate ne mentslă să. Strndg ks 

“snatele la gardă, kare era snrijinită ks kssiinur d'a- 

„sura - tăfimeloră elastiue, pinea, ks o storsire de omă 

“kă minte jare doresue s7 ns fir kănoskstă, fapa sa 

asksnst dsnz mrna: sa uea largv arsnkendă nsmai 

'kpte o kzătzlsrr nzirenzitoare kare. însmueta . nîntre 

“degitălă velă mizlouiă mi uelă inelară, ue era denvr- 

„tate nămal kztă trebaia: nentră treuerea razei. gederii. 

Alstsre ks: avestă omă ksriosă, snă omă mikă, 

“agati ne o mosils, sta de porbs k'snă omă grosă 

kare se totă îmnedika ne klina aseleia-nri mosile, mi, 

„de kzte ori alsneka se anska de nastarii întreporbi-— 

“toralsi s1ă. - | 

: Avestia era uei alui doi bsrgesi, lari, îmare- 
"NL kă auela lare medeu, fzuea nămrrală kabalistikă 
de trei, mi de kari zorbiremă într "snălă din naragra- 
-fele trekste. Să 

— Da, mestere Miton,. ziuea omală uelă milă lkp= 
tre vuelă grosă; da, am zis'o ui 0 mai zikă, ks. Boră 
“fi o sstr de mii "de nersoane îmnrejsrală . nalkalzi 
Isi. Salcede, o sstr de mii uelă usuină. Bem, fra 
mai nămsra .ne aueia ue ssnlă în niaga Grenci, sat 

” kari se dăkă-la aueastz miau nrin diferitelo karliere 
ale Ilariszlzi, — sezi, krpi oameni avi, mi: abia €



Que! Patru-deci-și-cinci, 9 

'nămai o noartu! Jsdelkz dar, kendă ară fi mal malte 
noryi, fiindă—k bine nsmerzndă, amă afla meai-snre-zeue. 

— 0 satr de mii, & maltă, kămetre Friard, res- 

ninse omslă uels gros; mslui, krede-mz, soră srma 
esemnlslă meă, mi ns se soră .dăue. sp Bazt desni- 

knd ne auelă Salcăde, temînds-se de pr'snă ssomolă, 
mi poră anea drentate. _- 5 

— Mestere Miton, mestere Miton, iea seama, K 

resnsnse omslă uelă 'mik;, orbesui ka sn nolitikă. 
Ns se Ba întimnla -nimikă, îi resnsnză es: neniră 

aveaşta. " . 

PSDsmaudia, urzîndă ks întrenorbitorală să ll 

tia din lkană l'ană aeră de îndoialz: 

277 — No este ama, domnsle? srmi: elă întorkîn— 

ds-se kmtre omslă uelă ks bragele lănyi ui kă niuioa- 

rele Isnyi, kare, în lokă de a srma sr se ile snre 

nartea Binueneloră, frksse, frr” a'uri Isa mena de ne 

- faup, fokăse, zisersmă, o. mik strematare ui alesese 

bariera ka nzntă de kzlare a: lszrii sale aminte: 

— Ye este? întrebi auesta, la ksm n'ară fi as- 

-zită altă dekmtă kizmarea kare era îndrentatz kztre 

 dinsslă, iar ns kaintele dinaintea auestei lkivmori 'kari : 

faseserz îndrentate kwtre bsrgeszls de: ală doilea... 
su Bihă k3 Mă se Ba întimnla. nimikă la -Gre= 

Ba astazi. 

— Kreză kw te inueli, mi ke se pa “întimala 

snintelarea ls Salcâde, resnsnse nr» tsrbsrare omslă 
elă ka brauele lănyă, . 

—:Da, [vro îndoial»; dar ădasgă kw ns sa fi 

Ş piu ănă sgomotă în nrininpa - auestei snintekri. 
| 

| 
j 
/ , - a
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| — Ba fi sgomotală losiriloră hinisli ue: se oră 

da lkailoră. - 

— N ms înwelegeni. Ilrin sgomoltă înmelegă ' 

reskoalv; aura dar, zikă ks ns na fi niui 0 reskoalp 
„la Grena: do s'ară fi kuzată si se fak Bre '0 res- 
koalv, rewele n'ară fi năsă sv se dekoreze o loje la 
Hotel-de-Ville ka sm stea faq la nedeans» îmnresnr 

kă amîndosz» reinele unii ks o narte a lărgi. | 

-— No ksm-oa regii suiă gre o dati kundă este 

sm se întimule re .o reskoalr? zise dendă din smeri, 

l'snă aer de îndsrare mrreaur, omslă uelă ks bra- 

mele lsnyi imi ks niuioarele lsnyi. N 

— 0x! oxl zise mestersl& Miton nlekrndsse 

la. ărekia întrenporbitorslsi smă, cats snă omă kare 

porhesue k'snă tonă ksriosă: îl; ksnosui, ksmetre? 

— Ns,.-resnsnse omslă uelă mikă. 

— EI bine, nentră .ue dar porbesui ks el? 

— 1] Borbeslăi ka sr i norbeskă. ” 
— Uli ns faui bine; nezi ko clă ns € fukată 

“ka ss i nlakv s orbeaskr,. | 
— Mi se nare ku toate auestea, resusnse ls 

m'trălă Friard destslă de tare la sv fin aszilă de o- 
mală uelă kă brapele lsnyi, kz &na din uele mai mari 
feriuiri ale ienci este de a "mi skimba sinea lisuetele. 

— EH aveia ne kari îi kănoasue uinena nrea 
bine, resnsnse mesterslg Miton, dar nă kă aueia ne 
lari nă "1 kănoasue. 

— Toni oamenii ns ssntă frami/! sm zine 
nreolsls de Saint-Leu, adres kămstrslă| Fricrd k'snă 
tonă îndsnlelutoră; | a 

+ 

  

“
>



Quei Putru-gecl-şi-cincl, 1i 

W-— —"Adikv era astă-felă de la înuenstă; dar, în 

nise timni la ai nostri, nvrinţia S'a msiată ks tu- 

tslă, kămetre Friard.  Borbesue dar ks mine, daka 

ii msltă a norbi, ui lase ue anelă streină în .sînslă 

kămetvriloră sale. 

— Borha 6 ks ne tine te ksnoskă de msllă, 

| kăm ziui, mi sui& mal din ainte ue mi pci resnsnde, 

„ne kzndă din kontra noate avestă neksnoskală ară -a- 
„Bea st mi snăiv Bre ănă lskră noă. 

— Si! te asde. 
— Attă mai bine, daka ne azde. Ana dar, 

“ domnsle, srm'b kăm'uirălă Friard întorkînds-se kutre 

' neksnoskstă, krezi-kr nă pa fi niui snă sgomolă la 

“Grena ? 
— E, mam zisă niui o norbr desure aueasla. 

— No nretinză kz ai Îi zisă uesa, ărmb Friard 

[an tonă ne kare se ucrka a "lă 'ssbpia; uretinză 

“nămai kr o lrezi, eatz tolă. 

— Uli kare Iskrs te înlredinpcaze desnre a- 

ueasta ? noate esti fermekvtoră, domnsle Friurd? 

— Fat! mu ksnoasue! strigi bsrgesslă in 

' kslmea mirzrii sale, mi de ănde mr snoasuc ? 

— Nă te-am nămită de dos trei ori, ks- 

| metree zise Miton învlurndă din zmeri ka 5n5 omă 

Leea înaintea ănsi streină nentră năina înpele= 

! 

pere a întresorbitorelăi sră. 

— Ax! este adenvrată, resnănse Friard nenoin- 

ds-se a înueleue, mi înueleginds, mslusmitr aveslel 

i erkauri ; esto adeovrală, în kredinuv, adenvrală, cei 

Ei 
Dbine! fiindă-k m ksnoasue, îmi Ba resusnde.
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19 Biblioteca Litteraria 

bine! domnsle, srmi elă întorkinds-se kztre neks- 

noskstslă, îmi nare ki krezi kr Ba fi sgomotă în 

Gresa, nentrs-kr, daka nă kredeal aueasta, erai ss fii 

akolo, ne lkndă din lontra esti aiui... Xa! 
Auestă xa! nroba kr ksmuirslă Friard ajsnse- 

sc, în dedăuerea ne kare o fksse, maruinile uele 
mai denvrtate ale loginei sale mi ale sniritelsi să. 

— Dar dsmneala, domnsle Friard, fiindă-kp 

krezi din kontra la ueia ue krezi kr kreză eă, res- 

nsnse nekănoskatslă , anrsendă assnra kssinteloră ne 

kari le snăsese întresorbitorslă să mi le renetise uri 

cls, uentrs ue dsmneata ns esti la Gresa? Mi se 

nare kg -toate avestea k7 snektakslsli este destală 

sure a fave sm netreakz ne amiuii remelsi kari s'ară 

-grumsdi akolo. Dem aueasta, noate îmi sei resnsnde 

k ns esti dintre amiuii remelsi dar dintr” ai domns- 

lui de. Guise, uii kz astenpi aui ne Loranii kari, se 

ziue, lkatt s% nubileasks în Tlarisă lka ss skane. ne 

domnslă de Salcede. 

— Ns, domnsle; resnănse ks Bioiuisne omală 

„uelă mik, înBederată snzimîntată de ueia ue săusnea 

neksnoskstslg; ns, domnsle , astentă ne femeia mea, 

damiuela Nikola Friard, kare s'a dssă s'adskz doăs- - 

zeui ui natrs de nvnze de mass de la skitslă Iako- 

biniloră , acîndă onoarea de a îi: snvlvtoreasa nartiks-— 

larz a! Isi don Modesti Gorenilot, kare este abateală 

zisslsi skilă alt lakobiniloră. Dar ka ss ne întoar- 

yemă la sgomotslă de kare sorbia kăm'strslă Miton, 

mi la kure ns kreză niui eă niui dmneata, dens km 

sasi elă nspină + .. 

A
a
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— Kămetre, smetee!, strigi Miton, ia ei, 

ve se netreue. | Da 

Mesterslă Friard ru ke okil nartea lokalgi 
kare fs arstate de degitslă somslsi sră, mi Bvză kb 

„afars de barierele a kvrora înkidere nreokăna mingile 
kă' seriositate, mai înkidea înkz mi noaria. 

Dsnr ue se înkise aueasts noartz , o narte din 

Șsisi peni sz se ameze înaintea anala. - ST 

— Km! ksm! strig Friard îngtlbenindă, ns 
i destală bariera, ui eatr kz. înkidă mi doarta aksml 

— EI bine! ue snsneam că?! resnsnse Miton 

îngvlbenindă mi elă. | 

— E de mirare, ns este ama? zise neksno- 

skatslă rizîndă. ăi 

| Uli, rizîndă,, deskouveri, între “bârhă tui:. mas 

trpile sale  snă îndoită miră de: dingi albi mi“ asks- 

pini kari se nvrea a fi de mingile askănini : nrin '.în— 

prslă de a“ întrebzinpa sels: nsuină de natră oră 

"e zi. 

La nederea auestei nose fereli, o Iane măr 
mărr de mirare mi kwte-Ba. strigzri de snaimr se 

“înzluars din mizlokslă gloatei,. velei îndesate kare se . 
gremrdia ne ling barierz. 

— “Fauegi uerkslă |! strigi glasslă imneratioă 
ală sui.  ofigeră. | | 

Lskrarea se fl îndats , dar nă. far îrame- 
dikare: oamenii kari era kulare. Uli auei din tresăre, 

 fiindă nesoipi a se da înderziă, strisir iui mi kolea 
kzte-na niuioare mi înfsndarz în dreanta mi în stenga 
kate-Ba koaste în msluime.  Femeiele striga, : brrbagii 

x
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jura ; ; aueia ue nstea sr fser fsia kazândă snii neste alpi.” 
_— Loraniil Loranil Sirigb snă plasă în miz- 

lokslă auelei mslgimi sgomotoase. 
Sirigarea vea mai snvimîntstoare, lsate din 

nalidală nokabslară ală temerii, n'âră fi nrodssă ună 
elektă mai izte mi niai otvritoră de kztă aueastr 
strigare: | 

— Loraniil!! 
| — Bi binel „Bedeşi ? .Bedeyi ? strigi, Milon 

tremărendă, Loranii,, Loranii, sx fsuimă! 
— 81: fspimă, dar snde? întrebi Friard.. „ -, 
— Întraueli koarinsă, strig% Miton sfuniinds- sută | 

monile 'lka s'anzue sninii auelsi gardă 1 ne kare uedea 
„neksnoskalslă kă moliuisne. - 

—. Între avelă lkonrinsă! zise Friard;, îi pine may 
bine ss, ziui aueasta dektă sz o faui, mestere Miton. Ns 
B»ză nivi o gasr de intrată într'auelă konrinsă, ui nă 
noate 'sw: pi treaks nrin minte “a! poi s srri neste 
gardală auestă kare 8 mai înaltă de kut mine. î 

„—. Me poiă uerka, zise Miton, mr Boik verka. 
IIli învens earr sz fakz no5e derkari. | 

— Axl 'iea aminte; bsna: mea nesastel. strigi - 
Friard k'snă tonă de desnerare” ka snă omă kâre  în- 
vene: a"uli nerde' kanslă, asinslă tei mw kalkz ne kzl- 
kzie. 8! domnale kasaleră, iea aminte, kalslă dz-= 
mitale a srri în: dos 'niuioare. La draksl. kareta- 
msle „'amikală . „mes, îi Bîri slsbele irzssrel tale în 
koaste, ia 
zi “Ie kendă mesterală “Aiton - se azi de - gardă | 
ka Ss treak! neste: dinsală, mi u6 kondă . hkămzirală 

4 

„e 
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Uuei Patru-deci-și-cinet, 15 

Friard se uerka în demeriă sr afle o gasrz ku sr so 

strekoare nrinlr'insa , nekănoshkatală se skslase, des- 

kisese binimoră liomuasălă Isnyeloră sale niuioare, ui 

kă o singsrr mimkare, nreksm ară fi Fulkstă snă kana- 

leră la sm se srue ne meaoa sa, svrise neste gariă 

fvr'a so alingc de dinsslă. 

Mesterslă Miton fuks mi cl& ka dinszlă, dar 
îmi sfumii, vioareuil în trei lokzri; nă se întimult 

înss tolă astă-felă mi ks kămwtrslă Friard, kare, ne- 

nătindă treuc nisi ne dessbtă niui ne d'assura, ui, 

fnndă din ue în'ue mal ameninuală a fi strinilă do 

măluime, slotea nisue strigzri sfumictoare, undă 

nokănoskatală îmi lsnui brapală uelă mare, îlă anskib 

de o datv de fresz mi de gsleră, mi, redikunds-'l5, 

îl& stremzti de uca alti narto a gardalsi totă li aucu 

smsringr ne kare ară fi întrebsinpato uentr'snă konilă. 

— Ox! ox! ox! strigi mesterslă Miton, ue 

kare îlă înnoiouise auca nedere mi ărmendă ks okil 

învluarea mi Isarea amikslsi să mesterslă Friard, 

mark» esti însemnslă Marelsi Absalon. 

— Îf! strigi, Friard kundă atinse nzmintslă, 

Maui semrna kă ori ue EI prea, catu-mr dinkoaui 

jde gardă, mi msluămite domnslsi.  Dswaseia îndren- 

tends-se ka sm se site la nekănoskstălă la ncentslă 

“Hagia abia. ajsnyea: AX! domnsle, srmi elă, krte 

Y. "fante de grapiv! Domnsle, esti snă adenrrată Lr- 

vals, ne lsointslă meă de onoare, ne kaointslă mcă 

ue lon Friard. Nămele dsmitale, domnsle, nzmele 

 mantăitoralzi meă, nzmele... amikălzi mes? 

(li brauzlă omă snăse întradenzră uicaste



date ses ame ate ca ine cae ae an a Nea 

16 | “ Biblioteca Litteraria .. 

- Borbz. din. ărm kă o dare de inim. foarte reks- 

noskztoare. po 

— Ms nsmeskă Briket., domnsle, resnănse ne- 

ksnoskatală Robertă Briket, la serBipislă dsmitale. 

— Uli m'aă sersită foarte maltă, domnsle Ro- 

bertă Briket, ksteză a zive; ox! femeia mea te na" 

bine-kăsînta. Dar, într'adeszră, biata femeia mea! 

o' Dsmnezeslă me, Dsmnezeslă meăl: se Ba îneka' 

întrauea msluime. Ax! blestemani de Ssisi kari ssntă - 

bsni nsmai a faue ne oameni ss se striseaskz! 

Kamstrslă Friard abia snsse aueste kssinte uri 

simyi kzezîndă ne ămerslă să o men grea ka a ănei 

state de -neatrz. 

- Se întoarse ka sr Bazz uine era uelă ue ks-. 

teza sm iea o asemenea libertate. 
Aveasta fs mzna ănsi Ssisă. | 

— Brei sr fii omorită, mikslă mes amiks? în= 

treb soldatslă uelă pirtosă kă o nronănyare. strikate,: 

— Ax! săntemă înkonjsrani!. strigi Friard. 

— Skane :uine noate!.adrsyi Miton. | 
Uli amindoi, mslysmits gardslsi ne kare'lă ire- 

karz, asindă lokă înaintea. loră, Isarz largali, ărme-: 
rini de kwststsra baljokoritoare mi de risslă. uels tr-. 

Kati als omali ks braele lsnyi uri kă niuioarele langă, 

kare, dens ue'i u nerdată din sedere, se “anronit de: 

Szisă ne kare'lă nsserz akolo de sentinelr. î 

i— A benz TATE 3 Bere , dsnt km se cel... 

zise. elă.. 5 

— Ama, domnsle,: ns € rea, n5 6.rea. | 

— Atztă mai bine, kwui 6 snă lei imior
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tantă, mal Birtosă dak" ară neni Loranil, dănr ksm 
se ziue. 

— EA ns Bină. 

— Ns? 

— Niui de ksm. 

— Ilentrs ue dar al înkisă moarta aueia. Na 
înpelegă aueasta. 

— Niui ks trebse sr înpelemi, sksmnslă mcă, 
„resnsnse Ssissls leminundă de risă nentrs glsma sa. 

— E drentă, sere, nrea drentă, zise Robertă 
Briket, mslysmeslkă. 

Ii Roneriă Briket se denzri; de lings 

Ssisă ka sz se anronie de o altz grănz, ne ksndă 

Flsepianslă, înuetindă din risă, mărmsra: 

— Bei Gott!... ich glaube er spottet meiner. 
— Vas ist das fiir ein Mann, der sich erlaubt einen 

Schweizer seinen keniglichen Majestat auszulachen? 
Ueia ue, tradssă în limba romrnr, Ba st zikr: 
— Dsmnezesle! mi se nare 7 îmi bate jokă 

de mine. Ve fels de om este dar auesta kare ks= 

teazu w'mi bate jokă de snă Ssisă ală Maiestapil sale. 

vr 

= ere) Î recerere— 

 



Qucia Co se poleccea pe din afara porții Sontului 
Anton, 

na din grsnele auelea era formatz de snă ma- 

re nămrră de ueteyeni lari.remrsescrt afarr din 0- 

raulă în s&rma înlkiderii neastentate a norii. Auesti 

uetrueni înkonjsra natrs saă uinui kagaleri ari anea 

o taliz foarte margialr mi ne kari înkiderea aucloră 

noryi îi sănvra nrea msltă, dznz lsm se nedea, kzui 

striga din toatz nsterea nenlălsi lors: 

— Toartai noarta! 

Iari strigzri, fiindă zise mi de topi uci ue cra. 

de fauz ks feri» de moni, fzuea într'auele minăte snă: 
sgomolă drzuoskă. 2 

Robertă Briket înaint; krire grsna aueia, mi 
învenă s7 strimo mai tare de kztă toni uci ali. 

— Tloarta! noarta! 

— Se întimuli dintr'aueasta ku snălă din ka- 

—
 

D
U
E
 

î
n
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“ poleri, înksntală.de ast nokals nsternik, se întoarse 

snre nartea Isi, îl5 salstt, ui i zise: i 

— Ns € rsmine, domnsle, sr înkizp nvarta 0- 

ramălăi zisa la meaza mare, ka kăm. Snaniolii saă 

Englesii ară fi inkonjsrată Ilarisală. 

Robertă Briket se sili ks lsare a minte la uelg . 

vo i îndrenta ksăBîntală mi kare era ănă omă-de la na= 

tră=zeui nînz la natrs-zeui mi uinui de ani. 

Auestă omă se nvrea a fi kenetenia a trei saă 

natră kasaleri kari îl& înkonjsra. 

- .. Aveaste ueruetare dete frrr îndoiul, o înkre- 

dere Isi Robertă Briket, pui îndats se uleki, ui elă 

mi resnsnse: 
— Ax! domnăle, ai drentate, de zeue ori dren- 

tate, de dosz-zeui de ori drentate; dar, advsui. elă, 

îzr'a fi area msltă ksriosă, ami kăteza oare ste în- 

trebă ue kăoîntă îni treue nrin minte kv'i a fekstă a 

la aueastt mrs5r5 ? - 

-— Demnezesle! zise snzlă din uei de fag, 

temerea ne kare.ak asst'o sr nă le mrnznue uine-za 

ne Salcăde. dea i 

„— Cap de Bieus zise sună 'glasă, triste “menkare. 

Roberts Briket se întoarse snre martea de sn- 

:de enia auestă glusă kare'lă fsuea sr nriseanr kr a- 

uela era ăn; Gaskonă în nătere, ui. Buză ană. omă js— 

ne: de dosp-zeui say dozp-zeui mi uinui de ani, kare îmă 

uinea m'rna ne uiaslia kalulsi auelsia vo i se ntrs- 

se kenetenia veloră alui. A 

_Omslă uelă jsne era ks: anal: : golă;.. for în- 

doialv.elă îmi nerdsse kwiisla într'auea lare.
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Mesterslă Briket semsna snă obserBatoră dar 

în menere, obserezrile sale era sksrte; aura dar îmi 

întoarse renede kvstzlsra de ne Gaskonă, kare fre 

îndoialz i se nvră furt însemnztate, la sr se sitela 

lkabaleră. o 
„— Dar, zise elă, fiindă-kw se ziue kr auestă 

Salcede este ali domnslză, de Guise, anoi atsnui n'ară 

îi o mnkere rea, 

— Ba! se ziue aueasta? întrebi Gaskonzlă lk5= 

riosă deslizîndă srelile mari. 

— Da frrs îndoials, se ziue aueasta, resnănse 

kasalerslă înrlurndă din meri; dar în timnală în ka-- 

re sntemi, se Borbesk; atztea sekztsre! 

— Axl ama, întrebi Briket ks okislă sză în= 

trebstoră mi ku ssrisslă sră uelă pikleană, ama, kre-. 

dei, domnsle, kr Sacâde ns€ ală domnslsi de Guise? 

— Ns nămai kr okreză, dar sănt ui sigoră 

desnare aveasta, resnsnse kanalerslă.  Dsn'aueia ksm 

Brză kr-Robert Briket, anroniinds-se: de elă, fuea. 

o mimliare kare însemna: A bal mi ne, 40 întemeieză 

ayeast» kredinyv? elă srmt: | 

: — Furv. îndoiale, daka Salcăde: ară A fostă als 
dsuelsi, dsuele ns "lă ară: “fi Insată sv'lă iea, saă uelg 

nămină -nă'l5 ară fi Ivsală swlă dskz astă lelă. de 
la Brssele la flarisă, legată de niuioare mi de mzhi, 

fra faue uelă nspină . o uerkure de rznire în ari- 
pinga sa.. și 

— 0 uerlare de rrnire, zise Briket, aueasta 
ară fi fostă fre minte; kmui în uele din urm dala 
emia saă ns: emia la kale, din minatală kzndă Benia
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din nartea domnslsi de Guise, domnslt de Guise mrr- 

tarisia kw konsnirase în kontra dsuelsi d'Anjou. 

— Domnslă de Guise, zise kă reueals laza- 

lerslă, mară fi fostă pinstă de aueastr ideir, ssnt si- 

gură, ui, din mintală kpndg, niui n'a reklamată niui 

ma anvrată ne Salcăde, ăoîntelă este km Salcăde nă 

d ală li. 

î— Kg toate auestea, cărti daka stursieskă, 

srmi Briket; dar nă ssnt eă kare am skornilă auea- 

sta; se pede de sigsră kz Salcăde a orbită. 

— %nde? înaintea jsdekstoriloră? 

| — N5, ns înaintea jsdekstoriloră, domnsle, la 

tortsrz. - pi i 

. — N5. 8 toti aueia? întreb$ mesterală Roberlă 

Briket ks snă aeră ne karese > Merka în demerlă a "lă 

faue naită. 

— Ns, fer îndoials, nă & toti ayeia, & de- 

„narte:, krtre avestea, se ziue kr a Borilă, îiv; dar 

n snsnă ue a zisă.: E 

_— Mo ei. erta ears, domnsle, zise Robert 

“ Briket: snsnă kz a: Borilă, mi area îndelsn- 

gată înk. ” 

— Ji ue a “zisă? sm nedemă! întrebi lkaga-— 

Jerslă lă emeal; porhesie, damneata kare le suii a- 

Ma de bine. 

—— Bă ns mb lasdă kw le suis ama de bine, 

domnăle, fiindi-kv m» pezi kr Boii sv le afls de la 

dsmneata, resnsnse Driket. 

" _— Su nedemăl ss ne înpeleyemi! zise kana-
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„lerslă kă isucals; ai nretinsă kw se renetia 'porbele 
-18i Salcâde ; kare era Borbele sale? snsne. 

| — Ns notă resnsnde, domnsle, l'aueslea a 
fostă înse-mi sorbele sale, zise Roberts Briket lkare 
nvrea l'anea nlvuere a îmninue ne. kaBaleră. 

— Dar, în uea den srmu, kari ssntă Bor= 
bele ue se krede km le ară fi zisă? 

"— Se. nretinde l'a mwrtarisită kz konsnira 
neniră domnală de Guise. 

| — În kontra renelsi Franuiei fur îndoialr ? 
totă auela-mi lmntikă se ziue! - 

— N în kontra Maiestinii sale remelsi Fran- 
viei, ui în kontra Înxlyimii sale domnslsi dsue d' Anjou. 

— Dar a mwrtărisită aueasta,.. 
_— E bine? întrebi Roberti Briket.: 
— Ei Dine! € snă tikulosă, zise kasalerală 

înkrăntendă snrznueana. . Si 
— Da, zise înuetă Robertă Briket; dar : dala: 

înkată ueia ve a msrtrisită, 6 snă omă ksm se kade 
Ax! domnsle, brodekinii!, stranadaz ui gismslă fakă 
ne oamenii onesti ss. sisis malte Iskrari. SI 

— Bail € adenzrală ueia ue ziui,. domnsle, 
zise kasalerslă îmblunzinds-se ui skopîndă snă- sssnină, 

— Ba! întrersnse Gaskonală kare » Isnginds—urk 
kanslă în drentală fir-krai întreorbitoră „ aszise totă, 
— 

1. Snă felă de înkzluzminte do peremoni» la aci Bcki, ls tokzlă înaltă, ne kare o nzria mat alesă ahktorii la komediz. 
Osinds, la kare sinonatală se în] 
legate înderută, de snde îlă us 
mznca snenzăr 

2 
pa săsă ne o nrzjin+ lsngr ks mznile 

a sI kazr în josă astă-felă în ktă re- 
ală la o învlpime de trei sa5 natr nivioare de: la nrmînţăe 

,
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ba! brodekini, stranadz, gismă, săntă sekmtsre astea 
toate! Daka Salcăde a orbită, & snă blestemată, mi 
matronălă să ka mi dînszlă. . 

— Ox! ox! zise kanalerslă nenstinds- -se onri 
d'a. ns treszri de nervbdare, — nrea lwnpi în „gsra 
mare, domnsle Gaskonă. | 

— Es? 

— Da, dsmneala. . | 

— Ipntă ne tonzlă kare mi: nluue, Cap de 
Bious ! atvtă mai ră nentră aueiue ns le nlaue ksn- 

tikslă meă, 

Kanalerălă fzks o minikare de m'rniz. 

, — Linisue! zise snă glasă dale mi imnera- 

tisă! totă de o datz, ne kare Robert Briket verlii în 

deuertă a ksnoasue ală ksi era. 

Kaalerslă se sili a s'alina ; lkă toate avestea 

WaBă nsterea d'a se ine de totă.. 

„ — Uli kănosui bine ne aueia de kari sorbesul, 
domnăle ? întrebi Gaskonslă. . 

"— Daka' konoskă.ne Salcăde ? 

— Da. 

— Ets-mi de nzyină. 

— Dar ne dăuelu de: Guise? 

— Niui ne elă.. 

—. Dar ne dsuele PAlongon? 
— Asemenea. 
— Suit ks domnală de Salcăde 6 ans omă bravă. 

— Atulă mai bine; Ba meri ka snă bravă 

atsnui, ! 

  

Ilorznuitoră.



9j - Biblioteca Litteraria - 

— Uli kz domnslă de Guise, kundă ară rea 

ss konsnire, o faue elă însu-uri. 

„— Cap de Bious! ue mi nas mie? 
— Uli km domnslă dauele d'Anjou, alt datz 

domnsls d'Alengon, a nzsă d'aă omorită saă a Iwsntă 
su se omoare ne uine s'a interesată de elă — la Mole 

Coconas, — Bussy, mi uei alui? 

— Tlăpină îmi nass. 

— Ye felă! nzpină îni nass? 

— Mayneville! Mayneville! msrmsr auela-uy . 
glasă. | 

— Forr îndoials, nămină îmi masz. Eă suiă 
nămai &nă lăkrs, ssnpe-de-Demnezeă! Am a faue lă . 
Ilariszlă astu-zi kiară, în dimineapa. asta, »1u  nentrg' 
avestă tsrbată de Salcâde, îmi înkidă aoruile, Cap : 
de Bious! auestă Salcede € sună mimelă, mi ne lîngz 
elă liară topi aneia. kari a5 fukstă sz se înkizz nor- 
pile în lokă sz fir deskise, 

— Ox! oxl eat -snă Gaskonă asnrs, mărmsr$ | 
- Robertă Briket, mi asemă -sz pedemă fur îndoial 

vepa ksriosă. 

Dar auestă ueBa ksriosă ne kare Paştenta bsr- 
gessli ns mai sosia de lokă.' Hanalerslg, ksrzia a-- 
yeastu din srmr anostrofu i fl srnmele a i. se srha 
în fans, îmi nlek$ nasalg, tiks uri" îngigi munia.. 

— Kndg € uea dsnt sem» ai drentate, zise 
elă, la naiba“ toni aueia ve ns ne last sr intremă 
în ilarisă| e 

— Ox! ox! zise Roberiă Briket în sine, lare 
nă nerdsse din sedere niui nzanpele de ne fapa . ka- 

i
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palerslsi , niul . amîndos6 kizmwrile karY -fsr» fzkste 

rubdzril sale ; ax! ax! nare l'am sz Boz ănă ue mi 

mai kariosă dekztă auela ue astentam. 

[le kwndă eli kspeta astă fels, s'aszi snă s5- 

netă de tromnets,. mi mâi îndati Elseianii, desni- 

kmndă toat» maluimea aueia kă alebardele! loră ka 

ksm ar fi tziată ni mare nastetă de uioksrlii, des-. 

nurpirs grsnele în dos bskzyi komnakte kari se ds- 

sert s+ s'alinieze de fiv-kare nurte a dromslsi, Ipswndă 

“mizlokzlă demertă. | 

Întravestă mizlokă, ofimerslă de kare orbirrmă, 

mi kzrsia nsrea k5 era înkredingats uaza noryii, trekă 

ka kalzlă să, mergindă kzndă înainte kendă înderztă; ne .- | 

rm dsm'snă minstă de ueruetare kare semrna mai maltă 

ka o kipmare la lsntr, dete .ordină irsneloră ss ssne. 

Ueia ye se fvks îndatr, ui adsse: o asti-felă 

de truere în toalz mslyimea aueia, înkztă n'ară fi kre- 

zsto -uine-pa ks nstinyt dămatsta tsrbărare ui sgomotă. 

„— Atănui strigvtorală, kă tsnika sa nlins de 

flori, nărtindă ne nentslă ssă o marks kz armele [la- 

„ xisălsi,. înaintă l'o xurtiv în men, “ii uiti k'snă 

“ glusă ne nasă ne kare Pa5. nămai strigvtorii. 

» Fauemă ksnoskstă bsnălzi nosiră nonoră din 

„ „larisă mi dăm'imarejsră kz noruile Bors fi înkise d'a- 

„ksm nîn la o or dăm ameazi, mi ks nimini nă 

„Ba nvitrende în oramă înainte de ayeastr ors, mi a- 

„sta din poinua remelsi: mi din nregegierea domnslsi 

nrenostă? als Ilarisslsi.* 
ITI iaca . [pn 

Bas felă de ssligz ue aro la nirfă znă feră lingă lată mi askăpită, înJo- 

sslă kzrăia e altă feră nasi krăniui! ka snă semiuerkă. , , 

1 Starosto, Ingrijitoră asănra sneltrebi, — kunetenia Isridikpisnii din Ilarisă.
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Strigutorslă stzts ka sr ressfle. Îndatz uei de 
faz se folosir de aueaste naăsz la sr ui mrrtari— _ 
seaskz mirarea mi nemălusmirea nrintr'snă setă langă, 

„me kare strigvtorslă, kat st i dzmă drentate, îlă 
săsuină for'a uri înkrănta snrunueana. 

“Ofiuerslă foks snă semnă imneratisă ks .msna, | 
mi îndatz se [uk earm tuuere. 

„ Strigztorală srmb furz tsrbsrare mi fura se 
îndoi, ka ksm înszuslă Par fi îmnlstomată în kontr'a= 
uestoră manifestrri din kari ssferise. sna atsnui, 

“»Boră fi skomi din aueasts msărr auei ue se 
»Boră înfupiua l'snă semnă de. rekănosuinu5, saă 
„kari soră fi bine mi dsnv kăniinyr kiwmaui urin skri- 
»Sori ui mandate. 

Dată la osnelzli nrenostryii din Ilurisă, dan 
„ordinslă înadinsă al Maiestuyii sale, 26 oktombriă 
din anzlă gragiei 1585. 

— -Tromnete , sănajui | . | 
Tromnetele sloaserz îndatz 2 senetele loră re- 

gswmite. 
„Abia înuet$ strigvtorslă de a sorbi kindă , în— 

derztslă mirglsi Eleeyianiloră mi al solda! piloră , mal- 
Mimea înuens a.se miiulka nreksm snt mearne ale lu 
răia inele: se înflz imi se ssueskă. a 

— Ye. înseamuz asta? se întreba uei mai na= 
E dinivă snii ne algiă; fr îndoialv mai € Bre ăni lkomnlotă. 

„—"0x1 ox! aă orstă sm ns ne lase sr intremă 
în Ilarisă, de aueia le aj nssă astă-felă la kale, fzrz 
îndoiulv „ zise înuetă, konsopiloră sei kasalerslă kare 
ssferise ks o rubdare neaszit» rebsfnirile Gaskonslzi : .
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auesti Elsepiani , auestă strigbtoră ,. aveste periye, a- 

veste tromnete, săntă nentră noi; ne sfletslă meă, 

ms mndreskă. 

— Lokă! lokă! Boi d'akolo, strigt ofierslă 

kare komanda desnvruirea. Ei draue! nedepi bine kz 

„onripi ss treakz aueia ari aă drentslă de a li se des- 

" kide norzile. 

| — Cap de Bious! suis ne snslă kare Ba treue 

lkandă kiară topi bsrgesii de ne nmîntă s'ară nsne 

între clă wi barier, zise, dendă din koate, Gaslo- 

nslă kare, nrintr” aueste resnsnsări asnre, atrsese 

mirarea mesterslsi Roberlă Driket. ae 

IIli , într. adenvră, f& într'o klin în -snanizlă - 

gelă gol; ne kare "1& [zkssers Elsegianii între vele 

dose mire de nrizitori. O n. 

Jsdeue uinega daka okii se întoarsere k5 î8- 

pealu mi ksriositate as&nra 5nzi omă, fasorisată în- 

tastă nsntă dea intra ne kondă i se zisese lă dinadinsală 

a remznea aflart. | 

Dar Gaskonslă 'nz se nrea lsrbsrt de toate 

kwvătwisrele auelea nline de innidiv; se auezb ks mtn- 

driv îvkîndă sm cas toni măskii tranălsi svă nrin Be 

sta sa perde mi îngăstr, în kvlă semsna a nise 

lkoarde întinse de '0 bsuea din între. Îlsmnii sei, 5s- 

lkagi mi osomi, emia de trei polsri bsne din mzni- 

vele sale roase; kzsttăra sa era limuede, n'trălă gal- 

Denă mi krewă, sat din natarz, saă din întimnlare»: 

lkmui a zeuea narte din nslbere intra mi ea în kăloa- 

rea sa. Iliuioarele sale mari mi mlzdioase, se :îm- 

bska în nisue glesne nersoase mi.sskate ka ale. 5nză
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kenrioră.  Nămat la o singsrt msnt nărta 0 menzutm 
de nele brodatr, kare se nvrea în mirare km era de- 
stinatz a anvra uea alt nele mal usar de kr a 
sa; ks uea alts monv jska o nsia de alsni. 

Se sit; snă minstă îmnrejsrală să; dem” a- 
veia, kănetendă ks ofigerslă de kare norbirimă era 
nersoana uea mai însemnatr din lrsua aueia, se dsso 
drenată la dînsslă. 

Avesta se sit; la el krli-pa timuă înainte de 
a norbi. | 

Gashkonslă, îs a so tsrbsra krt$ de năpină, 
foks mi el$ asemenea. | 

— Dar pă ai nerdată nulria, mi se nare? 
— Da, domnasle. | 
— Ai nerdsto în msluime? 

— Ns, nriimizem o skrisoare de la amore- 
sata mea. O uitiam, Cap de Bious! ling girl, 
ănă natrară de legr d'aui, krndg de o dat îmi iea 
Bîntslă skrisoarea mi aulsia. Alergai dzn skrisoare, 
ks toate kr nastersls de. la nzlvria mea eră sn sin- 

„gsră diamantă; Ilssei msna la nvlsriz, Bîntălă o I= 
ase ne girlz wi gtrla la Ilarisă! Br'sni Dietă surakă 
îmi Ba faue soartea ks dinsa; mai bine! 

— Uli aksm remzsemi kz kanslă golt? 
— N ssntă nvlvrii la Ilarisă Cap de Bious!. 

îmi Boit ksmnsra sna mai bsns ui i soi nsne snă 
 diamantă îndoită de kztă uelă d'întiiă. | 

Ofigerslă dete din meri .ne. nesimyite ; dar ks. 
toate avestea, mimkarea ue o Ivksse nd Skaus din 
pederea Gaskonslsi..
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— Mlakz-i? întrebt elă. 

— Ai o kartv? zise ofigerslă. 
— For îndoiale ks am, do55, daka Brej, 

nă nămai sna. 

— na 6 destslu daka 6 în regsls. 

— Dar n m'amryeskă, srms Gaskonslă deski- 

zîndă okii mari; eil ns, cap de Biousl ns m'amsyeskă; 

am nlvuerea de a sorbi ks domnslă de Loignac?. 

— Se noate, domnsle, resnsnse ks reuealt 

" ofiperslă, kare era înnederată năpină înkentată d'auea- 

str reksnoasuere. 

— Is domnslă de Loignac, komnatriotslă mes! 

— Ns zikă altă-felă. 

— Borslă meă! 
— Ilrea bine, karta dsmitale. 
— Eato. 

Gaslonslă skoase. din menguea sa 0 jsmslă 

de kartz tpiats kă arte. 

— Brmeaz-mi zise Loignac fur'a' se sita la 

kartr, dsmneata mi soyii dsmitale, dala: ai ne vinesaj 

Bomă adeBeri biletele de treuere. 

Uli se dese sr s'ameze ling noarte. 

“ Gaskonală ks kanslă gol srmi.- Da 

“Alpi uinsă înmi ărmar ne Gaskonslă ks ka- 

nslă goli. e : 

“Uelg d'întiii era akonerită k'sn& nentară mins- 

nată atmii de bine Iskrată înkztă ară fi krezstă uinena 

l3 emia din mona li Benvenuto Cellini. Hs toate 

auestea, fiindi-ke nalronzlă ne trenzlă korsia era fr-
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kstă nentarală auela treksse nsuină moda, areastz ms- 

repiz amin mai msltă risslă do kwt5 mirarea. 

Este adenvrată ku .niui o altr nmarle din ko- 

stsmală anelsia ue nsrta nentarălă ns resusndea strels- 

uirii mâi regale a nrosnektalsi. 

Ală doilea kare. lrolka în ărmr-i era ărmată 

de ună lakeă mare ks nztrălă kam lvrăntă, mi, makră 

mi arsă de soare lsm.era, semna kă& înainte-mer- 

gutorală Isi -don Iimotă, nreksm feuiorslă sză nstea 

"treue de înainte-mergstorslăalzi Sanko. - 

Vel d'als treilea se arsi; nsrtendă snă konilă 

în brape, ărmată de o femeiz kare se agvma de uin- 

gutoarea sa de nele, ne kendă alui doi konii, snălă 

de natrs ani, altslă de uinsi, se agpya de rokia femeci. 

„Velă d'ală natrslea se arrti slionvizndă mi 

linită d'o sabir lsngr. 

„În vea dănb 5rMBy: SITE înkiderea mersslsi, 

snt jsne ks o figărs frsmoasr. înaint; ne 5nă kală ne- 

gră„ nălberosă, dur deo rass. bsnr. 
„Avesta, ne Ing. „ei alu, asea “snă. aeră 

de rege. E | | 

Fiindă nenoită a  îmbla destali de înuetă ka ss 

nă întreakz ue .sonii sei, noate findă mi mslusmită 

în sine de a nă îmbla nrea alvtsre ks dînumii, auestă 

jsne stzts ună minztă la muruinea gardslsi formată de 

NOnoTră. - SE 

Întrauelă minstă se. simui trasă. de teaka sa- 

bici “sale, mi se nleki înderztă. N 

„„Auelă: ue trbuea lgarea sa a minte 'nrintr'astz 

atinyere era snă jsne ks msrslă negrs, ks okislă.
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skinteitoră mikă ssbpire.: gragiosă ui kă munile 

“îmznăulate. 

„3 — Ye doresui, domnsle? intrebi, kanalerală 

nostre. E Se Si 
— Domnale, o gragiv. | 

— Borbesue, dar Borbesue iste, te rogă: sezi 

„KE m "asteants. | Dea 

— Am trebainyr  neanzrats, înueleyi? — 

“Din narte-ui esti singsră, mi ai trebsinuz de snă na- 

mis kare sr fakz onoare frmosslsi dsmitale . aeră. 

-— Ei bine? 

| —. Ei bine; Ît-mr S3 întră, Bois fi nayislă 

dsmitale. 

— Molmămeskă, zise Kanalerală; dar - Dă  B0iă 

s7 filă 'sersită de nimini. 

— Niui kiar de mine? întrebi jsnele k'snă 

sărisi atzlă de stranit în kolăi kasalerslă simui kr se 

tonia nlilslă de giays în kare uerkase a"ui înkide inima. 

 — Boiam ss zikă „km nă năteam fi sersită. 

— Da, sui ks ns esti astă, domnsle Er- 

nauton de Carmainges , zise nayislă velă jsne. 

Kasalerslă. treszri; dar, frr'a Isa a minte la- 

yeastz tresvrire , konilslă srmi: | 
— Ama sw n mai Borbimă de nlepi, mi, daka 

mi pei faue' ue Ji ueră, dsmneata sei fi, din konira, 

nlztită, mi înku de o sstt de ori mai maltă de kztă 

serzipiele ue mi. ai faue; lasp-mw dar ss te serseskă, 

te rogă, nănînds-ui în minte kr auelă ue te roagr 

alte datz a ordonată. 

Jsnele i strînse mtna, ueia ue era foarte fa-
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miliară nentr'snă nayiă; anoi întorkînds-se kzire grsna 

kasaleriloră ne knri îi kănoasuemă aksm: 

“ — Trekă eă, zise elă, ue 6 mai de kunete- 

„nib; dămneata, Mayneville, uearkz de a fane aseme- 

nea urin.ori ue mizlokă na fi. 

— Nos 6 destslă s treui dsmneata, resnsnse 

intilomslă ; katz ss te Bazz. _ 

— Ox! fii în bsns nave, din minstală ksndă 

Boi5 ireve noarta asta, mr sa Bedea. 

— No sita semnală konnenită. 
— Dos deyite ne gsrt, n5 & ama? . 
— Da, aksm Dsmnezeă ss te ajste. 
— EI bine, zise uels ks kalslă negrs, — do- 

mnimorsle naue, ne otzrimă ? Ni 
— Eate-mv, domnsle, resnsnse jsnele, ui. 

stri moră ne maska lkalslsi la snatele komnanionslăi. 
stă. lare se dzse s se îmnresne kă uei alui vinu? 
alemi ue' se oksna ks înfepiuratală! karteloră - ui kă 
dozedirea drentariloră loră. _ 

„— Bintre' de uerboaika! zise Robert Briket 
„kare îi srmâse ks olii, — eatz o sosire întreagr de - 
Gaskoni ,.s% fii ală drakslsă !.



Rovista, 

Avuestă esamină nrin kare era sm lreaks uei 
mrease  nrizilegiayi ue îi Bszr'emă emindă din -rîn- 
dală nonorslsi snre a se anronia de noarts, n era 
niui  nrea langă, niui nrea înkărkată. oi 

Si Era Borba de trasă o jsmstă de Karte din n0- 
sănară mi a o înfepiura ofiuerzlăi „- kare o .nsnea a- 

„Imtăre l'o altz 'jsmstate , mi daka, anroniinds-o0, a- 
mîndos jmstepile se îmbska wi fzuea ină întregă , 
drentsrile nsrtrtorslsi kartei. era reknoskste. 

__ Gaskonsl% ks kanslă golă s'anroniase uelă d'în- 
5. Tlrin ărmare reBista: îndens de la dinsală. 

— Nsmele dsmitale? întrebi, ofinerslă, a 

— Nsmele mei, domnale ofiperă? 8 skrist ne 
aste arts ne kare ei mai sedea mi altă uesa. | 

tii
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— Fiz! snăne-pi nsmele! reneti ofiperslă ko 
nervbdare; nă pi suii nsmele? 

— K5m ss ns "15 suiă, Cap de Bious! mi daka: 
îlă sitam nsteai s5 mi "li snm, fiindă-ks ssntemă 
komnatriogi mi kiară seri bsni. | 

— Namele dsmitale! o miiz de draui! krezi k' 
am măltă timnă de nerdată în reksnoasueri? 

— Ilrea bine. Mr nsmeskă Perducas de Pin- 
co rnay. 

— Perducas de Pincornay? zise domnsls de 
Loignac, kvrsia i pomă 'da d'aui înainte nsmele kg ka- 
re la salztată komnatriotală szi. Den aueia arsnkzn 
dă—uri okii ne kartz, . . 

Perducas de Pincornay 26 oktombrit 1585, 
Lameazi năntă. 

— Moarta Sant-Anton, adsăni Gaskonslă, 
lsnginds-ui degitală velă negrs mi sskală ne kartz. 

“ — TIrea inel în regslu; intr, zise domnală 
de Loignac, ka sr taie ori ue dialogă ară ărma între 
dinsălă i homnatriotali stă. “Rindală dsmitale, zise 
elă solzi dal doilea. i 

Omală ko nentaralt S'anronid. 3 
ci — Karta dămitale ? întreb$,. Loignac. 

— Ye fel | 'domnale' de „Loignac; strig aue- 
sta; nă rekanosui re: “fiială ansia dintre amiuii dsmi- 
tale din Ronileris ne “kare 1 ai ssltată de doz=z6ui 
de ori ne penakii dumitale ? 

:: i “N. i Mu mii 

'— Pertinax de: Monterabeau, zise: jsnele ks 
mirare ; nă ms reksnosui ?
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— Kndă sânt în sersiniă, ns reksnoskă ne 
nimini , domnsle.  Iarta dsmitale? n 

-Jsnele kă nentarzlă. întinse karta' sa. 
—. Pertinax de Monterabeau, 28. oktombriă, 

“la ameazi nsntă, noarta Sant-Anton. Treuj, 
„ Jsnele trekz, wi, năpină kam' amenită de. nrii- 

mire, :se dese. lîngs Perducas kare: astenta eski- 
derea noryii. . pi Ii 

Ală treilea Gaskonă sanronit; axesta era Gas- 
lkonslă ks femeia mi konii. - 

:— Karta dămitale ? întrebi Loigiac. 
Mzna sa ssnss se Biîri. îndatz într'ană srkă= 

lepă de nele de -kanrz ne kare 1ă nsrta în” nartea 
- dreantr. pn . 

„Dar în-demertă: kpui îmnedikată fiindă de ko- 
nilălă ne „kare "15 ninea în brape » nă dete neste xsr- a 
tia ve i se. uerea.: : 

— Ye drak faui Ie auestă. toni, domnale ? 
Bezi vine ks te înkorkp. o N: 

— E fiolă meă, domnsle 'de Loignac, 
— EX bine! nsne ne fiizlă-tră josă. 
-Gaskonslă se sănsse; konilală: înuens--sz srle. 
"-— "Ama dar esti: inserată ? întrebi „Loignac. 
— Da, domnale ofigeră. Sa i 

îi — La dosr-zei deani? -.. 
*— Se : însoars de tineri! la noi, suii bine, 

domnle de Loignac, dmneata kare te'ai:  înssrată de 
onlă-snre-zeue, Da Pi - 

— Bine! zise Loignac, “inay: cats, uri alte kare 
m'5 k&noasue. „) 

3%
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„Femeia s“anroniase. atsnui, mi' koniii aternayi 
de rokia sa o srmaserr. | | 

—. Uli de ue ss ns fir însărată? întrebi ea 
îndrentends-se mi denzrirndă de ne frsntea sa ars 
de soare nzrală stă. velă negrs ne kare nslberea de. 
ne drsmă întinvrise srma sa; ns ksm-ua a trekată 
moda de înssrată lu Ilarisă ? Da, domnsle, & înssrată, 
mi mai eat înk doi konii kari îlş nsmesk nzrinte 
ală loră.. a | 

_— Da, însz kari săntă 'nsmai” koniii nevestei 
mele, domnsle de Loignac, ka ui. bvemandrală a- 
uesta kare: st la snate; înainteazz, Militor, mi sa- 
Isi ne domnală de Loignac , lkomnatriotală nostră. 

&nă buiată de mease nînv la neante-snre-zeye 
ani, meantnă, aperă mi semzrnends a snă moimă dan 
Okislă smă rotandă mi nasslă să înksrligată, s'anro- 
nit, k5 amindoss msnile nsse în brrali să de nele 
de bisoli; nsrta o kasakr bsnz de Ivug îmaletity, 
nantaloni skzrpi de nele de kzurioars ne niuioarele 
sale mssksloase, mi o msstaus mikx i smbria băza 
totă de o dat nersminate mi simpsalz, 

— E Militor, fiislă meă aitregă, domnsle de 
Loignac, înttislă neskată ală nesestei mele, kare 6 o Itâ- 
pantradz, konsmnyeanz a familiei de Loignac, Militor 
de Kanantrada, sersslă demitale. Yi salstr, Militor. 

, Dsmaseia . nleksnds-se . kzlre: konilă kare se | sazrkolia ne josă strigsndă:. e 
— Tau, Scipion, taui, mikzle , adzăui . elă 

kzstendă totă într'snă timnă karta sa în toate nosz- 
narele sale. |
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Întauelă limnă., Militor, ka sm se ssnsiv la 
inBitarea tatrlzi siă, se nleka suroră mi  înra skoate 
mznile din brză. | 

— entre Dsmnezei, domnale, dul karta ! 
strig; Loignac ks nerzbdare. 
— Bino aui de mi ajsts, Lardilo, zise neBe- 

stei sale Gaskonslă romindă. - 

Lardila desfzks sna. dsnz alta: amîndosr. me= 
nile agspate de rokia sa, mi kzztt singsrz ea în 
stkăleyslă mi în nosănarele brrhatalsi sză. 

„— Bine! zise ea, katr szlă fi 'nerdată. 
— Atsnui, nuiă ss n aresteze » zise Loignac, 

Gaskonală îngvlbeni.' - 
— Mr nsmeskă Esstată. de Miradoux;, zise 

elă, mi mr poi rekomanda de domnals de Sainto- 
Maline , konsznpeanslă mei. _ 

— A! esti konsrnueană 'al& domnalsi de Sain- 
te-Maline , zise Loignac năuină mai îmblenzită, -E a- 
denvrată kE+ daka îi askălta uinena,. ssntă konsrn= 
ueni ks toats lsmea ! ei bine, ! mai „kasie, ui mai Bîr- 
tosă kaztz ku folosă. ÎN 

— Bezi, Lardilo, pezi în oalele koniiloră tei, 
zise Esstată, tremarzndă de nekasă mi de: neastimna'sră. 

Lardila înyenskit înaintea snei: legtsre. de rafe 
modeste, ne kari le skotoui msrmsrendă. - i 

Jsnele: Scipion srma a se regsiui pinzndă ; 
6 adenvrată ks fragii sei de măm, Bszîndă kr nă se - 
okăna nimini de dînuuii, în îmi i nelreuea îmnlinds-i gsra 
lkă nisină. 

Militor ns se  miurla ; ară fi zisă uinepa ks Li-
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lkvlouiiele siepei de familiz treuea ne d'assura mi ne 

dedesubtală astsi bziată mare fzr'a "| atinue. 

— Ei! zise de o datr domnslă Loignac; ue . 
pIză kolo josă, ne mrnika astsă nstrrră, într'snă 

nlikă de nele? - 

— Ama, ai drentatel strigi Eostată trism=— 

îundă; asta & o ideir a.Lardinei, mi adskă a minte 

akm; eu a kăsătă aueastre kartr ne Militor. 

— Ka ss dskr uena, zise: în brtair de jokă 

Loignec. Bre! ue boă! kare: nă'mi wine niui brayele 

atornate , temînds-se ss ns. mi noarte: brayele.- 

„„Bezele lăi Militor se înninepirs de nekasă, ne 

lundă fuga sa se mvrmsria de rouis ne nasă, ne b'r- 

biz mi ne snrenuene. Să 

— Boslă n'are niuoare, mormsri el k okii rei, 

are labe ka sănii oameni de ksnosuinma mea. 

— 'Tmuere| zise Esstată; nezi bine, Militor, 
kz domnală de. Loignac - ne faue onoare a Blumi 
kă noi, 

— Ns, | nre legea mea! n5 5 glsmeskă, | resnsn-— 
se Loignac, mi noii din kontra ka asts sektsrs ma 
re st mi iea-norbele dens .lăm le zikă. Dalia era 
fils meă Bitregă, îlă frueam si dsk» măme, frate, nu- 
ketă „ui mr srkam mi că ne dussnara tstaloră, de se 
nlvtia de mine nsmai. lkondă îi. mai Isngiam srelile ka 
sv i arntă.- ko uri elă 6 snă .asină. 

Militor îmi. nerds totă kămnztală, Bastată se a= 
rpii în 'neastimavră; dar ssb auelt neastimnrri nr- 
trăndea ns suis ue băksriz nentră smilirea ve se f1- 
kose fislsi s1ă gitregă.
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Sardila,- ka sr taie ori ue grestate mi ss. ska- : 
ne une întiizlă sză nrskstă de. bztrile .de jokă ale Isi 

“ Loignac, dete ofiperslsi parta skoass din nlikălă să 
de mele. 

Domnslă de Loignac o ls$ mi.0 uiti. 
'— Eostată: de * Miradoux, 28 Oktombris, la 

meazr-zi n&ntă,. noarta Sant-Anton. 
—.Douepi-az dar, mi pedeni sz ns .zitagi .Bro 

snslă din koniii. Bosiri, frsmomi 'saă sripi. 
Esstată de Miradoux relsi,. ne jănele Scipion 

în brage, Lardila îmi nrinse ear yingvtoarea,: amîn- 
doi koniii anăkarv din noă rokia msmei loră, mi ast 
viorkinz de familiz, ărmats de tukatală Militor, se ds- 
se:a se ameza ne ling'aueia ue astenta. dans gerye- 
tarea ue li: se fukuse. 

— La drak? marmsrb Loignac. între! dinni, 
zitendsse la Esstată Miradoux mi la ai sei lam îmi 
Înuea mimksrile, ai . „drakală soldapi Ba mai asea mi 
domnslă d'Epernon. a aa 

Dsr aveia întorkînds-se : e 
—  Aideyi, dsmneata aksm! zise elă. - 
Aveste' kssinte fer îndrentale uelsi d'ală natrs- 

lea uerztoră.. . | 
Avesta era singară uni foarte neanină, îmnres— 

nendă denitălă uelă. mare ui uclă mizlouiă ka sr dea 
bobîrnaue xainei sale. vensmie -ui s'0 mutsre. de uzl- 
here; măstawa sa, kare semrna fukstu de nvră de 
nisikz , okii. sei perzi wi skinteitori , sarsnuenele sa- 
le a lurora arkude forma 5nă semiuerki skosă d'asx- 
nra a doi grsmazi restriui, băzele. sale ssbuiri în-fi-
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ne întinvria ne lisionomia sa auelăi kină de neînkre- 
dere mi reserst sksmnz den kare se rekunoasue 0= 
mală kare asksnde totă ama de bine fsndală nsnyei 
sale la mi fendală inimei. 

— Calubre, 26 oktombriă, meazz-zi nsntă, 
moarta Sant-Anton. Bine, ds=te! zise Loienac. 

— Boră fi keltseli de drsmă otvrite nentră k'- 
Intoriv, nresănsiă, obserai înuetă Gaskonslă. 

— Ns ssnt nistieră, domnăle, zise ks re- 
vealz Loignac,. abia snt nămai mortar. 

Calabre treks. : 

Dans Calabre nenia ănă kanaleră jsno ui blondă, 
kare, tregînds-uă karta, vs, sii kazn din nosănară 
snă lală ai moi malui taconi. 

Els deklari kr se nsmesue Saint- - Capautel, 
mi dellararea' fiindg adenerit” de karta sa ue se all 
în regslv, srmi, Isi Calabre. ă 

- Remnea ală -measelea kare, dănz ordinală în- 
adinsă ală namislsi imnronisală, se detesa de ne kală 
ui kare înfpyimi domnalsi de Loignac o karts ne 
lkare se uilia: 

»Ernauton de Carmainges , 26 oktombrii mea- 
zb-zi msnti, noarta Sant- Anton. | . 

“Ile kandă vilia domnală de Loignac, nauiălă + 
donds-se mi elă josă, se oksna ks a mi asksnde ka- 
uslă legrndă zebrlspa kare era nrea bine N5S'D a lar 
llsi falsslai Sră domnă, - 

— Nagială 6 ală dumitale, domnsle? întrebi 
Loignac ne Ernauton arstrnde-i ks degitslă ne jsne. 

— Bezi, domnale kanitană, zise Ernauton kare
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nă noia niui ss mins saă s» trrdea, pezi kr mi în- 
fren' kalslă. | | 

— Treueyi, zise Loignao- uersetindă k - sare 
aminte ne .domnală de Carmainges a kzrăia figsre mi 
tărnăre nvrea kr i Benia mai bine la sokoteals de krtă 
ale tatăloră veloră ali. 

— Eats snălă mai de ssferită, uelă nspină 
msrmări  elă. | Se 

“Ernauton înkslik$ earr ;. nauislă, - fer? afektare , 
dar kă înuetiniv, se dăsese înainte mi se afla me- 
stekată în grena ueloră mai d'inainte trekăpi.- | 

— Deskideyi noarta, zise Loignac, wi. Ivsai 
aveste mease nersoane s5 treakv dinureznv ke 0a= 
menii loră. . 

— Ai, kărîndă, domnală meă zise nagislă, î în= 
kalikz, mi sz nlekzmă.. Si 

“Ernauton se ssnăse înk'odatz înrisririi -ue la 
avea fiinus bizarz assurs-i, ui noarta fiindă . deskisz, 
îti îmboldi kalslă mi se. înfănd, lkwolzsită de arzir— 
rile nayislui , - nîns în inima saburhialat Sant-Anton.. 

Loignac Năse st înkiza noarta dănz uei urease 
aleui, lkă uea mai mare nemălysmire a măluimii kare, 
den ue s'a îmalinită formalitatea,, kredea ks era sz 
treakm mi ea, mi kare „. Bvzînds-ui astentarea în- 
uelatz, mrrtsrisi. kă sgomotă ks nă afla: k5 kale a- 
yeasta, a 

Mesterslă Miton, kare, dsr'o alergstart neînfr'e- 
nate neste krmnsri, îmi relsase .kăragislă nspină kzte 

năpină, mi kare, totă kzstundă sr paz daka n5 era 

sr'ănă nerikslă, penise nînv în uele. din ărmr carz la
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lokslă. de snde: nlekase, mesterală Miton uerki kste- 
Ba nlrnueri assnra felslsi arbitrariă ks kare soldvyi- 

mea .onria komsniksrile, . 

Hamwirelă Friard “kare resuiise a mi reafla ne- 

pasta, mi kare nrotektată de dînsa, nzrea kr n se 

mai temea de nimikă „ ksmstrelă Friard snznea asgs- 

stei sale jsmretuă nosteuile zilei, înaBsuite ks komen- 

tarie de felsls sză. 

_::: “În uele din ărms kagalerii dinire lar unală fs- 

sese nămilă Mayneville de nauislă uelă mikă, sta-la 
konsilis ka- sr -suiz daka ns trebăia sr se înnirteaskr 
îmnrejsrslă zidslsi de îmnrejmsire, snerrndă ks de- 

stlă temeiă a afla Br'o -snsrtsrz ka s intre rmakolo 
în larisă fra fi nenoini a se înfupima mai msltă 
la :noarta Sant-Anton saă la alta. 

Robertă Briket, ka filosof ue analiss, ui ia î înB't— 
mată kare skoate ksintesinua, Robert Briket, ziseremă, 
ză k7 totă aseslă desnodrmîntă ală suenei ne kare 

- o arntarsmă -era 's se fakz lîngz noartr, mi. kz kon- 
norbirile 'nartikslare ale: kazaleriloră, ale bargesiloră uri 
ale nraniloră n5'lă mai folosia nimikă. 
„+ :Sanronib dar kotă mai maltă năts de mika 
lksă5 lare sersia de loje nortarslsi, ui kare era l5- 
minate -de dosz ferestre, sna ue se deskidea d'ass- 
nra Ilarisslzi, alta d'assnra: kamnaniei, | 

Abia se amezase Pauestă lok& nos lkendă ani 
omă, alergendă din întrală Ilarisălzi în âel$ mai mare 
galonă als kalslsi sri, deskzlik$, mi, întrends în loje, 
se arzl$ la fereastrp. 

— A! a! zise Loignac.
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— Eats-ms domnale de - Loignac, zise 0- 
maălă auela. 

— Bine,.de snde snde nii? 

— De la noarta Sant-Victor. 

— Lista dsmitale? . -. - 

— Yin, E 

— Kartele? . i 

— Eat-le.. a a, 

. Loignac ls kartele,, le adesari', mi: skrise ne 

o nlakz de neatrz kare nsrea. a fi. Înkats în adinsă 
nentrs aueasta, uilra 5. a i 

-- Trimisală nleki. . i 

No treksrz uinui minzte' lendi „mai Benire înk'p 

alui doi trimimi, e si 

Loignac îi întrebi le late anal Ri mi totă nrin 

ferestrsir. ti - 

8nslă genia de la noarta Berdele, Mi. „ adstea 
„uifra 4. n Dă E 

Altslă de la moarta Tomalzlst,, m uri anănya uifra 6. 

“Loignac . Skrise kă îngrijire aueste uifre; ne. 

nlaka sa de neatrz. - : | ! 

“Auei trimiuli se fuksrz nesuzsll, ka. ci d'în- 

tiiă mi. dsnz dînurii Benirs îndats alui natrs: : ... .-: 

Întiislă, de la noarta Sant-Dionisiă, ks uifra, 5. 
Ală doilea, de la mourta Sant-lakobă, ls 

vifra 3, e i 

Al treilea, de la. moarta Sant-Onorată, kă 
ufra 8. ...... N ÎI 

"AB matralea, de la moarta . Montmartre, kă 

uifra 4.
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Vel. din: ărms Beni mi elă, 

noarta Bussy, mi adskîndă uifra 4. 

Ne 

'sosindă de la 

. Atsnui Loignac alinii kă lsare a minte, ui 

josă de totă, loksrile uri uifrele srimruoare : 

Hloarta Sant-Victor. 

“Tloarta Bsrdela. 
Iloarta 'Temulslsi. 

Moarta Sant-Dionisiă. 

Tloarta Sant-lakobă. 

Iloarta Sant-Onorată. 

Iloarta Montmartre. 

Iloarta Bussy. 

«În fine Ioarta Sant-Anton. 

Totală, natrs-zeui mi vină 

„— Bine, 
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— Aksm, strigb Loiguac în găra mare, des- 
lidegi norpile mi intre vine za poi. 

Norpile frr deskise. 

"- Întro Klinz, katiri, femeie, konii, karete, ns 
-Bvlirv în Ilarisă, ks risikălă d'a se sfzrema în strini- 
rea ueloră doi stilni ai nodalsi redik'wtoră. 

- Întmănă 'natrară de orb se streksri, nrintr'auea 

arterr larg ue se nsmia strada Sant-Anton., toatr 

grrmada nalslsi nonslară. kare, de ks dimineapa, sta 

îmnrejsrălă auestsi zgasă momentancă. 
Sgomotele se densriart nsină krte năuină. 

„D. de Loignac înkmliki, kalslă k. oamenii sei. 
Robert Briket, remasă mai în srmv, dănz ue fssese 
uelă d'intiiă, trekă flegmatikă neste lanuslă nods- 
lsi zikîndă:
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“— "Toi auei oameni Boia sp Bazr desa,. ii 

mot orzată nimikă, niui kiară în afauerile lor5; eă, 

ns Boiam -sw Brză nimikă, mi nămai eă am Bszslă 

gena. Asta ne îndeamnr, st ărmrmă; dar la ue sr 

mai srmzmă? le suit, o doamne! nrea destslă. Ve 

folosă asea-Boii oare przindă kw sfumit ne domnslă 

Salcâde în natrs bskrwi? Ns, nre legea mea! Ile 

ling” aueasta m'am Ivsată de nolitilk'e. 

„Aideyi si nrînzimă; soarele era ss (is la a- 

miîazi daka era soare; € timnă. 

Zise, mi intr& în Narisă ks ssrisslă smă uelă 

lină mi rvătuuiosă.



pp 1V Ma. Lia „i 
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„ Bojea dela Grerâ a. 8. cegelut Enoicu UL 

Dak'amă srma aksm nînz la niama Gresei, 
snde se mzryinesue astr kale nonăloasz a larliers- 
Isi Sant-Anton, amă reafla în mslpime mslte lksno-— 
suinge d'ale noastre; dar ne kendă topi auesti uitadini! 
mai năpină îngelenpi de stă Roberig Briket, se dskă 
loziui ks kotală, îmainiui ; strinini, snii dănz alyii, 
nrealenemă, mălyămindă nrivilenizlsi ue ne dr arinele 
noastre de istorikă, a ne siremsta kiară ne niama a- 
veia, mi dsnz ue nomă îmbryima ks okii totă snelk- 
takălslă, a ne întoarse snre trek 
lka ss uervetrmă a fsndă kass 
fektslă, 

stă nentr'snă minzlă, 
a dănr ue Bomă nrivi e— 

Iloate ziue uine-pa lk'5 mesterslă Friard abea 
DI 

! Orzmeni,
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lksBîntă ss srue nins la o săte de mii oameni uelă nspină ns= 
mvrslă nrivitoriloră kari era sr .se gremsdeaskr în niapa 
Gresei ui îmurejsră lia ss se bsksre de snektakulzlă ue se 
nregzlia akolo. Tot Ilarisălă îmi detese întilnirea 
la H6tel-de-Ville. uri Ilarisslă "n skainz niut o ser- 
bare, mi 6 o serbare, mi înkz o serbare estraordina- 
ris, moartea snsi omă, krndă a suistă sm redive a- 
tmtea natime, kzendă snii îl& blestemr mi alpii îlă las | 

_d5, ne kendg uelă mai mare nsmeră îl& nlznye. 
Ilricitorslă kare nstea sr cas în niaut.. say 

nrin ke, lingr k'vruiăma Imauinii Nostra-Damei, 'saă 
kiar ne noarta niemei Beaudoyer, pedea mai întiig, 
în mizlokslă Grezei, ne arkarii lokotenentslsi: de :ro- 
Lig sksrte, “Tanchon, mi snă'bsni - nsmsră: de Else- 
piani' mi de Belini* îmnressrsndă snă nolkslej nă înaltă 

"de natră nivioare anroane. 
Avestă nalkă;: atztă de jos. înteută era: Bp- 

„zătă de vei ue îlă îmnreszra, sai de uei ue asea fe- 
„Tiuirea d'a -anea lokă la sr'o fereastr, astenta. ne 
nsyitslă ne kare îlă înxzpaserz krlsgsrii de diminea- 
U5 mi me kare, dsnt enerpikă snăst a noniorslsi, 
kaii sei îl& astenta snre a "1. axe s% întrenrinze ks= 
Istoria uea mare. - “ 

Într adensră, ssb streamina uelei d'întiit kase 
dsnz strada Mouton, în niaus, natră kai weneni . din 
Ilermă, ks nsrslt albă, kz niuioarele mroase,: bitea 
naBimentslă ks nersbdare 'uii. se mămkă sănii ne alriii 
nenkezîndă, de se sneria  femeiele art mi „aleseseri 

PNI 
*  Chevaux-legers, latin: velites, . (9 e atu: bea
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lokslă 'auela de bin Boia lor, sai kari feseserr îm- 

- brzuuite în nartea aueia de kwire natere.. 

: Auesti kai era noatini; abia krte o datr, din 

întimnlare, nărtasers în kvmaiele erboase ale perei 

„loră„ me lata loră sninare ' konilslă velă bskrlată ală 

gre 5năi:uvrană kare întprziase la întoaruerea de la 

lzmnă , kendă ansne soarele. 

Dar dens nalkală golă, den lait: ve nen- 

lkezia , ueia ue'atroyea. mai ks sturăinus okii mălui- 

mii. era fereastra uea de kmnetenis de la Hotel-de- 

Ville, îmbrekatv ks katifea romir mi asriz, mi în 

balkonslă. keriia aturaa &nă tanetă de katilea, nsrtindă 

marka' „regal. -, 

"0 Înte adepură aueasti, fereastre eru lojea rewelsi. 

O 'orr mi jsmwtate btea la Sant-lon în Gresa, 

lk'endă auea fereasirz, ue semna ls nersasslă snsi tabloă, 

se.îmuls de nersonage 'kari Benia a nosa în kadrelă loră. 

Mai întîis f regele Enrilă III, galbenă la fa- 
15, măi kelă, de mi în enoka aueia era nsmai de 

Br'o trei-zeui mi trei saă. trei-zeui ui: natrs de . ani; 

ks" okislă înfsndată în orbita sa rsuiniz, wi găra în- 
fioratr de sgiîruiri nerBoase. 

Intri tzkată, ks okislă a nintată, m'srenă dar 
moszitoră, straniă. în: winerea' transli sz5, nrelsm ui 

în mersălă sză, mai msltă smbrz deltă pis, mai maltă 

fantasms de. kwtă reye; misteră de neînwelesă totă 
d'asna mi totă d'asna neînmelesă nenirs ssnsmii. sei, 
lkari, abzinds—lă5 'Benindă, ns 'suia nisi o dati daka 
se kmdea sr strige: sr truiasky renmcle! say sr se 

roage nentrs ssfletulă să.
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Eurikă era înnestită ks o.xaint neagrt semz- 
nate ks negrs; n'avea niui ordină niui netre sksmne, 
snă -singără diamaută lIuia la toksleuslă să, kare 
seria de agrafă la trei nene sksrte ui frisate. ]li- 
nea. în msna strugt ănă kvyelă negrs ne kare ksm- 
nats-sa, Maria Stăard , i "15 trimisese din înkisoarea 
sa, mi ne snalele sză soiosă strelsuia degitele Isi 
săbuiri: mi albe ka nisue deyite de ulabastră... 

Dsnw dînsslă penia Katerina de: Medicis, ne 
kare ânii înuenea a o înkonoi, lpui regina msmr ns 

tea s'aibv: în -enoka aueia meai-zeii mi wease nin 
la meai-zeui mi uieante de ani, dar îmi .uinea kanzlă 
înks eanvnă ui drentă, asoirlia ssb  snrznieana sa 
înkrăntate din înozuă o krstitsrs askanitz, uri, . kă 
toat mststsra. aveia, era.totă d'asna matz mi reue 
ka o statsz de uearz ssb hortală: sră de dolis (irz 
înuetare. e 

Tolă ne aueia-umi linis se arztă figsra melan- 
kolikz mi dălue a reginei Lisa de Lorana , femeia 
Isi Enrikă III, soniz neînsemnrtoake în arztare, dar 
lredinuioasz în realitate, de Biaga. sa  sgomotoâsr -uri 
neferiuity. . a 

Regina ' Katerina. de Medicis -mermea la snă 
trismfg. E a 

„* Renina Lisa sta fâgs la ună sanliuit, 
Reyele .Enrikă trakta aui o: afauere, 
Întreit, năany kare se .uitia ne frshtea uea 

msndre a uelei dintiig, ne frsntea resignatz a a- 
uelei d'als doilea, ui sie frsntea noroasz mi skirbitp 
a velsi d'als treilea. 

4 

e
 

pe
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Dsns nersonamele uele strelsuitoe ne kari le 
admira nonorslă, atstă de nalide mi atstă de mste , 
genia doi jsni frămouri: 'nălă abia de dosz-zeui de 
ani, altalg de dost-zeui mi uinui velă maltă. 

Ei se pinea de bramă, ks toatr etiketa kare 
nă eartz înaintea remelsi, — ka în hiserikz înaintea 
Isi Damnezei, — la oamenii ss se arate ks se pini 
de uesa.. 

Ei ssridea. 
| Wels mai jsne k?o întristare nesuss, întiislă 

noskată ks o grauit înksntstoare; era Îrsmomi , era 
mari, era frapi. 

Uels mai jsne se nsmia Enrikă de Joyeuse, 
konte de Bouchage; velă altă, dauele. Ana de Joyeuse 
kare ns era altă-felă ksnoskstă de kută ssb numele 
d'Arques; dar reyele  Enrikă, kare îlă isbia mai nre- 
susă de ori ue lskrs, îlă fiksse de snă ană nairă alt Fran- 
viei, fskîndă vive-komitatală de Joyeuse dskată-nairie. 

Ionorsl n'acea: nentrs auestă fanorită sra rie 
kare.o .agea altz dats. nentrs Maugaron, nentrs Qut- 
lus mi Schomberg, srz ne kare 'nsmai d'Epernon o 
mosuenise. i 

„ Monorslă nriimi dar ne nrinvinele mine amin-. 
doi fragil ks striozri diskrete, dar lingsmitoare. 

Enrikă salst; msluimea grei ui for'a ssride, 
dsmaueia îmi ssrsti ksnele ne frsnte: 

Atsnyi se întoase kztre auejy jăni uri zise ue- 
Isi mai mare. m NE 

— Sir ks snatele la taniuerir, Ano; nă 
ie osteni a sta în niuioare: noate ate S yii imsltă.
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— Astă felă kreză imi e, întrersnse Kateri- 

na, — măltă ui Dine, sire. 

— Kreză dar ke Salcăde pa Borbi, mam5? în- 

trebt Enrikă. 

— Sneră kr Dsmnezeă a adzue înksrktsrz ine- 

miuiloră nostri.  Zikă inemisiloră nostri, k'pui săntă uri 

ai damitale, fata mea, adzsui ea întorkînds-se kzire 

repins, kare îngrlbeni mi nleki în josă dsluea sa 

kostztărz. | 

: Regele klvti din kană snre semnă de îndoialr. 

„Dem aueia, întorkînds-se: regele înk' o date 

kire Joyeuse, mi Bezinds-—lă kw totă: medea în ni- 
uioare kă toatr înpitarea ue i [rkăse: 

_—' 5 nedemă, Ano, i zise, f5-uepi am 
zisă ; stzi ks snatele la taninerit, sai reazimr-te de 

fotolislă mes. 

— Mrrirea ta 3 într” adeBzră nrea. bsnr, zise 

jănele dsue, uri nămai atsnui mr Boiă folosi de auea- 

str Bois kandă Boiă fi kx adensrată ostenită. 

| — "Uli noi n pomă astenta nînz nei fi ostenită, 

ns 8 ama, frate ? zise înuetă Enriki. 

— Fii în nave, resninse Ana mai msltă din 
oki de krtă ks glasslă. | 

— Fiislă meă, zise Katerina, ns. nezi o lar- 
mr kolo în sngislă keslsi ? 

„.— Ye nedere. mstrănztoare! mamr; — da, 

într adesvră , mi se nare kai drentate: O! ue reioki 

am ej, es kare nă sănt bstrină ks toate astea! 

— Sire, înlversnse liberă Joyeuse, aueastz lar- 

ms Bine din îmbrenuirea nonorslzi în niaur de kwire 
%
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komnania arkarilori.  Sosesue kondamnatală, (sr în= 
doialr. 

— Ye lasdr nentrs reui, zise Katerina, de a 
gedea snintekzndăi snă omi kare are în sine 0 niks- 
tari de ssnye regală! 

— Uli zikîndă aueste kăointe,. îi anusa krs- 
tetsra assnra Loisei. 

— Ox! doamne, eariz-mz, skătesue-mz, zise 
rewina uea jsn, kă o desnerare ne kare se. uerka în 
demiertă a o asksnde; n5, feara aucia n 6 din fa- 
milia mea, mi m'ai-prată 5 zii ka 6 din astz familis. 

„— Negremită, ng, zise regele; — : mi sant 
foarte înkredinpată kD. inămi-mea n'a noită sT zik 
aueasta, a - 

—: Ei! însz, zise kă asnrime Katerina , pine de 
Lorani, mi Loranii ssntă aj sosiri, doamn; ama kreză, 
uelă năpină. . Auestă Salcâde, 'se rsdesuo dar ks ds- mneata, mi nrea de anroane - kiară. , '— Adikz, întrersnse Joyeuse k5 0 săuzrare 

" onests kare era trvsgra distingztoare a karalkteralsi s1ă, ui kare esbsknia. în ori ue îmnrejsrare în kontr'aue- Isi ue o întvritase, ori wi vine s fi fostă, adik se rădesue ks domnală de Guise, dar niui deksm ks re- nina Fransiej.. . Se 
— Al aui ai fostă, domnsle' de Joyeuse,. zise Katerina: ks o mrndriz nesnăst, ui artirndă o' smi- linur în lokă d'o kontrarietate. A! avi aj fostă ? .Ns te urzssem. II a | | 
— Ssnt aui ns: nsmai din konsimyire, vi înks ii din ordinalg renelsi, doamns , resnănse - Joyeuse
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întrebendă din okis ne Enriki. N 6 'pr'snă ue de 
netresere ka sz paz uine-sa snintekrnds-se sună omă 

mi n'ami fi penită la snă asemenea  suektalkală daka 

nă eram nesoită a neni. aaa | 

— Joyeuse aro drentate, doamnă, zise En- 

rikă; nă este Borba aşi niyi de Lorani, niui. de Guise 
niui mai Bîrtosă de 'reginz; € Borba a nedea ksm se 

snintekz în natră 'bskzui domnslă de: Salcâde, adik 

snă omoritoră kare goia a ăuide ne fratele meă. 

— N5 mi ajstre soartea asts-zi, zise Iaterina 
nlekznds-se îndatr, ucia ue cra taktika ei gea mai 

îndemsnatikz, fakă ne fiiz-mea ss nlengs wi Dsm- 

nezeă s% mr erte| mi se nare: ke fală ne domnslă 
de Joyeuse ss rizs. 

i — Ax! doamn» strigi, Lsisa anskrudă- de 
mzni ne Katerina, 6 ks nstinur ka- Marirea ta s7 se 

amsyeaskw desnre dsrerea mea! 

— Uli desnre nrofsndală meăresnektă,,. adzsui 

Ana de Joyeuse, înlilinznds-se ne . brauslă fotolislsi 

regală. a 

— E adenzrală, & aderat, resnsnse “Hate= 
rina , înfigîndă o sltimz szyeats în inima nsrorei sale. 
Se .kzdea sr ksnoskă kztă de  darerosă: lskră. ară fi 

nentră BOY. skămna mea konilz, de a pedea komnlo- 
tele konsznyeniloră dsmitale Lorani date ne fan ; uri 

ks toate ke ns pi str nimikă în MIND nă soferi 
mai năyină de aueasts rsdenir. 

— Ax! zik nentră asta, mam, 6 lam ade- 

prrală,, zise rewele, kstendă s7 nziz toate -lămea în 

snire; kwui, lkzndă 6"uea dens ărmo, astm date, suimă
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ve ss kredemă desnre îmurrizulirea domniloră Guise 
în auestă komulotă. Da 

— Înss, sire, întrersase mai ks lkstezare de- 
tă altz dati, Luisa de Lorana, —  Msrireu Ta suie 
bine kz îndats ue am dezenilă reyinr a Franuiei, 
mi am Izsată rădele la niuioarele tronslsi, 

— Oxl strigi Ana de Joyeuse, cezi, sire, ks 
n5 mb înuelam; eatz nanientslă sosindă în niauv ; 
Bai! ue figarz srite| . 

I 6 teams zise Katerina; Ba norbi. 
— Daka Ba anea nălere, zise remele. Ia nezi, 

mam, i iuopzesue kanăli ka la snă kadaorg. 
„— No dezikă, sire, zisa Joyeuse, 6 de snaimz. 
— Kăm pei ss fiv frsmosă snă omă ală Iprgia 

kăgetă 6 ama arii ? N Ni am deslăuită, Ano, ue în- klinzri sekrete are fisikulă ka moralslă, danz ksm 
Inokrată mi Galenus le înmeleuea mi le ag esalikată 
însi—ui,. 

— Nos zikă kr ns 6 ama, sire; dar eă ns sănt skolară de nsterea dsmitale, wi am pzată. sne-. ori oameni foarte sriui kari era soldani foarte brazi. Ns 6 ama, Enrikă? 
Joyeuse se întoarse kztre fratele Sră, ka snre a i kisma anrobarea în ajstorală smă; dar Enrikă se . . 

. . Ă ua 
sita fura nedea, askalta fara aszi ; era sksfendată în-. » . 

. tr'o. Bisare densrtats; aua dar reuele resnănse - nen- tră dînsslă, a Ma 
— Ex! Damnezeslg met! sksmnslă mei Ano, strigi elă, uine pi ziue kk auela ns d bras? E foarte brasă , nre leyea mea! ka sng srsă , ka snă lsnă , ka
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snă uiearne. Nayi adaui aminte de srmrrile sale? 

A arsă, în kasa sa, snă mintilomă normandă, ine- 

mikă ală stă. S'a bztstă de zeue ori, a suisă trei 

din adeersarii sei; s'a nrinsă frkîndă monede fulse, 

ui a fostă lkondamnată la moarte nentrs astr fantr. 

— DoBadr ks mi kenztase gragia, zise lta- 

terina de Medicis, nrin mizlouirea domnalzi due de 

Guise, Bvrslă dsmitale, fata mea. 

Asti dat Luisa îmi nerdsse toate nsterile; se 

mălusmi Ss săsnine. 

— Fiv, zise Joyeuse, cats o Biayr bine îm- 
nlinitz , mi kare Ba înueta nrea ksrîndă. 

— Sneră, domnsle de Joyeuse, zise Katerina, 

ks Ba înueta, din: kontra, kotă Ba fi k nstingr mai 

înuetă. 

— Doamnr, zise Joyeuse klatindă din at, 

BPză kolo ssb stramina aueia nisue kai atrtă de bani 

mi ari mi se nară atstă de nerzbdztori de a fi ne- 

Boimi s stea akolo nefekîndă nimikă, înkrtă n kreză 

intr'o îndelsngatz resistinyz a msăskiloră, a sineloră 

mi a sgvruisriloră domnalzi de Salcede. | 

— Ama' 6 daka ns nrenedea uinesa întimnlz-— 

rile ; dar fiislă mei € îndsrrtoră, adzsui remina k'snă 

sărisă dintr'auelea ne kari nămai ea le 'asea; Ba nsne 
s%. zikz ajztoriloră sm trag moale. 

— [3 toate astea, doamnr, însemn, kz temere 

reuina, te-am aszită azi-dimineaur zikîndă doamnei 

. de Merceur, uelă nămină ama mi se nare, ks: nămai 

dos irtsăre- Ba ssleri auestă neferiuilă. | 

— Ama da, daka se na nsrta bine, zise Ka-



56 . Biblioteca Litteraria RR 

terina; atsnwi, Ba fi esnediată kztă mai ksrindă .pa fi 

ks nstingr; dar askăltz, fata mea, au noi, fiindă-kr 

ai 'interesă de dînsslă s% nsi sr i zik .aueasta; . s1: 

se noarte bine, asta îlă nricesue. 

— 'Doamns , zise 'repina, findă- ks Dsmnezeă 
nă mi-a dată nastere, ka demitale, n nrea-am aia 
inimz sv Btză m'snă omă ssferindi. ” 

— Ei bine! sr ns te „Su fata mea. 
“Lăisa tes... Sa 
Reyele n'aszise nimikă; el era nsmai oki, 

lnui atănvă redika ne napientslă din: kareta kare "18 
adăsese, ka sz "15 denziz ne mikal nalkă. 

într avestă :timnă, - 'alebardierii , arkarii ui 
Saisii Izrpisers foarte msltă “snanizli, astă-felă în 
lkstă, de jsră îmnrejărslă. nalkzlsi, se afla sni de- 
mertă destală de mare ka toate nricirile sm noats 
sedea ne. Salcâde, ks toate nspina învluime a fsne- 

„ Dbrălsi să nedestală, Se 
Salcâde nstea sr fi de trei-zevi ui natră uîn'z 

“la. trei-zeui mi uinui de ani: cra tare ui. jeanrnă ; 
irzsărele galbene ale obrazalsi sr dW'assnra kursia 
lsuia kste-Ba nikztrele de sădoare imi de sznye, se 
însăflepia ksndă se sita îmnrejsrslă. să "o esnresisne 
nesnăss >: kundă de snerangv; mi ksndă de smwuinare.. 

Mai "nainte de toate îmi arsnkase okij ne 10- 
jea regalv; dar ka ksm ară fi nrinenstă ko în lokă 
de mwnisire Benia moartea a d'akolo, rastutsra sa nă 
se onri ne ea. re , 

A Boilă sz aibb'a .faue ka. maluimea , uri în 
sînslă astei mori Bijelioase slkormonia kă okii sci ar-
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zmtori ui kă săfletală sră infiorat Ne marginea bs- 
" zeloră sale. 

Molgimea tnuca. 

Salcăde ns era snă omoritoră de rindă:  Sal- 
câde era mai întîiă de. nasuere bsnz, fiindă-k Ka- 
terina de Medicis, kare asea' knosuinge de yenea- 
logir atztă de 'bsne în krtă nvrea ai seakri ka ele, 
deskonerise o nikrtsrs de sune regală. în sinele sale; 
afarz de asta, Salcâde fgsese snă  kanitană k'snă oare= 
kare rensme. Avea mrnr legatz k'o fsniz răminoa=. 
sm, nărlase sabia ks bransrr; auelă kan îninepilă 
d'assnra korsia se desemna snaimele moryii, snaime 
ne - kari nanientală. le ară fi înkisă fr îndoialz : stă 
mai alândă în safletslă “să, daka Snerunua. nară fi 
pinztă msltă într însslă auelă kană “ înbinepită adenos- 
tise .lksgete mari. 

Resslta. din kute snssersmă k7,- nenlrs mă 
nriBitori ,:Salcede era sn “eroi; nentră inslui a 
o Biktimz; ănii îl& nripia ka mană omoritoră, darr y 
Himea uea mare i Beni ks gres a nriimi 'în nrisinii 
desnrepsriloră ei, în rangslă de kriminali de rindă 

„ne uei ue aă uerkată aueste zuideri muri! ne kari 10 
înrepistre  kartea . istoriei totă  într'ănă timnă ks 
"kartea drenteii. i 

- Astă-felă se snsne. ntin “maluime. lk'p Salcode 
era nwskată dintre resbelatori, km nvrintele sză se 
bzisse asnrs li 'domnslă hkardinală de Lorana ,  ueia ' 
ue i ful o moarte glorioasz în mizlokală mmuelălsi 

“de la Saint-Barth6lemy ,: dar ks imai turziă fiizlă sră, 
sitendă asti moarte, saă mai bine sakrifikundă sra sa 
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nentr'o oare-kare ambinisne nentrs kare nonoarele a 

totă d'asna simnatis, ke auestă filă, ziseremă, se 

înnoise ks Sania uri ks Guisii ka ss nimiueasks, în 
Flandra, săBeranitatea  nrskîndz a dzuelzi d'Ânjou, 

atrtă de msltă srită de Franuesi. 

Se adsuea de mwrtăris daraserile sale ks Ba- 

za “mi Balouin, nressnămi aztori ai komnlotslsi kare e- 

ra 's fakz ne dauele Enrikă III, st mi nearzz Biaga; 

se adsuea de msrtsriz îndemenareaarntate de Salcâde 

în toats nrouedzra aueastr ka sr skane de roate, de 

snînzerztoare mi de rogă d'asănra kzrzia fsmega în- 

kz ssnyele nzrtamiloră si; . dn ksm ziuea Loranii, 

el; singsră momise ne jsdelkvtorii 'sei nrin nisue arr- 

isri minuinoase mi aline de sikleniz. într'astă-felă de 

stare în kwtă dsuele d'Anjou, ka sz suis mai msltă, 

îl skatise nentră momentă uri îlă trimisese în Fran- 

uia, în lok5 swlă dekaniteze la Anvers saă la Drsse- 

le; 'este adenzrată. kr totă akolo a ajsnsă; dar în 

kzistoria kare era: skonslă reseliriloră sale; Salctde 

snera ks era:' 55: fi lăsată de nartisanii sei; din nv- 

lkatele. Isi el kalkălase firt domnală de Belli6vre, 
„kare, înssrainată fiindă ks astă denosită nreniosă. îl 

nzzise atztă de bine în kztă niui Snanioli, niut Lorani, 
nivi ligorii n se anroniaserz o legz de dinszlă. | 

_ La înkisoare, Salcâde snerase ; Salcâde snera- 

se la tortsre, în kareti, 'snerase înkz; no nalkă 
snera meres.  Ns kw i linsia ksramislă sai resignarea» 
dar: era dinir'asele fiinge Bioaie kari se aur mint 

la uea din srms săflare a loră ks auea tzriz mi 8i-
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goarea ne kari nzterea' omeneaskz :ns le ajznue tolă 

dasna în sniritele de 'snă nreuă de a dosa mrns.. 

Reyele ka mi nonorzlă ns nerdea de lokă a- 

veastz ksyetare neînuelatr a Isi Salcede. - 

Din narte-i, Iaterina, stdia ks smzuinare nî- 

n5 la uea mai mikz miurkare a neferiuitalsi jsne; dar, 

mslta denzrtare în kare. se afla nă.0 Isa ss ărmeze 

toate nrryile &nde îndrenta lkratztsra' Is ui S%. înse- 

mneze jokslă loră nekontenită. . 

„La sosirea: napientslzi, se : vedikaser» ka arin 

fermekă, în msluime, trente' de brrbani, de femeie iii 

de konii; de kzie ori se arsia kwte snă kană noă 

d'asănr'auestei nigele mimkztoare, dar ie lare o mr- 

ssra okislă pegietoră ală Isi Salcede elă o analisa în- 

treagr într'snă esamină. de o seksndz lare era des- 

N nentr'snă esamină d'o orz Laueastr fire întrrita- 

„ în kare timnslă, ajsnsă atztă de nreniosă, înzeuia 

sas mai bine însstia toate nsterile. | 

Anoi dămauea arsnkrtsrs de oki, dsmauelă 

fslueră assirlită ne faya neksnoskatv. mi nos, Salcede 

denenia ear ivkstă ui mi. întoruea Isarea a minte în 

alts narte. Ra , 

Its toate auestea kaleală înuenzse s% nziz mrua 

ue dinsală “uri îlă lega: de _mizlokă : de uentrală 

nallălsă. - ae n 

Atănui iară, asănra  &nsi semnă fukstă de. me- 

sterslă Tanchon, lokotenentă de rokiz. slartz ui .ko- 

_mandantă ală esekaterii, doi arkari nztrănsere mălui- 

„mea i se dseserr a krsta kaii. | 
Într'o. alts îmnrejsrare sas nenlrs or'snă altă.
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skonă, arkarii mară fi nztstă faue snă nasi în mizlo- 
ll auelei mslgimi îndesate; dar mălyimea suia ve 
era ss fakz arkarii, mi se strinyea ka s le dea nasă, 
nreksm, ne &nă teatrs nvurdită de lsme, faue uinesa 
totă d'asna lokă aktoriloră înswruinani ks rolsri în- 
semnate. 

— Întrauelă momentă, se fekz oare-kare sgo- 
motă la surea lojii regale, ui ămierală, redikendă ta- 
nigeria, însuiinua ne M. AM. L. L. kr nresedintele Bris- 
son i natrg konsiliari, dintre kari era snals ranortsito- 
rălă nrovesslsi, doria ș7, aibz onoarea de a konsorbi 
snă minztă k remele în nrisinpa esekstvrii. 

— E de -minsne, zise reyele.: 
Dsn'aueia întorkînds-se lmtre Katerina: zise : 
— Ei bine, mams, fi-sei mălyămitp?. 
IKaterinu frks snă semnă smort din kană , ka 

nă felă de anrobare. Sa 
— Zi domuiloră auelora ss intre, srmb regele. 
— Sire, o grapiv, vers Joyeuse. 
— Borbesue, Joyeuse, zise regele , mi nămai 

Ss» nă fiz a kondamnatalsi . 
— Asigsrs-te,, sire. 
— Ask, > 
„— Sire, € snă Islrs kare sur mai Bîrtosă pederea mea mi a fratalsi mes, sent rokile vele romie imi rokile uele negre; fim atrtă de Dsnz Mori- rea Boastrr ka s% ne dea noit a ne reltrane. 
— Ye fels! atuti de năuină te interesezi de afaucrile mele, domnsle Joyeuse, înkztă veri sa, iraui într'snă asemenea momentă! strigi Enrikg. 

te re-
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— N .krede aueasta, sire, totă ue se atinye 
de Mvrirea Boastrs îmi înssfls snă mare interesă; dar am 
o fire tikzloasz, ui, în “nrivinga asta, vea mai slabr 
femei €& mai tare de krlti mine. Ns notă Bedea o 
esekstare [vrz la sz ssferă oută zile dsm'aueasta, A= 
ua dar, fiindă-kr ns mai 6 nimikă nentră 'mine kare 
se rize la ksrte de ksndă :fratele met nsmai ride, 

nă suis nenirs ue, judekr vea sr fii de: bietală auelă 
Louvre, kare 6 d'aksm ama tristă, daka mi noii nsne 
în miate, că, sr 1 fakă mai tristă. Aura, e graul 
sire... 

— Bei sr mr aresesul, Ano ?. zise Bnriki 
i snă tonă de tristeye' nesnss. 

„— 0 doamne! sire nretinzi nrea' mult: o e- 
sekstare la Greza, & totă de o dat ui reshsnare uri 
snektakală, mi: ue felă de snektakălă! auela de lare , 
kă totală din kontra mea, esti velă maiksriosă; resbsna- 
rea ii snektakslslă -. ns pi: ajsngă,' kat. s te 
mai bsksri înke mi de slzbiuisnea amiuiloră ds- 
mitale. a 
| — Remsi, Joyeuse, remzi; nei Bedea se in- 
teresantă Ba fi. 

| — N ms îndoieskă; ms temă ink nă kare ksm 
pa interesslă st n'ajsnger aînt la snă năni$ în kută 
s1 nă'lă notă ssferi; astă felă îmi pei erta, nă 8 ama, 
sire ? 

IIli Joyeuse frks o mimlkare kztre sus. 
— Fiv, zise Enrikă IIl săsninzndă, fz dar 

fantasia ta; ărsita mea € de a tri singară. 
-— Ii remele se întoarse, ks frsntea înkrepitp
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kotre msms-sa, temînda-se ss ns fi azzită konsorbi- 

rea ue “se fsksse între elă mi fasoritslă sră. 

Katerina anea aszălă atvtă de ssbuire ka mi 

pederea ; dar ksndă nă Boia S'a5z5, nivi 0 ărekit nă 

“era mai tare de kriă a sa. 

Întrastă timnă. Joyeuse se nlelase la srelkia 

fratelui să mi i strigase: 
'— Fii ke nrisigere, du Bouchage! ne kzndă 

poră intra auesti konsiliari, strekoars-te dur rokile 

loră uele mari, uri s'0 sterpemă; regele zise da aksm, 

neste uinui minzte Ba ziue ns. 

— Molusmeskă, frate, resnănse jsnele, eram 

ka dsmneata, ns Bedeam minătslă s7 nlekă mai ksrindă. 

:— Aidei, aidegi, eatr lorbii soseskă, fr-te 
nesvzste, tînsrt nricigetoare. 

“Întadesvră, la snatele 'domniloră . konsiliari, 

se Brzărt fepindă,, ka dos smbre renezi, uei doi jsni. 

Deus dîniii. kzză tanigeria vea grea în noale. 

““ Wendă înri întoarse regele lanslă, ei mi des- 
IETBrE. | 

Enrikă skoase snă săsnină ui srst; kerelslă sză. 

DN a ÎN 
—."...70) PD teterete— :



V. 

Suplicialu, 

Konsiliarii se pinea în fsndslă lojii regelzi, în 
niuioare mi tekăui , astentendă ka remele ss le des- 
kizs Borba. - | | 

Reyele îi îzkx s'astente 5nă |. minat, dar a= 
vyeia , întorkînds-se snre nartea loră: : 

— Ei bine, domniloră , — ue mai noă ?. între- 
bs.  Bsnz zisa,:domnsle nresedinte Brisson. | 

— Sire, resnsnse nresedintele ks demnita-— 
tea sa guloarr ne kare o nămia la ksrte ksrtenia sa 
de: xsgenotă, — enimă sr rsgrmă ne Mvrirea Boa- 
strt, dens kim a dorit'o::domnslă de Thou, de a 
krăma Biapa kondamnatalzi, — Are fr îndoialz uesa 
de deskonerită, mi nă mai dzirsinds-i piaga 0 noate 
afla uinesa.
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"— Dar, zise reuele, ns s'a aflată înkp a-= 

veasta „ domnsle nresedinte ? 

— Da, sire, — o narie din ele; — 6 des- 

tală nentră Mvrirea Boastrz ? 

— Suiă ue este, domnale. 

— Mrirea ta suie atsnui kspîntslă îmnvrizuirii 

Snaniei în afauerea asta? 

— Ali Snmaniei? da, domnale nresedinte, i 
kiară als mai msltoră altoră nsteri. 

— Sară krdea sr se konstate aste îmavr- 

tpiire , sire i 

— Astă-felă kăuets ui regele, domnsle nre- 
sedinte, întrersase Katerina, a Ivsa nentrs ast datr 
nănerea în Iskrare a otzririi, daka kălaabilslă Ba ss 

„ semna 0 konfesisne analog ks msrtărisirile sale îna- 
întea. judelzi kare i a imnzsă ast 'kestisne. 

* Brisson întrebi ue regele din oki 'uii din westă. 
— Asta 6 ksyetali meă, zise Enrikg, mi ns 

Paskănză mai: msltă; noi sr te înkredinpezi _desnre 
aueasta, domnsle Brisson, fukîndă ss purbeaskz. ria- 
ientălă nrin lokotenentală dsmitate. . 

—. Mzrirea Boastrz;: n5 mai are. -nimikă -de ko- 
mandată? .. ra N 

a — Nimikă,:! Dar nisi o: skimbare în miurteri= 
siri, saă îmi ieaă Borba înanoi. — Msrtsrisirile săntă 
nsblive , katz s7 fir komalinite.: 

i Da, sire.: — Ka năriele nersoaneloră lkom- 
nromise ? Ioae : 

— Is nsmele, toate nămele | Sa 
—  Kiară krndă aneste nume ară fi astate,
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a 

dn murtărisirea napientălsi, de înalt irudare mi 

repoltz kztro întiislE kan3? . 

—  Kiară kzudă aueste nsme ară îi ale ueloră mai 

de anroane ai mei konsenueni! zise reuele.. 

— Se sa faue nreksm ordonr Msrirea Boastrr. 

— Ms esnlikă, domnsle Brisson; ama dar, st 

ns fi Br'o retzuire în înpelesi. Se na adsue lon- 

damnatalsi xvrtiz uri kondeie; pa skrie lonfesisnea 

sa, arvtsndă urinir'asta în nsblikă km se lasr în în- 

dsrarea noastr» imi în Boia- noastre. Ile 5rmz, BOM 

pedea. . . | 

— Dar notă sm uromilă ? 

— Ei da! nromite. 

—  Dăueni-B5, domnilor, zise nresedinlele 

dundă drsmslă lkonsiliariloră. a 

Uli dans ue a salztală ks resnelită ne .reye, 

emi dănz dinmii. a. 

— Ba sorbi, sire, zise Lisa de Lorana tre- 

mărzndă suna într'alta; pa orbi, mi Mvrirea Boasire 

pa -erta. -Ealz km. încalks snsma bazele sale. 

— Ne, ns, elă kastp, zise Katerina; kasts, 

nimik& mai maltg. Ve na fi lkmătendă oare? 

| "— Ioriosă lskrs, zise Enrikă III, ns 8 greă 
de înpelesă; last ne domnslă due de [larma, ue 

domn:lă dsue de Guise; last ne domnslă fratele mes, 

regele nrea katolil;t. ' Da, kastu! kasiz! asteantz! 

lkrezi kk niama Grenci 6 -snă lokă mai komodă nentră 

nndz de kută drsmsls Flandreloră? lrezi -kz mam asi 
o sstr de Belliăvre ka sw te îmuedikă de a desuinde 

de ne nallă snde te a kondasă snslă singsră? 
5
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o» 

Salcede npvzsse ne arkari nlekrndă snre a se 

dăue s7 kaste kaii.  Zvrise mi ne nresedinte mi ne 

konsiliari în lojea renelsi, — dun” aucia îi npzsse des- 

nvrîndă: înpelese lim regele dase ordinslă sănliuislsi. 

Atanui se nprvză ne găra sa îninepite auca 

Snămy snyeroasu ne lare o însemnase repina uea 

jsnv»: neferiuitală în nervbdarea de moarte kare îlă 

feem'nta , îmi msmka bszele nîn le srnyera. 

— Nimini! nimini! msrmasrs elă, niui shslă din 

vei ue mi nromiserz ajătoră! Tikylomi! tikplomil ti- 

kzloui!. . 

Lokotenentalg 'Tanchon s'auronit de. nalkă, 
mi îndrentrnds-se kutre kalză: 

— Tlregtesue-te, mestere, zise elă. 
Kalvală fzks snă semnă la. uea alte maryine a 

nienei, ui se svzărt kaii desnikrndă mslyimea uri 

Issendă înderstslă loră o brazd sgomotoasz kare, a- 
semenea ks a mrrii, se înkise eart dens dînmil. 

Aveastr brazdr era nrodss de kstre nrisitori 
ne kari. îi îmbrznvia saă îi restsrna treuerea uea re- 
nede a kailoră; dar zidală uelă derimată se reînkidea 
îndatz, wi sneori ei d'intiiă se fzuea. uei din 5rmT» 
mi uei din rm» uei d'intiiă, — puf uei tari s'arsnka 
în snapislă deurertă. 

Se nzts pedea atsnui în -koluslă stradei Van- 
nerie, kundă kai treksrz makolo, snă jsne frsmosă de 
kănosuinga noastre smrindă în josslă birnei ne kare 
era săită, îmninsă de snă konils kare se armta ka de 
Br'o vinvi-snre-zeue sai weai-snre-zeue ani abia, mi kare 
nvrea foarte: arzstoră Pavestă snektakslă snzimintntoră-
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| Avesta era nayislă misteriosă mi niue-kontele 

Ernauton de Carmainges. - | 

— Eil iste, iste, streksrb nayislă la srelkia 

însonilorslsi sză,, arsnkz-te ne niîrlează, n 6 nisi 5nă 

minstă de nerdată. 

— Dar ne comă îneka în îmbalzeala aueia, 

resnsnse Ernauton, —. esti nebsnă, sksmnalg meă. 

— Sti se mr sită, —: se Bb45 d'anroane, 

zise nanizlă k'ănă tonă atztă de imneratică înkstă ns 

era greă de nrzală ku auestă ordină emia dintr'o gsrr 

kare era înBzuatr a komanda. 
Ernauton se ssnsse. 

— Strînue kaii, strînge kaii, zise nanislă, ns"! 

Isa nisi d'o shioanz, kzui altă-felă ns somă ajsnue. 

— Dar nîn' a ns ujsnue, te oră faue bskeyi. 

—: Ns te îngriji de mine. — Înainte! înainte! 

— Dar kaii Boră asoirli, 

— Anskr koada uelsi din srme; ivi 0 dat 

masoiulv kalslă kondg € astă-felă pinstă. 

Ernauton ssferia fvrz Boia lasi inflsinya uea stra-— 

niz a avestsi konilă; se sănsse, se agrui de nrrală 

kalslsi, ne kendă din nmarte-i nayislă se pinea de 

brrslă să. 
li în mizlokală auelei msluimi ăndsioase ka o 

mare , sninoase ka 5nă mrzuine, Ivsrndă aui o năl- 

nant din mantela loră, lolo o băkatz din restimîntală 

loră, mai denarte krepslă kwmamei loră, sosire tolă 

într'snă timnă ks kaii la trei mauri de nalkă d'asă= 

nra ksrăia se ssuia Salcede, în konnsisisnisle des- 

nervrii. 
+
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— Ajănserem$? msrmărs jsnele abia trvoînds-uy 

ssfletslă, kendă simni ne Ernauton ourinds-se. 

— Da, resnănse Biue-lkontele -— din feriuire, — 

lkmui înueneam sr mi ncrză. nsterile. 

— Nos Brză. 

— Treui înaintea mea. 

— Ns, ns înkz... Ye fală ei! 

—. Fakă okisri la koumtiislă fănieloră. 

— Dar el ue faue?' 

— aro, elă? 

—  Hanientală ? | 

—  Îni întoarue okii îmarejsră-i ka snă arsă 
lare nundesue; 

Kaii era destslă de anroane de nalki înkztă 

oamenii lalvălăi legarz de niuioure ui :de mznile si 
Salcâde fsniele kari era nrinse de gitsrile lort. 

Salcede soase.snă ragetă krndă simui îmnrejs- 
rslă glesnelori sale atingerea uea glodsroass a fsnie- 
loră, ari i strînmea larnea.. | 

Atănul îndreuti o kuststars înaltz,, nemzrui- 
nit» neste totă lokslg. uelă întinsă îmbrzgiurunds-i ne 
vei o: sătr de mii de -urisitori:în uerkulă razei sale 
BbZOase. | N 

—  Domnsle , .i zise. ks nolitepe lokotenentală 
Tanchon, doresui.a norbi nonorslsi nin' a ns ne nsne 
ne ale 2. 

IIli s'anronii, de rekia napientalii sare a a- 
dzagi. - 

— 0 benz mrrtsrisire... kare Slianr Biaga. 
Salcede îlă nrisi nînr în fan dulă safletalsi.. |
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Asti kuatulsre era atrtă de eloksinte înkmtă 

mark smslse adenrrslă din inima Isi Tanchon milă 

folkă su se ărue nînz în Okii sei ănde esbalni. 

 Salcede nă se înuelt de lokă; înmelese kr lo- 

kotenentălă -era sinueră mi km Ba mine ueia ue uro- 

mitea. | 

— Beză, srm$ Tanchon, topi te nvrzsirs; ună 

mai ai niui o sneranyr ne lsme de lztă aueia ne lia— 

re pi o înfuuimeză că. 

— Ei bine! zise Salcede k'ană sasnină reg 

mită, f5 sm tak lsmea, Boiă sr Borbeskă. 

— Regele Ba o mwrlsrisire slkrisz mi s5— 

semnatr. 

— Atanui desleag-mi mnile uri du-mi o ila- 

nt, Boiă s skriă. 

— Misrisrisirea dsmitale ? 

— Mwrtarisirea mea, [iv. - 

Tanchon, stremstată de bsksriz., nămai &nă 

semnă aBea de frksti; lkasslă era nreBvzată. Snă 

arkară pinea toate Iskrsrile nregvtite: i dete negrea-— 

la, nenele, xsrtia, ne kari 'Tanchon le nsse kiară ne 

lemnslă nalkslsi. | | 

Întrauela-mi timuă îi lesarz mâl la Br'o trei: 

niuoare fsnia lare pinea nămnală uelă drentă ală Isi 

Salcede, mi îl; redikars ne stradr ka sr noatr skrie. 

Salcâde, dan ue mezs în uea dănir zrmr, înve- 

nă Ss ressfle ks nsătere mi sw'mi întrebsinmeze mrna 

snre a "mi sterpe băzele ui a "mi redika nvrslă ka- 

“re i kpdea ue penski ămedă de ssdoare.
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— Adi, aidi, zise Tanchon, ameazz-te bine, 
iii skrie bine totă. 

— Ox! ns te teme, zise Salcede întinzinda=ii 
mzna kzire nanv; fii în uaue, ună coiă sita no uei ve 
m sitv ne mine. 

Ii asănr'avestai lsnîntă mai arsnki uea din 
„3rmb kuătotsre ne întimnlate. 

Frr îndoialz , minztsls nenise la. sm se arale 
nagislă; koui, anskundă mwna si Ernaulon, i zise. 

— Domnsle, te rogi, iea-m', în brame unii re- 
diku-mr d'assnra kaneteloră. ari mr onreskă de a 
Bedea. 

— Ama! dar esti nesvuiosă, jsnele mei, în- 
iradevră. | 

— În astă serniniă , domnsle. 
—' Abssezi. . i 
— Katz s7 Bprză ne kondamnatală, înpeleui ? 

lkatz să ppză. | | 
| Anoi, fiindă-kz Ernauton n resnsndea kă des- 

stălz Bioiuisne furs îndoialz la ordinală înadinsă: 
"— Piv-pi îndarare, domnzle, zise elă, te rogi! 
Ionilslă ns mai era snt lirană fantaskă , dar 

nă răgutoră la lare ns nstea resista uinea. | 
Eu Ernauton îl rediki în bragele sale, ns furt vare-kare mirare nentră delikategea auelsi tren ne lare îlă stringea în m'aile sale. | 

Kanslă nayislsi domina dar uele alte lanete. 
Itiară întravelă minstă S 

ne nant dsnt ve înuet; d 
El 2125 figara jsn 

alcede nssese mzna 
a se sita îmnrejsrală să. 
elsă mi remase înkremenită.
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Într” astă minătă amîudosz degitele nanialsi se 

nssers ne bszele sale. O bsksrit nesnăsr înviorb în— 

dat» faga napientulăi; ară fi zisă uinena lv pede be- 

pia rvălsi îuapăpită kzndă Lazar last se kaz 0 ni- 

kvtărz de an, ne limba sa ăskatz. 

El reksnosksse semnalslă ue kare îlă astenta 

ks neribdare mi kare îls însuiinpa desnre ajstorslă 

ue era si Biz. 

Salcăde, dans ue s'a sitată mai mslte seksnde, 

lb xvrlia ne lkure i o da Tanchon, ue era neastim- 

nvrată de îndoiala în kare îlă pedea, mi se nsse st 

skris ks o aktinitate de ferbinpealr. | 

— Skrie! skrie, msrmasr; maluimea. 

— Skrie! reneti regina msms ki 0 băkăriz 

de fapr. 

— Skriel zise renele; ne Dsmnezenlă mes! i 

poi erta Bia. 

De o dat Salcăde se întrersnse ka sr se 

mai site la jsne. | 
Jsnele reneti auela-mi semnă, mi Salcăde. se 

năse cars ne skrisă. - 

Anoi, den” snă intersală mai skartă, se între- 

rănse din noă la sp mai nriBeaskr. 

Astr datr nayislă île semnă ks denitele ui: 

ks kanală. | a 

'— Aj skrisă ? zise Tanchon kare nă merdea 

din nedere xwrlia sa. 

— Da, resnsnse makinală Salcâde: 

— Ssbskrie dar.
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„» Saleede ssbshrise fr” a 'mi arsnka ne xsrlid 
okii ne kari îi anea apintaui assnra jsnelsi. 

Tanchon întinse mrna kutre murtărisire. 
— La rege! nămai la 'rege! zise: Salcâde, 
Illi dete xurtia lokotenentslsi, dar ks îndo- 

ial, mi ka ni soldată încinsă kare di uea din sr- 
MD. Ar0L a. sa. | 

— Dak ai marterisită toti km se lkade, zise 
lokotenentală, esti skuuats, domnsle de Salcăde. 

Sn5.ssrisă mestelată kg ironis mi kă neastim- 
nvră nzirsnse niînz în bazele namientalsi lare mvrea 
ks întreba ks nersbdare ue misteriosslă să între- 
Borhitoră. | Aaa 

În uele din srmr Ernaulon, estenită fiindă, eră s5 densiz josă săntruloarea sa saruins; îuri . deskise 
bramele : nanislă alsneki, la uuminţă, | 

Din nresnz ks dinsslă desuură mi nisisnea. kare 
săsyine ne kondamnată, a . 

_ Kondă ns 718 maj BPz5, Salcode îlş pati, ks okii; anoi, ka snt retsuilă, strig: 
— EI bine! ei bine! 
“Nimini ns i Tesnănse, : | Ma 
— Bil ksrîndă, kărîndă, fo mai iste! zise elă; reuele nine xurtia, o Ba uiti: 
Nimini ns se mimki, | 

: Remele desfemsra 'ky pioivisne mwrisrisirea, — Ox! mii de draw! strig; Salcâde, "uri oră îi rîsă de mine? Is toate astea o am reksnoskstă nrea bine, Ea cra, ca era! -
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Abia” strebrits repele liniele uele d'intii; mi se 

nvrs ulină de nekasă. 

Anoi se îngvlbeni mi strigi: SI 

— Ox! tikrlosală! ox! inrstuuitală! : 

— Ye este, filslă met? întreb$ Katerina. 

— Este k"mi iea sorba înanoi., mam; — 

este lim nretinde kw niui 0 dat n'a mrtsrisită nimikă. 

—: li ne ărmr? 

— Ve srmr deklarr de inouinni „uni streini la 

ori ue komnlotă ne domnii de Guise.. 

— În vea 'dsnz srmz, îngvni Katerina, dala 

este adevvrată? - 

— Minte! strigi renele; mince ka ănă nroenăl 

— Ye suii, fiislă mei ?:Domnii. de Guise ssntă 

noate lalsmniani. — Iloate kw  jsdekmtorii în zelslă 
loră uelă mare ui înpelesă r1ă mrtriele. - 

— Ei! doamns, strio$ Enrikă ne mat nstindu-— 

se înfrina, — am aszilă tolă. 

— Domnia ta, fiislă meă dt. 
— Da, că. Ne 
— Uli kzndă, rogs-te? 

— Iivndă kslnabillă a fostă strimtorată, —: 
eram dsn'o nerdea, nă mi a skznală niui sna din Bor- 
bele sale, mi fiz-kare din sorbele sale îmi intra în 
kană ka snă kaiă ssb uiokană. 

— E bine (1-15 sm Borbeask nrin tortărb, 
fiindă-kz astă-fels! i. se lkade; ordonz ka sm tra=' 

“97 kail. 

Emrikă , afars din sine, îmi rediki mzha. 

Lokotenentslă Tauchon reneli auestă semnă. 

1,
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Făniele se mi năserz la mznile mi la uiuioa= 
rele napientalzi: natră oameni szrirs ne kwvte nalrs 
lai; natrs lositsre de biuiă resănarz, ui vei nalrs kai se 
renezirt în nalrs ntryi onsse. 

O trosnire de snaim» mi o strigare de snaims 
se fsksrs aszile de o dat ne nodeala ualkalzi. 
Se nuzăru membrii bietalsi Salcâde îuginepindz-se, Isn- 
uinds-se mi îmnlinds-se de senue; faa sa ns mai se- 
mbna de omă, era ka o mask de demonă. 

— Ax! tevdare! trudare! strigi elg. Ei binel 
Boi5 sb porbeshă, Boiă sm sniă totă! Ax! blestematz dau... 

Glasslă domina nenkiezvrile kailort ni zetele 
măluimii; dar de odalr se stinse; 

— Stani! stai! stris$ ICaterina. 
Era nrea turzii. Ianslă Isi Salcâde > înpene- 

nită de ssferinyv mi de fariv, rekvzs îndats ne n0- 
deala nalkslzi. . 

— Losayi-'lă s7 Borbeaskz, strigi  reyina- 
m5mr. Stai, ui stai 0 datzl 

Olislă Isi Salcde era neste mrsars Ivpită + 
apintată mi înfintă kg siursings în grsma unde se a- 
rstase' nauislă, 'Tanchon srma ks îndemwnare direk- 
lisnea' sa. a | 

Dar Salcâde ns mai astea orbi, era morti. 
Tanchon dete înuetă k'ste-Ba ordini arkariloră 

sei kari se Hăserb a krsta nrin mslyime drentă snde le [&se arstată de kustrtsrele densnyztoare ale Iai Salcâde. 
— Sant deskoneritz, zise nagislă uelă june la srekia Isi Ernauton; aibi îndsrare de mine, ajstz-ms, ajste-m, domusle; nină! ping!
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2 

— Dar ue mai Bei alism? 

— S1 fsoi: ns pezi kr ne mine mt kastz?. 

— Dar uine esti?. 

— 0 femeir... skans-=nz! antrr-ms! 

Ernauton îngvlbeni; dar nenerositatea i însinse 

mirarea mi temerea. 

El& nsse dinainte-i ne nrotektata sa, i deski- 

se snă dramă ks locitarele” mruerzlsi sabiei sale mio 

îmninse nînb în koluslă stradei Mouton, k'wtre o noartr 

- deskiss. | 
Jsnele naniă se asntrli mi desnvră ne noarta 

aueia kare semrna kv'lă astenta ui kare se reînlkise 

donz dînsslă. 

Nasea timnă niui să întrebe de năme niui 

snde ară natea sw'lă realle. 

Dar desaerîndă, nanislă uelă jsne, la kăm ară fi nv— 

irnsă kămetslă sză, fpkăsc snă semn nlină de nromiteri.. 

Liberă fiindă atsnui, Ernauton se reafli ktre 

ventrată niepei , mi îmbreuiub k'o singsst lralzisr 

de oliă nalkslă ini lojea regal. 

Salcâde era întinsă peanenă mi sînztă d'ass- 

nra nalklzi. | 

Katerina era în niuioare, Binrtr uri înfiorat 

în loje. | | 

| — Fiisls met, zise ea în uea dans rm ster- 
ginds-mi ssdoarea dene Îrsnte, fiislă meă, Bei faue 

hine a skimba kalsslă domniei tale, 6 snă ligoră.! 

  

1 Martisană ală ligei, în timaslă lei Enrikă IM mi IV. mi kare ligz anca | 

de skonă a anrra reliuizuca katolilke în konlra uelei nroteztante,
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: 
Bi e -— Ii dăus ue ksnosui aveasta, mam? în- 

treb Earikă, 
— ditr-le,, zitr-te! 
— Fi bine mr sită, 

„— Nsmai o trugutoare a suferită Salcede, 
ui a mărită. 

—.Nlentrg kz era simyitoră la dsrere. 
„— Ba nsl Da ns! “zise Katerina k'snă ssrisă 

desnremzitoră smălsă de nănina wutrsndere a fiislsi să, dar nentră-ks a fostă săgrămată ne ssb nalt ks 0 koardy săbuire, în minztals Ikrndă era s'aksse ne uei ue îlă Insa ss moars, [lsne snă doktoră înBs- Mală s7 uerueteze kadaurală, mi nej afla, ssnt sigs- rb, îanrejală gitalsi Smă, verkslă ue Ta fekstă koorda. — AY drentate, zise Enrik$, ai kraia oki Skinteiarz, snă minstă, eurală mes de. Guise 6 mai Di- ne sersită de zis mine. 
| — Ut ati firslg meă, 

4e sgomotă, Borg ride de noi ; 
nerdsrzmă nartida. 

zise Katerina, ns fa- 
kBui” uri astr dati kiart 

„—. Joyeuse a fuhkată bine de s'a dasă sui netrea- ln airea,, zise reuele; n'are ne We st se mai întemeie- : ze uineBa în ast lame, nisi kiară ne ssuliuic. $x ule- l'zmă, doamneloră mele, s, nlekmă!



Vi, 

Ambi Joyeuse, ! 

Domnii de Joyeuse, nreksm amă nzstă, se 
feriuaserr în tolă timnslă auestei suene în dosslă de 
Hotel-de-Ville „ mi Issendă la tresărele remelsi lakeii 
loră kari îi astenta ks kaii. loră, meruea alutsre snzlă 
ks altslă în stradele astsi kartieră nonslosă, kare în 
zisa aueia era demerte ,:atrlă ds noszyioas de snek- 
tatori era niana Grenei. EI 

Îndatz ue se Bzzsr5 alars , învensrs s% meargs 
ninînds-se de brauă, dar fpr'a mi adresa niui.o Borbz. 

Enrikă, kare era atztă de noiosă ks toate a- 
“stea, era nreokănată uri ks mingile mâi: înkise. 

Ana msrea neastimnvrată mi ka învvlmiuită 
de astr tsuere a fratelzi să. | 

Avesta însz rănse uelă d'intiiă tauerea. 

— EX bine! Enrikă, întrebielă, snde ms dăui?
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— Ns te dskă, frate, ei mergă înainte, res- 
nănse Enrikă la destentată în tresvrire. i 

— Ai doringr a te dsue snde-oa, frate? 
— Dar is? 

Enrikă ssrise ls întristare. - 
— Ox! kută nenirs mine, nswint îmi nass 

snde mr dsliă. j 

— K5 toate astea, to daui în toato serele 
ănde-Ba, zise Ana, în toate serele cemi în aveia-iui 
orz ii te întorui 'nrea tvrziă noantea, ii ănc-ori nă 
te întorui de lol. 

— Îmi faui întrebzri, frate? întrebi Enrikă ks o 
" alzkatr dslveapr mestekati I'snă Oure-kare resnektă 
nentrs fratele sză mai mare. 

— ES ss pi fală întrebrri! zise Ana, s mr fe- 
reasks Dsmnezei; sekretele sint alo ueloră ue le 
nszeskă. o 

—Kndă pei dori, frate, resnzuse Enrilă 
nă BOiă aBea sekrete nentră tine; sii bine. 

— N nei asea sekrete nentrs mine, Enrik$? 
— Niui o datz, frate; nă esti toti de 0 dat domnslă mi amikals me | 
— Eats! kredeam ku aBeai sekrele ks mine kare eram 5nă bietă laikă; kredeam ks aseai auelă înpelentă frate, auelă stilni ală teolonici, avea fzklir a reli- pisnii „ auelă doktă arxitektă al; konsuiingei kargii, kare na fi kardinală într*o zi, ks te înkredeai Ii, mi ks aflai într'înszlă tot de o datz konfesisne, ab- solpisne , ui uine Suie .mai ve?... uri konsilis; kzul
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în familia noastrz, adrăui Ana rîzîndă, ssntă bsni de 
toate, ts suii: martoră 6 nrea sksmnslă nostre nsrinte. 

Enrik du Bouchage ansk'i mzna fratelsi. sz% 
ui i o strînse ks afekyisne. 

„— Estă nentră mine mai masltă de kztă direk- 
"toră, mai maltă de kztă konfesoră, mai maltă de lztă 
nsrinte , skimnslă me; Ano, zise elă, îyi renetă kr 
esti amikslă met. 

— Atănsi, amikslă meă, de ue, din noiosă ue 
erai, te am Bvzstă întristends-te nspină kste nsyină, 
mi de ue, în lokă de a emi zisa, akăm emi nămai 
noantea ? o | | 

— Frate, ns ssnt tristă, resnsnse Enrikă ss- 
rizîndă, | 

— Dar ksm esti? 
— Sent înamotată. Ă | 
— Bine! uri “nreoksnarea asta ?... 
— Bine din nekontenita mea ksyetare Pamo- 

rălă meă. i | | 
— Uli sasnini zikinds-mi aueasta ? - 
— Da. Ra 
— Sssaini, te, Enrikă, konte du Bouchage, tz 

“fratele li Joyeuse, ts ne kare gsrele rele te. nă- 
meskă ală treilea rege al Franuiei.. Suii kr D. de 
Guise 6 ali doilea, daka ksmaa ns 8 velă d'întiiă ; tă 
lare esti înanspită, ts kare esti îrsmosă, tă kare Bei 
îi nairă als Franuiei, ka mine, wi dzue, ka mine, la 
sea d'întiii okasisne ue noii afla: esti înamorată, ks-— 
Veni wi săsnini; săsaini tă, kare ai luată. drenti de- 
sist: Hilariter (kă Boiotuis;).
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'— Skamnslă met Ano, toate aste darsri ale 

trekatslzi saă toate aste nromiteri ale Biitorălsi n'aă 

fostă niui o date nentrs mine nisue Islrsri ue lkmta ss 

mi fak feriuirea.  N'am ambinisne. 

— Adikz nă mal ai. 

, „— Saă uelă năină ns îmblă dus Iskrările de 

lare 'porbesul. | 
— Întravestă minstă noate; dar mai turzii 

pei Beni la ele.: 

o — Niui o dat, frate. Ns doreskă nimikă. Ne 

Bois nimikă. 
— Uli noi drentă, (rate. ind uinena, se 

nsmesue Joyeuse, adik snă nsme din uele- mai Îns- 

moase ale Franuiei; kendă are ue fratele sm fanorilă 

ală reyelsi, doresue tot, Boesue totă, mi ure totă. 

Enrikă îmi nlekt kă melankolie. mi uri kleti 

Kanslă velă blondi. | 

 — Sr. pedemă, zise Ana; eats-ne singari 
nerdsyi.  S fii al drakălsi, amă trekstă ana atei 

de bine ks eatv-ne ne nsntea Tărnelei, ui asta Îsra 
ne treve nrin minte. 

"— Ne kreză kz ne .astă mal “singsratikă + 

ne frigslă auesta, lîngr asts ans serde, âră Beni ui- 
ne-Ba s'askslte la noi. Ai Bre-ănă ue seriosi sr ni 

snsi, Enrikă? Sa DU 

— Nimikă, nimikă fert nămai kw ssnt înamo- 

rată, mi asta o imi sul, frate, bindă-ke pi am mers” 

risito adineaori, 

„— Dar, ue drakă!. asta ns € seriosă, zise Ana 
'
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losindă din niuioră. IIli eă, su n'am narle de nana] 

„daka ns ssnt înamorată. 

— Ns ka mine, frate. 
— Uli ex k'ete. o date ksuetă Pamanta mea. 

— Da, îns. ns totă d'asna. | 

— Uli eă am neaisnsari ,: ssnvreri -kiară. 

— Da, însp'ai uri bsksrie, kzui te isbesuc. 
— Ox! am mi i nedive mari asemenea; îmi uere 

mistere mari.. .. -: i 

— Îi uere? Ai zisă: Îuă sere . frate. Dak 
amanta ta îpi uere, € a ta. 

— Frs îndoialu kr este a mea, adik a mea 
mi a domnalsi 'Mayenne; kill înkredere neniră în- 
lkredere, Enrikă, am kiară amanta auestsi krais de 
Mayenne, o.fatz nebsnz dsnr mine, kare ară Izsa 
înda!z kiarg ne Mayene :de ns: s'ară 'teme s n'o 
omoare Mayenne: €& îneruslă sr -de a'.omori fe- 
meiele, suii. Anoi ăreskă ne auesti Guise, mi asta mw 
desfnteazr... lkindă mr desfsteză! în. sokoteala snsia 
din ei. Ei bine! pi o snzii, wi o renetă,: am, kzte 
o -dats “konsirînmeri,. uerte,.dar asta ':nă :mz.faue a 
a mr întrista ka ns kârtrosă; nă mi se. fakă .okii 
Srouii.. &rmeză -a -ride,.daka ns totă-.d'asna, uelă Nă— 
Mină din lkendă în lendă:: Sr :nedemă, snsne-mi ne 
vine: isbesui,, Enrits; amanta ta. a: [rămioass - uelă n5- 
nină ? , i 

— “Bail frate, + n mt R amants, 

— E frsmoassz? 

— Ilrea 'frmoasz. AIR 

— Nomele ei? .:.:- îsi rii
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— No'lă suiă. 

— la lasr! 

— Ile onoare. 

„— Amikslă mei, înveuă a krede k3 ns kă- 

metam s% fiv aula de nerikslosă lskrs..— Asta ns 8 

_tristege, ss n'um marte de nana! 6 nebsnis. 

— Namai o date mia orbită, sat, ka se zik 

mai bine,: nămai o date a norbilă înaintea mea, ui. de 

atanui nisi lam mai aszilă ssnetală glasslsi sză. 

ei — Uli mal întrebală desare dinsa ? 

— Ile vine? 

— Ham! ne sine? ne seuini. 

„nn — Loksesue” într'o kass kare 6 a sa mi niminl 

n'o > kănoasue. | 

"i —Amal dar 3 Br'o smbri oare ? 

— E o femei kare 6 frsmoasz ka'0 nimiz, 

serioasz. mi graBr ka anwelslă Gabriel. 

:— Ksm ai ksnosksto? snde ai întîmninat'o ? 

'— Întro zi armzram o fate jsnr. la resnsn- 

tia Gypecienne ; intrari în grrdiniua kare' pine de pi- 

serikz,. akolo 6 o bankz ssb -arhsri. Ai intrată Br'0 

date într'asea grbdinz, frate? 

„1 — Nimo dam: ue he nas, ărmeazs; akol 
6 o: banky ssb arbari; ne 5rm5?. 

— „Smbra. înuenea a se îngroniia; nerdsi din 
Bedere ne. fata uea ja ui, keătznd'o, ajsnsei Ja- 

veastr banks. S 

— Sasne, snsne, te askaltă. 

"— Întrenszasem sn pestimîntă de femeiv | 

martea aveia,, întinsei mrnile. i
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— Ko ertruisne, domnăle, îmi zise de o da- 

to snă glasă de burbată ne kare ns'lă Brzssem, ks 

ertzuisne. 

Ii mena astsi omă m3 densrtt biniuroră, dar 

lkă teriz. 

— Iatezi a le atinge Joyeuse ? 

— Askaltr, avestă omă. îmi aea faua asksn- 
se într'snă felă de rasw; îlă lsai drentă ună reliyiosă, 

ne rm îmi imnzse ks tonală uelă afektsosă mi de- 
likată als însuiinyzrii sale, kzui într'auela-mi timnă ne 
kundă îmi porbia, îmi arsta ks denitală, la zeue nauri, 

auea femeiz ală ora gestimîntă albă. m'atrzsese în 
nartea aueia, “mi. kare înyenskease. înaintea ayelei 
banue de neatrz, “a kăm ară fi fostă snt altară. 

Ms onrii, frate. Asta se întîmnlt ne la înue-— 
mstală Isi sentembre: aerslă era kwldiuelă; viorelele 
mi rosele ne kari le seamsnr kredinsiomii ne mor- 
mintele .din lkonrinsălă auela. îmi trimitea delikatele 
loră nrofsme; lsna sfsmia snă noră albiuiosă în dosslă 
kamnanilei biseriuei, mi stiklele ferestreloră învenea 
a se aryinta în kresnetslă loră, ne kndă se asria în 
josă de lsmina îsklieloră anrinse.  Amihslă me, saă 

* maiestatea lokslzi, sai demnitatea auelei femei înye- 
nzkiute, o fuea s% strelsveaskz nentră mine în în-— 
tanerilă ka o statsz de MarmerB, mi ka ksm ură fi 
fostă întradenzră de marmărt. Îmi: întinvri ns suiă 
ve felă de resnektă kare mi fsks snă 5 frigă în inims. 

O nrisiam ks nesagiă. pi 

"Se nlekf, ne banks, o koneri ks amindoss 

brapele sale, îmi lini buzele de ea, ui îndat i Bzzzi 
*
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ămerii gndsindă ssb mimkarea săsnineloră mi a nlsn- 
seteloră sale; nisi o datz n'ai aszili asemenea auente, 
frate; nisi o data feri owelită n'a sfeiuiată aura d5- 
rerosă. o inimrul. | 

Illengîndă ea ssrsta neatra k'o îmbwture kare 
m'a nerdată ;. lakremele sale m'aă întinerită, srstrrile 
ei m'aă nebsnită. 

„î—— Dar, st mam marte de nana! ea cra ne- 
ban , zise: Joyeuse; ns 'ksmoa szrstz uinena 0 nea= 
tr. astă-felă,. ny. : kam- -Ba nlvnue uine-ba astă-felă. 
nentrs - nimikă ? : : 

„— Ox! era o dsrere mare lare o fzuea st 
“long, era: sună amoră nrofsndă kare o fnuea sr st- 
răte avea: nealrs!. de kută, ne uine isbia ea? ne uine 
nisnyea! oare ? nentrs uine se rsga? nă suiă. 

„n — Dar astă omă, nl aj întrebată ? 
;— .Ba “da; | 

„i Uli ue- i a resnsnsă? 
— Hs mi nerdsse burbatală. 

„—: Ilenge uine=a' ne: brrhats=s0k astă-feli? 
zise :Joyeuse; eatz, în. kredinuv! ni .resnsnsă frs- 
mosă;.mi te ai malmamită ku el? SE 

ii A trebaită, fiindă-ks n'a arată sr mi dea alts. 
1: — Dar. mi. omală auesta uine era? 

: .—. 8nă felă .de fesioră kare lokzesue ka dinsa. 
—; Nomele. s1ă? . | 
= Na arată. sr. milă. Snsiz. 
— dJsne ? brirung?. 

.— Tloate sp "aibs. de la dozi-zoni uri ontă nins 
la. telezen de ani. i. i i E
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— Sz5 nedemă, ne zrmu?... N'o fi 'romasă 
toalz noantea ss. se-roape mi sx nlsngr, ns & ama? 

— Ns; dan ue konteni din “ulzusă, adik, 
dsnz ue mi a. sekată lakremele, dsnz ue mi a touită 
bszele ne hankr, se Skslt, frate; se afla în femeia 
asta snă astă-felă de misteră de iristege kr, în lokă 

_de a înainta snre dînsa, nreksm- ami fi felkată ko ori 
kare altz femeiz, ms trusei înderztă; ea Beni atsnui 

_snre mine sa mai bine sure martea mea, . lkzui ne 
mine . niui ks ms Bedea; atanui o raza lănci kuză 
ne fana ei, mi fama ci mi amurg: lsminats, snlen- 
didv: i sase asnrimea uea întănekats, nivi o kon-— 
trakpisne mai maltă, niui o tressrire, niv &nă nlun— 
selă; dekută, brazda uca umed ue 0  iruseserr 
lakremele ci. Nsmai 'okii ej mai Isyia înkz; gă— 
rai se întredeskidea înuetimoră ka s ressilo siana 
lare, ănă “minătă, park era. s"0 ntrbseaskr; fvkă l'eui-Ba nami ks o langoare .molatik», . uri ' asemenea kă uei ue îmbl. în somnă; omălă atănui alergi, la ea 
mi 0: krlvssi, l'zui:semrna Iară Îi sitată kz îmbla ne 
nzmâîntă. Ox! frate, ue frămăsene Ssntimînivtoare , 
ve nătere mai nresssă de omeneaslr! N'am Buzslă 
niv 0. date ne uinena kare sii semene ne nzmîntă; 
kute o dati nsmai în nise, kendă uerslă se deskidea, 
desuinseserz dintr'însală Bisisni. asemenea ks astm rea= 
litate, | 

— Ile srms, Enrikă, ne 5rm? întrebi Ana, 
interesends-se fur. 57 prea de asi istorisire de lare 
kămetase mai ?nainte ss rizp. ae 

— Ox! nspină mi a mai remasă de snăsă,
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“Înate, feuiorală svă i zise kwte-na Borbe învetă, mi 
atănui ea mi lvs4 ovlzlă. 1 snănea fur îndoialr ks 
eram eă akolo; dar ea niui ke se aiti snre nartea 
mea, îmi 1vs5 Bulzlă, ui n'o mai przsi, frate; mise 
nbră k1 se întsnek$ Merălă, mi k5 nămai era o fiings 
Biepsitoare , vi o smbr skunati dintr'uuele morminte, 
kare, nrintre erbele uele înalte, se streksra în ipuere 
ue dinaintea mea. | 

"Emi din konrinsă; că o srmai. 
"Din ksndă în kundă omslă se întoruea mi ns 

"tea su ms tazv, lui ng m'asksndeam, de wi eram 
amegită: ve st pi fakt? aseam înkz nekile înnragsri 
nălgare în minte, pekislă alsată grosolană în inims. - 

| — Ye nel S5 ivi, Enrik5? întrebi Ana; ns 
nriuenă. E 

Jsnele. ssrise. 
„— Boiă sz zikă, frate, srm$ elă, lv jsneea mea a fostă sgomotoasz, ks am krezală ar isbită adesea, mi kz toate “femeiele, nentrs 'mine nînv în minătălă auesta , aă fostă femeie kurora îmi năteam da amorslă. 

| 
— O0xl oxl dar ue su ÎL aveia? zise Joyeuse verk:..::3 a mi relăa poiomia năyină kam întraltatz, fsr5 B0'::i, de konfidinwa fratelsi snă, lea a minte, En- 

ri aisrezi, ng: 6 dar .o femeiz de kerne mi de oase aseia ? | | - | — Frate, zise jsnele konrinzîndă: mina Isi Joyeuse k'o strinyere ferbintoass,, frate, zise el a- „Vetă de însetă înkută saflarea sa abia ajsnuea la sre- “kia fratelst 3%ă mai mare, -ama de adenvrată ksm m'
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axde Dsmnezeă, nă Suiă -daka & o fiinpr din Ilsmea a-. 
veasts. | | 

— 5 n'am narte de nana! zise elă dakanz mr 
fai s» m» temă, de s'ară nstea.ka sn Joyeuse s 
aibz teamr. | | 

Anoi uerkendă a ml relsa Boiomia: - 

— Dar în uea dens srms, zise elă, kim amă 
ziue, totă îmblr,.totă nlznge mi dz nisue srrăteri de 
minzne; însă-yi mi al snss'o, mi asta, mi se nare, 
ls & snă semnă nrea bsnă. Dar ns& totă: sr Be- 
demă , ne 5rmrv, ne rm? 

— Ile srmr & nrea năjină Iskrs; 0 srmaj dar, 
ea ns uerkt a se fsrima de mine, a skimba kalea; 
nvrea k1 niui ksuetr la aveasta. 

— Ei bine! snde lokzia ea? 
— Sare Bastilia, în strada Lesdiguiâres; krndă 

ajsnse la noartv, însopitorală sză se întoarse mi mr 
B'bZE. | | 

— Atomi i feksmi snre snă semnă ka sr i 
dai ss înyeleags kr dorial a i norbi? e 

— Nă kătszul; 6 de risă -ueia ue [i Boiă snă= 
ne, dar feuiorălă mi imnsnea .mâi atrtă la mi' doam= - 
nb-sa. îi îi | 

— Ve ne nass, întrami în kasp? ina. - 
— N5, frate, m sl al 
— Adenzrală, Enrikă, îmi sine nrea r:-54-s3 

te lenzdi de Joyeuse; dar uelă nspină te întorsei a 
dosu-zi ? _ 

— Da, îns f5r5 folosă. fer» folosă la Gype- 
cienne, îzrr folosi le strada Lesdiguicres.
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— Desnrrsse ?: . 

— Ka o smbrs ue ară fi sbarată. 

—: Dar în 'uea dsnr srmt ai aflată? 

 — “Strada are : năuini loksitori,  nimini .nă ms . 

_moate mslysmiș nzndii ne omslă ka sv "1 întrebă, ns 
- seni niui elă niui femeia; ks toate astea o lămin” ne 

kare o nedeam . lssindă “seara nrintre .elosie, mz mîn- 

giia  arvtends-mi ke era totă akolo;,. Întrebzinmai o 
stu de mizloaue ka. sr nrtrsnză în kasw: skrisori, 

mesaue, flori, darsri, ks nimikă n'o skosei la lruztiiă. 

Întro sear lsmina desnrrs miea, wi ns:se mai ars- 
ti; femeia, stulst de srmrririle mele, fir îndoialr, 

n'vr'sise strada Lesdigulibres; nimini nă suia noa sa 

loksinp'p. 

— Is toate astea ai eaflato, ne avea frs- 
moas" 'selbatil1,? - Sr 

—  Întimnlarea a. Pola s% dat neste dinsa; 

ssnt nedrentă, frate, Ilrosedinua ns Brea ka sz tiri- 

grimă Biama.. Askăltz: într'adenzră, € ksriosă. Tre- 

yeam în strada Bussy, ssntă 'uinui-snre-zeue zile, în 

mezislă nongii; săii frate, kx“ordonanpele nentră fokă 

ssntă îndenlinite ks asnrime; ei bine! nă-nsmai. k5 
D5zăi fokă la ferestrele snei kase, dar înkz mi 5nă 
inuindiă adevrată kare - s'anrindea Pali doilea ulană. 

Botaă tare în moară sn. „omă s'arztb la fe- 
reastrz; , „i | 

—. Abenă Tok în ass! i strigai. 
— Tovere, neniră Dsmnezeă! îmi zise el5» 

ivuere, m'am. ns să stingă. : S 

— Bei -'s7 hinmă. mndârală? î + +.
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— Ne, nă, nentră nămele uerslsi, ns 'kima ne 
nimini! e Să n at 

— Însz daka te noate ajăta uinena? - .:::: 
:— Brei domnia=ta? atsnui:Bino, mi. mi pei fa— 

ve o îndatorire nentră kare: îni 6oii remznea reksno- 
skptoră toate Biapa mea. . a ae 

— Uli km nei sp Bi5? E 
— Eat keia de la noartr. i î: . 

„li mi arsnki keia -ne  fereastrz, 
| Mo ărkai renede ne skarz '-wi intrai în kame- 

ra kare era leatră' ală inuindizlat. taie 
Ardea nardoseala: m'aflam în lskrotorizlă 5n5ă 

ximistă.. Frkîndă nă -suiă ka ue felg de esneriinus , 
o likoare anrinzutoare se resinise ne josă: d'aui lsa- 
se fokslă, a aa 

Itzndă intrai, elă. ui. stimuvrase folslă,. qeia ue 
m5 fiks se notă a'ls nrisi. i 

„Era snă omă-de dosz-zeui! ui ontă -nîns la 
trei-zeui de ani; uelă nsyină mi se nzră ks craastă- . 
felă: şnă semnă snvimintztoră i sna jsmwtatea obra-— 
Zălsi , altă i bruzda kranslă; barba sa stsfoass i as- 
kăndea nartea uea alte a lee, i 

— În msluămeskă , domnale ; dar, bine Bezi; "alksm s'a finită totală; daka esti snă omă atmtă de ga- . lantă dănz ksm te artui; -aibi 'bsnztatea da te re- trage, kzui doamna: mea ară nastea s7 intre dintr'snă 
minătă într'alts, uri sară ssnsra Bzindă în::ayeastr 075 snă streină la mine, sat mai-bine .la 'dînsa. 

Ssnetslă auelsi Slasă mr lopi ks' inerpis ui măi ks snaimz.. . Deskisei: gsra 57 i: sirigă: esti 0-
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mălă de la Gypecienne, omslă.de la strada Lesdiguit- 
res, omslă doamnei neksnoskste; kzui îmi adsui a 
minte, frate, ks era konerită. k'o rasz, ke ns i Bm- 
zăsem fapa, kv i aszisem glasslă nsmai? Eram ss 
zikă aueasta, ss; "1% întrebă, s% . "1% Togă, lkrndă de 
o dats se deskise o mw mi într o femeis,. | 

— Ve este, Remy? întrebi ea onrinde-se 
mzrepă ne nragslă smei, mi nentrs ue astă sgomotă? 

Ox! frate, ea era, mai frsmoasz. înk'u la fo- 
ksl msrindă. ală inuindizlsi de kwtă îmi imbrese la ra- 

y zele Isnci! era ea, a ksrifa ssnenire neînuetate îmi 
rodea inima.. | | 

La 'strigarea ue skosei, feuiorslă so sili la 
mine mi elă mai kz sare a minte. 

—  Mslusmeskă, domnsle; îmi zise elt înk'o 
dat», mălusineskă; dar bine nezi fokzlă s'a stinsă, 
Euri , te rogă, ei, 

— Amikală mei, i zisei, îmi dai dramală : nrea 
ka krăzime, 

== Doamns, zise fesiorală damnealsi ă, 
— Kare, dsmnealsi ? întrebi ea, 
— Auelă jsne kanaleră ne kare lamă întilnită 

în grvdinu de la Gypecienne , ui kare ne a srmală 
„ne. strada Lesdiguidres. | 

- Atăniă înră _apints kestutsra assnra mea, ui 
dens krăiztăra -aueia înelesei ko mb zedea nentră 
întiia oarz, 

— Domnale, zise ea, te rogă nrea a maltă, de- nvrteaze-te E 
Stam la indoial», Boiam s3 s norbeskă, "sp Mb
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rogi; dar norbele mi linsia de ne bsze; stam maltă. 

mi nemimkată, oksnată ks a o nrisi. - 

— lea a minte, domnsle, 'zise feuiorală ks mai 

mate tristeye de kztă asnrime, iea a minte, cei ne- 

Boi ne doamna sv fsgr nentrs a doza oarr. 

— Ox! ss fereaske Dsmnezeă! resnsnsei eă 

înklinvnds-mo ș dar, doamn' nă te sănvră ku toate 

avestea. . : SR 

— Ns mi resnsnse nimikă. Ata de nesim- 

pitoare ; aua de mst7, aua de: îngienate. ku ksm nă 

mars fi aszilă, se întoarse, mi o nvzăi desnurindă! 

gradată în smbrz, dends-se ne trentele d'assnra k'rora na= 

sălă ei nd ressna mai maltă de krlă nasulă snei fan- 

tasme. 

— Asta & tot? întreb Joveuse. 
— Totă.  Atsnui fesiorală m kondsse nîn't 

la zur, zikînds=mi: 

— ditz, domnsle, nentrg nsmele Isi . lisăs mi 
al; sirginei Mariei, te rogă, silz! | 

Fanii, nerdsiă, amegită, stenidă, stringînda_mi 
kanslă ks menile, mi întrebunda=-m daka ns Boiă 
deseni nebună. 

De atsnui, m det în toate serele “în avea 
Stradr, mi cats nentră ue, emindă de -la Hâtel-de= 

„Ville, mamii mei s*aă îndrenlată fizoâue sare. aveastt 
narte; în toate serele, ziveam, mii” dakă în. aueastb 
Stradz, m'askanză în sngislă suei. kase kare este în 
faua kasei sale, ssb snă mikă balkonă a krsia smbre 
m5 akonere ks totslă,: ui la zeue ori .0 dats, B5ză
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trekîndă o lsminare în kamera în: kare lokuesue ca; 

aueasta mi 6 niaya, aueasta mi € feriuirea. 

— :VYe feriuire. strigi Joyeuse. 
- — Băi! aur nerde-o uerindă -alta.. 

—.Dar te nerză. tă înss-ui kă aueusir re- 

signare.. : ? 

„— Frate, zise Enrikă Pană tristă ssrisă, ve 
srei, ms află feriuită astă-felă. i 

„—.E neste .nătinps, 

— Ve Brei, feriuirea & relativ; suiă lkz € a- 

kolo, ke tirzesue akolo, lim resnirz. akolo; o Bvză 

mintre zidă, saă, mai bine, îmi nare a o nedea; dai'ară 

nzrssi aueasti kasz, dal'ami netreue înk% uinui-snre- 
zeve zile ka auelea ue le am netrekată lzndg o ner- 

| dasem, frate,. ami „nebsni sat ami deseni kvlsgzră. 
— Ns, ne legea-mea! destslg.ne 8 snă ne- 

bsnă mi snă kvlsozră în familie, s% nă meryemă mai de-. 
narte, sksmnală nieă amikă, 

— Nă mi faue obserpuri, Ano, nă ms.lăa în 
risă; obserozrile n'ark fi de nisi ănă olosă, Isrile în 

îsă: | ? 
nară faue nimikă.: 

| — Uli vine n sorbesue de obserosii ai d 
lăzri în: „isă? 

— Aia, sa 
L—. Last-mr.sr pă snaiă nămai o BOrhT. 
i— Ve?. 
— "IE te ai nrinsă în: Kars ka snă Skolvramă. 
— Nam fekătă niui kombinvri niui kalksle, 

nă m'am. lesată sx my nrinzv,. nVam dată 'snai Lkr5 
mai tare de kzis mine, undă te iea snt korentă î 

Do 
dr



Quei Patru-decI-și-cinci. 93 

- mai bine st srmeză korentslă de krtă sr te lsnyi în 

kontra li. - 

- — Uli daka te kondsue la sr'o nrenastin? 

— Katz sr te arsnui într'însa, frate. 

— Aueasta pi 6 nzrerea? 

— Da. 

— No € mi a mea, mi în loks=pi...: 

— Ye ai faue, Ano? | 

— Destslă, fer îndoials, neniră a i afla ns 

mele, a anii; în lokslă tă... : 

— Ano, Ano, nă o ksnosui. 

— No, însz te ksnoskă ne tine. VYe fel, 

Enrikă, aneai uinui-zeui de: mii de skude ue pi .dete-— 

sem din săta de mii ue mi drrsise regele la nx-— 

mele sri. 

— Ssntă înlz în. kaferslă mes, Ano: niv 5- 

nălă n linsesue.: 

—'0! kreză, mi atstă mai rză; finds lee daka 

n'ară fi în ksfzrălă tră, femeia m'ară fi în alkonă. 

— 0/ frate. 

— N 6 norba de: 0! frate; snă feuioră de 

rîndă se Binde' nenirs zeue sksde, 5nălă bsnă nentrs 

o str, 5nălă foarte bsnă nentrs o milz, 5nă minsnală 

nenirs “trei mii. Sr pedemă alim, s% nresănsnemă 

ne feniuele dintre feuiori; st Biszmă ne Dsmnezeslă 

kredinpei, mi totă ks dosu-zevi mii sksde, mr jsră ue 

nana 5 sară da pie. Astă-felă dar îi mai remr- 

nea trei-zeui mii lisre nentră a nlvti ne fenisele fe- 

meieloră dată de feniuele fesioriloră. Enrikă, amikală 

meă, esti snă negiobă.
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— Ano, zise Enrikă sssninundă, ssntă nisue oa- 
meni kuri ns se sîndă; săntă nisue inime ne kari snt 
rege ns & îndestslă de astă nenlrs a le kăma'vra. 

Joyeuse se alins. 
— Ei bine, o nriimeskă zise el; îns ns 6 

Bre-ăna kare sz ns se deu. 
— Ama, da. 

— Ei bine! ue ai fekată nenirs ka inima a- 
velei îrsmoase nesimyitoare 's% pi se dea pie? 

o — Am konsinuerea, .Ano, k5 am fekată totă 
veia ue năteam faue.. - 

— Yi last-ms, esti nebani ! konte du Bou- 
chage. Bezi o femei trists, înkisr, vemîndz, uri tă... 
te fai mai tristă, “mai denvrtată din lsme, mai ye- 
mîndă, adikz mai nessferită de kzti manierele asl- 

_gare ale :amorslăi, mi .ts esti komsnă ka snă ksarti- 
nieră. . Ea € singărz, pine i de zritg;. & trist, fii Be- 
selă; i nure:rră de uesa, konsoleaz'o ulii - iea okalăe 

.— este nstinuyv,. frate. 

— Înuerkatai? 

„— entrs ue? - SE 
— Ei! nentrs a înuerka. Zi ks esti a- 

- moresată ?. e NE Pe 
— Ne. ksnoskă porbe. nentri; „aul esnrima a- 

morslă meă. . Se ! 

— Fă bine! neste ainsl-sare-zese zile. Bei a- 
- Bea Ie amanta ta. 

— Frate! | | 
„i 3. — He onoarea ăi Joyeuse. Wat nerdstă înke 
ori ue snerangt, îmi nare? e E
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— N, fiindăi-kz niul o datr n'am snerată. 

— La ue ort o nezi? 
— La ue or 0 Brzi? 

— Negrenmită. 

— Dar pi am snssă kr n'o nsză, frato. 
— Niui o datr? 

— Niui o datr. 
— Niui kiară la fereastrz ? 
— Niui kiară smbra ei, îni zikă. 
— Kâtr ss fineaskz aueasta. Sr edeme, are 

-snă amantă? - 
| — Nam Bbzstă niui o datr pr'sn om intrendă 

în kasa ei, furi numai auelă Remy de kare i am norbită. 
„— Ye felă 6 kasa? 
— Dost nlane, o noariz mikt ne o troantr, 

terayz ne d'assnra ferestrei a dosa. 
"— Dar arin auea terart nă noate intra uinc-ba? 

— E denvrtatz de uele alte kase. 
— Uli în fags, ue 6? 
— 0 altr kusz mâl usemenea; lkz toate k7 & Mi Se nare uenBa mai înaltz, 
— De uine & lokzitz aueastp lkasz ? 
— De snă bsrgesi. 

„— Kare 6 ks toane rele sa bune ? 
— K5 bsne, fiindi-k krte o date îlă 'axză Hzindă singsră. .. : 
— HKamarrr-i kasa, * 
— Vine pi a snusă ks 6 de Bindală ? 
— Ds-i îndoită : de ueia ue ară nstea kosta ea. „= Daka. dama ms va sedea într'însa ?
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"— Ei bine?. . . 
— Earp sară faue nezzsts,. ne kwndă as- 

lkănzînds-mi nresinma. sneră kw într'o zi sa în alta 0 
noiă repedea. 

„—:0. ei reBedea ast searz. 
— Eu? 

_—. Ds-te la ontă ore de te. nsne săb balko- 
nslă ei. NT RI ai 

— Ms Bois, daue ka în toate zilele, dar toti 
Îvrz sneranur ka uli în uele alte zile. : 
o — Yitaseml adresa Irmsrit$? na 

1 *—. Între moarta: Bussy wi. osnelslă Saint- pe- 
nis;. mă în Koluală, Siradei Asgstiniloră, dosz zeuă de 
ami denarte de o mare osnelrrit aoîndă de însemni: 
La Sabia mendralsi Iaocaleră. |. : - 

— rea bine. astm searz la ontă : ore. 
out Dar:ue, ei -faye? 

— Bei. vedea, Bci aszi..: tn? atănu, reînto- 
arye-te a kasz, îmbrakz-te kg uele mai 'frsmoase nesti- 
minte .iea-pi uele.. mai [rsmoase. skle, 'Barsz-pi ne 
meră uele mai Îine esinue; asts. Searu “Bei intra 
în redăte.. ei ŞI 

— Sr te aszr - Damnezeă, frate! Li . 
— Enrikă, kundă Dsmnezeă.. 6 sărdă, drakslă 

nă € astă-felă. Te lasă, amanta ms, asteants, ns soeskă 
a zise amanta domnalzi de Mayenne. Sr nam 'narte 
de nana daka ea 6 frparnike,. 

— Frate! » - 
a 

„i = Eartr-ms, frsmossle sersitori al. amoralsi; 
nă fală. :Nivi- o asemznare între aueste “dog. dame, fii
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sigsră, ks toate kr dsnz ue mi ziui, isbeskă mai maltă 

ne a mea, saă mai bine ne a noastrs. 

— Înss ea ms asteantr , mi n noeskă a o 

faue sz astente. Adio, Enrikă, desearz ne comă re-— 

gedea. ” 
— Adio, Ano. 

Amiîndoi frapii se strinser, de mtnw uri se 

desnzryir's. 

nală, danz ue feks dosz săte nani, redilei, kă 
kătezare uri lvsb se rekazr ks sgomotă uiokanslă nor- 
Mii de la o frămoasz kasz zidit, în aintea katedralei 
Notre-Dame.  VYelg altă s'afsndi în tuuere într'sna 
din stradele szuite ue kondskă la Ilalată. 

x



VII. 

În co a înteecutu sabia mândrului cavaleru po= 
soriulu de amoru, 

În timuslă konsorbirii ne lkare o snăsersmă, 
noantea sosise, înfrursrendă kă mantela sa uea smedr 
de brsmr oramslă atrlă de sgomotosă ks dosz ore 
mai "nainte. 

Alars de aueasta, danz ue a marit; Salctde, 
nrinitorii îmi năsers în mirte a se dzue ne la kasele 
loră, mi n se mai nedea alta de kmtă nisue nlstoane 
resnzndite ne strade,, în lokăli auelsi miră neîntre- 
răntă de ksriomi kari de ka zisa desuinserz îmnresnt 

- ktre avela-mi năntă. 
Ilin» în kartierele vele mai denzrtate ale Gre- 

pei, mai era remassri de tressriri foarte lesne de în- 
melesă dsnz lnga klztinare a ventralăi, 

Astă-felg desnre nartea norpii Bussy, de e- 
semnlă, &nde katz sr ne strematrmă akum ka s5 5r-
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mm ănele nersoane ne lari le amă nssă în suenz 

la înuenstslă auestei istorie, ui ka sm fauemă lksno- 

suinut kă.alte nersoane nose; laueastr margine. zi- 

serrmă, se aszia soomolendă, ka snă roi de albine 

Panssslă soarelsi,, oare-kare kasz de o far rosz ks 

flori albastre mi albe, kare se nsmia Masa Sabiei 
mandrslsi Iaealeră , mi kare ks toate auestea era ns- 
mai 0 osnelzrir ks nisue nronoryisni vigantiue „ de 
kărindă instalate într'auelt kartieră noă. 

* Întravelă timnă Tlarisală n nămra niui o sin- 
gărz osnelvriv bsnr kare su fi acstă trismfrndală s1 
însemnă. Sabia mandrslsi Itaealeră era sna dintr” a- 
uele arvizri mzreme kari cra destinate a sni toate 
găstsrile mi a ressma toate simnatiele. ” 

Se nedea desemnatr ne frsntea zidirii Isata s- 
năi arkanmelă say a snsi suntă în lkontra snzi smeă,. 
kare asairlia, ka feara lui Inolită, torente de flalre 
ni de fsmă, Iliktorslă, înssflepită de sn simtimentă 
eroikă mi niosă tot de o datz, năsese în mznile mn 
dralsi kavaleră, kare era armată lkă toti felslă de ar- 
me, ns. 0 sabiz, dar o foarte mare lkrsue, kă k 
tzia în dos, mai bine de kat la trimală uelă mai 
bine. askspiti, ne neferiuitală smeă ale kzrzia bakupi Sthyera d'assnra nemîntelsi, 

are 

Se pedea în fsndslă însemnalsi, sat mai bine ală tabloslsi, kzui însemnală merita nrea. maltă într adepură auestă năme , se Bedea krtimi 
redikendz-mi bramele în aeră, ne lindă 
yerii întindea assnra kasuei kan 

În fine la uclă dintii nl 

de snelitatori 

» în ueră. în-, 
alerălzi lasri ai finiui. 

ană, artistală „. uelosă 
ă * . -
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fiindă de a nroba k7 suia toate felsrile de niktsrs, 
"grrmudise dosleui, străgsri, orndaui, moniîrle, sus 

slargotă ne o ros; ne ărmr doi iensri de las, snălă 

albă, altslă Bînztă, kari, ks toate neasemrnarea ks- 

loriloră , ueia ue ară îi nststă arsta o diferinus de 

usreri, îmi sgîria nasslă amindoi, de bsksrir dsnr 

kzm se pede nentră meimorabila sziktoriv rensrtate de 

msndrslă kapaleră assnra smeslsi narabolikă kare ns 

era alt de krtă Satana. 

De sigară, saă kr nronrietarală însemnslsi era 

de sn lkarakteră foarte suită, sai ks trebaia sr [ip 

mălusmită de konsuiinga niktoralsi. Într'adenvră, ar- 

tistslă sză ns uerdsse nisi o liniz din snayiă, ui d'ară 

fi trebsită Ss'adasgr ni nrdsuels la tabloă, nară i 
aBstă lokă. 

-Aksm. s% m'ertsrisimă snt lskră, mi aste mrr- 

tărisire, de mi nenibils, €'imnssz konsuiingei noastre 

le istorikă: ns resslta dintr'aueslă frsmosă însemnă ka 

kîrqisma sr fiv nlinz ka dînszlă în zilele vele frsmoa- 

se; din konlra nisue kssinte ue le Bomă deslaui ns- 

mai de lvlă mi ne kari bsnslă nsblikă, kredemă ke 

le. pa înmeleye,: se afla. mari demerte .în osnelvria 

Mondralsi kaealeră, mi n nămai sne-ore, ui măi tolă 

d'asna. 

„ Kă toate auestea, am ară ziue uineBa în zi- 
lele noastre, kasa -cra mare mi koufortabils; zidite 
nbtrată mi aBîndă temelie late. întindea murewă, d'a- 

„sănra însemnslsi sră, natrs trnsleme konrinzîndă [ip 

kare kamera sa ontogons!; dar ue & adenzrată, era 

: K ontă &ngisri saă kolyari.
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zidit totă în naente, însz koketr uri misterioasz km 

se kănine s7 [it ori ue kasz kare Ba s% nlakz oa- 

meniloră mi mai Bîrtosă. femeieloră; dar aui cra totă 

rolă. E | 
Ns noate uinena s1 nlakw la toate lsmea. 

Însm ns era 'astă-felă . lkonninwerea doamnei 

Fournichon, osnvtureasa Mndrslsi kacaleră. În srma- 
rea avestei konsinyeri , năsese ne brrbats-smă a nr- 
*rsi o las de. bri în lare at ieyvtorită în strada 
Sant-Onorată, însirtindă frigaroa mi dendă venă ninu- 
Isi în folosslă înamoraniloră din resnzntia Bussy, mi 
liară din 'uele alte kartiere din Ilarisă. Din ncferi- 
vire. nentră nretinderile doamnei Fournichon, osnelrria 
sa se afla nzpină înveuinatz ks Pr6-aux-Clercs, astă- 
felă în lut&, atrami de o dat de neuinmiate mi de 
însemnă, la Sabia msndrslsi kaealeră, nenia atvtea ne- 
reki gata a se bate, înklă uele alte nereki mai us- 
uină bvizioase făyia ka de 'uismz de biata osnelsriz 
temînds-se de sgomoti mi de lositsrele de. mint: 
Anuestia ssnlă oameni nauiniui uri ksrora-nă le. nlaue 
Ss» iuli Striue linisuea ka uei înamorayi, astă-felă în- 
lkztă, întraste tsrnălepe atută de galante, era de nc- 
B0i% s% lolksiuske nămai simbriauii (lefenii), ui tout 
Kanidonii, nenelayi în întră ne uanelele de lemnă de 
kvtre niktorslă însemnslsi, făsesert ornai ks măs- 

topi mi lkă alte adazse mai măltă saă mai nspiuă k5- 
Biinuioase de kurbsnele nelinsiniloră. 

Ama, doamna Fouraichou nretindea, ns furz ks- 

Bîntă nîmaui, kaiz s'o. snsnemă, li însemuslă adăse- 

se neferiuire kasci, mi înkredinua ks daka ară fi
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Boită uinc-na ss se renoarie 'la esneriinua sa, ui 
desemna d'assnra norii, mi în lokăl auelsi mendrs 
“kanaleră 'mi auelsi smet sriuiosă lare resninyea ne 
toatz lsmea, Br'snă ue galanti, ka, de esemals, Ro- 

„sarislă de amoră, kă inime înflvkwvrate în lokă de ro- 
se, toate ssfletele uele tinere "ui ară fi alesă lolksin- 
ma în osuelvria sa. 

Din neferiuire, mesterslă Fournichon, fiindă ne- 
lkanabilă d'a msrtărisi kw se kzia de ideia sa ui de 
inflăinua ne kare aueast ideiz ară fi anst'o assanra în- 
semnălsi să, ns pinea de lokă în seams obserovrile 
femeiei sale, wi resnăndea dendă din smeri înktă elă, 
omă als noligiei nekiă ală domnslsi Danville, trebsia 
firesue sz'mi kaste lilientela oameniloră de resbelă; 
mai adeănia ko sn kanaleră, kare ns faue dekrtă sz 
bea, bea 'lka mease înamorani, mi ks de ară nlsti ns= 
mai ne jsmztate kostă, totă krstigz uine-na, fiindă-k 
înamoragii uei mai resinitori ns nlsteskă niui o date 
ka trei kasnaleri. 

- liztre auestea, konkidea el, oinslă 8 mai mo- 
rală de krlă amorală. 

La aueste ksninte, doamna Fournichon îmi însl- 
ua ii ea smerii kari era destală de grusslii ka s 

„iea uine-na snre ris ideiele sale în materi de mora- 
litate.  Întrastr stare de skismz era Iskrarile în ka- 
sa Isi Fournichon, mi amindoi sonii Bienttoria la re- 
snuntia Bussy, nreksm sniepstoriserz în strada Sant- 
Onorată, kndă o îmnrejurare nenreBszstr Beni ss skim- 
be fama lăkrăriloră mi sz fakz a trismfa nvrerile me- 
sterălsi Fournichon, nentrs uea mai mare oloriz a a-
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velsi însemnă demnă, snde toate regatelo natsrel "i 

"agea ne înfzniurstorii loră. 

I[s.0 Isns înaintea ssâliuialai Ia Salcăde, în 

srma noră eseruiyie militare kari se f[pksserz la Pr&- 

aux-Clercs, doamna Fournichon mi somslă ei era a- 

mezani, dens înetuslă loră. în nelskrare, lksnetztori 

mii reuă, nenirs k toate mesele ii toate kamerele din 

osnelsria Mandrslsi Kaculeră era ks totilă denerte. 

Într'auea zi Rosarislă de amoră ns detese rose. 

Întrauea zi, Sabia mandrslsi. hacaleră lonise 

în ans. | | 

Amîndoi soyii se sita dar ks întristare la km- 
nia de &nde desnsrea, îmbarkznds-se ne 'nodală îm- 
bistoră ală ternslsi de Nesle snre a se întoarue la 
Louvre, soldapii ne kari snă kanitană i feksse o ma- 
nonera, ui totă nrisindă'i ui pemindă assnra desno- 
tismalsi militară: kare nenoia a intra în kornsli loră 
de gardz nisue soldapi kari kuta s fiv firesue atută 
de însetapi, eszărt 'ne auestă kanitană 'nsnînds—ui ka- 
lslă în tronotă mi înaintindă, k'ănă singsră omă d'or-: 
donanuz, în drentălă norpii Bussy. 

Auestă ofiperă de totă înnenimată, de totă mrn- . 

rs ne kalslt să uelă albă, ui a korsia 'sabir într'o 

teak' dasrite redika o mantelz frsmoasz de nostară 

de Flandra, fs în zeue minste în faya osnelvriei. 

Dar nentră kr nă se dăea la osnelvri, era 

sm treak înainte, [zrz kiară a admira însemnală , kvui 

se nzrea îngrijală mi ureokănată, auestă kanilană, 

- kundă mesterslă Fournichon, a lrsia inimz se logia
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ln ideia d'a n faye: nisi o darasere într'auea zi, se 
nlek afarv din tărnălepslă sk zikindă: 

— la nezi, neBastr ue frsmosă kuls? 
La kare doamna Fouruichon, ka sv resnsnze 

ka o nolitikoasr osnwtrreasz, adzsui. 
— Dar framosslă hkasaleră ? 

IKanitanslă kare nă se nvrea nesimyitoră la lade, ori 
din ue marte i ară fi nenită, îmi rediki, kauslă la lism 
s'ară fi destentată tresvrindă. Buz ne oasne, ne 0s- 
nvtvreasT ii osuetvria, "uri onri kalălă mi kivms ne or- 
donanyu sa. 

Anoi, totă de ne mea, se sili kk mal lsare 
a minte la kusz mi la kartieră. 

. Fournichon svrise kute natrs trente dens skara 
sa wi sta la noart, ks kssisla strinsz între m's- 
nile sale, 

Ianitanslă, dsn ue kayel kztega minste, se 
dete de ne kală. 

— N5 € nimini aui? întrebi elă. 
— De o kamdatr, ns, domnsle, resnsnse 0as- 

nele smilită. 

Ni se nregslia a adzzgi: 
— Is toate auestea. ns este astă-felg înBs- 

jălă lkasei. 
Dar doamna Fournichon, ka măi toate femeiele, 

era mai |s kană deltă bvrbatală-szi, se gr»bi, arin 
srmare „ a Slriga din 'suszlă ferestrei sale: 

— Daka domnslă kasts singsrslatea se Ba 
afla foarte bine la noi,
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Kasalerslă rediki kanslă, ui Bvzîndă auea bsns 

figsrs, dănz ue aszi auelă bsnă resnsnsă, zise: 
— De o kamdats, da; 6 hkiară ueia ue astă, 

bsna mea femeir.. | 

Doamna Fournichon se renezi îndatr snre in- 

timninarea kvlutorslsi , zikîndă: 

— Hentrs astr-datv, Posarislă de amoră ne 

faue darasere, iar ns Sabia JMandrslsi-IKaealeră. 

Kanitunzlă kare, întrauea orr, atrryuea lsa- 

rea a minte a aseloră doi soni, mi kare merite sr 

atrag totă d'odatv mi ne a uilitorelsi,: auestă lasa- 

leră -era snă om; de trei-zeui nînz la trei-zeui uri 

vinui de ani, kare se nvrea kr asea nsmai dosr-— 

zeui mi ontă, atvlă de măltr îngrijire anea desnre ner- 

soana sa. Era mare, bine fvlstă, anea o fisionomir 

esnresies ui finz; noate kz, ueruetends-'lă bine, ară 

fi aflată uinena oare-kare afelitare în aerglă să uelă 
m'rrenă ; afektată sai ns, aersli sză era mvrenă. 

Elă arsnk în' munile însopitoralsi smă frzslă 

minănatălzi să ali kare butea k'snă niuioră nominală 

uli i zise: 

— Asteantr-ms. aui nreimblendă kaii. 

Soldatslă nriimi îrvslă mi se ssnăse. 

Îndatr ue intr; în sala uea mare a osnelzriei, 

se onri, mi arsnkndă o kzstular» de malysmire îm= 

nrejsrală sză: - 
— Ol o! zise, o astă-felă de. mare ' sulr 

mi njui 5nă bestoră! Ilrea bine. 
Mesterslă Fournichon se sita la dinsală ka r mi—
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rare, ne kandă doamna Fournichon. i ssridea ks in- 
teliginyv. 

— Dar, srm'i kanitanală, € uena în nsrtarea 
Boastrr sa5 în lasa noastre kare. denzrteazz de la 
Boi ne konsămatori ? 

— Niui sna nisi alta, domnsle, msluămeskă 
Isi Dămnezeă, resnsnse doamna Fournichon ; de kută 
kartierălă 6 noă, ui, kelă nentrg Kklienpi, îi a- 
leuemă. | 

".— Ax! foarte Dine, zise kanitanzlă. 
Mesterslg Fournichon nriimia întrauestă timut 

s% anrobeze ku kanslă resnsnszrile nesestei sale. 
— De esemnlă, adzăui ea ks oare-kare lli- 

nire din oli, kare deskoneria. ne astorslă nroiektalzi 
Rosarislsi de Amoră, de esemnls, nenirs snă klientă 
ka Domnia Boastrz ară fi Ivsalăi uinesa bslksrosă St 
nleue doi-snre-zeue. 

— E area frsmosă din narte-ui, frsmoasa mea 
osnsivreasz, mslusmeskă. . 

— Domnslă sa sr gsste din sin$? zise Four- 
nichon k'snă glasă mai nsyină regsmită. 

— Domnslă Ba sr Bazz înkenerile? zise doa- 
mna Fournichon ks glasglă ei uelă mai dalue. 

| — Uli sna mi alta, p'ami rsga, resnsnse. ka- 
nitanslă. .. 

Fournichoa se  dete josă în velară, ne ksndă 
femeia sa 'arsta oasnelsi stă skara ue kondauea la 
tărnslege, d'assnra kvriia, dans ve mi a sămesă fssta uea 
koketz ,: merea' înaintea Isi, fukîndă s Lrosneask», la 
fiv-kare treants snă adenvrată nantofă de Ilarisians.
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— Kmte nersoane notă loksi aui ? întrebi ka- 

nitanălă kendă ajsnse la întîislă nlană. 

— Trei-zeui de nersoane,, dintre kari zeue 

sivnîni, 

— Ns 6 destslă, [rsmoasr osnvtrreasz, res= 

năsnse kanitanslă. | 

— Tlentrs ue, domnasle? 

— ABeam în minte uenu, s% nă mai Borbimă 
desnre asta. “ 

— Ax! domnăle, în kredinnre nă Bei afla mai 

„bsnă lokă de kztş osnelzria Rosarisli de amoră? 

— Ye felg! Rosariă de amoră? 

— A Mandrslsi Kacaleră, Boiă. si zikă, afar 

nămai de pci nztea uBea uc Louvre ii [rsmoasele sa- 

le denendinne. 
Streinslă aninti assara eio kastatars singslarz. 

_— AI drentate, zise elg, mi afarv de Bois a- 

Bea ne Louvre... 

Anoi la o narte: 

— De ue ns, rm el; ară fi mai nsuină 

slsmnă. 

— Zisemi dar, hsna mea doamnr, adusi elă 

mai tare, km ar nătea nriimi neniră lokzită aui trei- 

zeui de nersoane? . 

— Da, fr îndoialt. 

— Dar nentră o zi? 
— 01 nentrs o zi, natră-zeui mi kiară natrs— 

zevi ur unui, : 

— Tatrs-zeui mi uinuă! parfandious | 6 liară 

sokolcala mea.
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— În adenvră! pezi ue lskrs feriuilă! 

— Uli vre la su se aszri larmr d'afarr? 

— Iibte o datz, daminslia, apemă aiui ontă-zevi 

de soldai. 

— Uli lsmea ns se adsn îmnarejsrală kasei, 

n santă snioni între Beuini ? 

— 0! Dsmnezeslă mei, ns; m'aBemă de Iul 

5nă Beuină kare 6 ună bsrgesă brană wi kare nă se a- 

mestek1 în afauerile nimslsi, mi 0 Benin kare ie- 

jăesue ama de retrasz înkută de trei sentumene de 

lkpndă loksesue în kartierslă auesta, n'am Brzat'o în- 

Ik; topi uei alui sănlă oameni miui.! 

— Eat ue mi nlaue foarte maltă. 

— 0, atută mai bine, zise doamna Fournichon. 
— Illi de azi într'o Isnz, srmt kanitanslă, a 

ds-pi a minute bine de aueasta,' doamnv, de azi 

într'o lin... 

— La 26 oktombriă atsnui? 
— Kiară ama, la 26 oktombriă. 
— Fă binc?: 

— Ei bine, la 26 oktombriă, înkirieză osne- 
sl damitale, | 

Totă? 

| — "Totă. Boiă sm faki o ssnrisz la kwyi-Ba 
komnatrioni. ofimeri, sas uelă nsuint oameni de sna- 
d» nentrs uea mai mare  narte, kari pină la Ilarisă 
sv'uli uerue soartea; nîmatsnui oră fi însuiin apă de 

a Beni la domnia ta. 

.— UUi km oră nriimi suiiuga aueastt, daka
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srei sr le fai o senrizs ? întrebi e neinyelenvisne 

doamna Fournichon. 

_— Ax! resnsnse kanitanălă, însederată kon- 

trariată de auea întrebare ; ax! daka esti ksrioas 

saă indiskrets, parfandious!.. . 

— Ns, ns domnsle, se grrhi ss zik doam- 

na Fournichon snzimîntatr. 

Fournichon aszise; la Borbele: ofiperi say oa- 

meni de snads, inima ibztsse de mslysmire. 

Se anronis! | | 

— Domnsle, strig elă, pei fi snă domnă aui, 

sug desnotă -ală kasei, “mi frz întreburi, Dsmnezeslă 

__ me! toyi amiuii dsmitale oră fi bine-Beniri.. 

— W'am zisă amiuii mei, braBslă meă, zise 

kanitanslă ks mendriz; am zisă komuatriogii mei. 

n — Da, dă, komaatriogit domniei Boastre; 
m'am înuelată. i 

Doarhna Fournichon îmi întoarse :snatele ks 

toane: rosele amorslsi înuenea sr se. skimbe în stsfi 

de xalebarde. , 

mei e Bei da sr uineze , sm Kanitanală. 

— [rea bine. ia 

i — ÎL ei faue s7 se “ale liară la nesoir; 

dana :nă poiă nătea su. nremară nin' atsnui loksin- 

ele. ler, 
— Foarte bine.: 

N m Într'snă lkănîntă, te Bei Insa. dsnz sBoinpa 

loră ; Bi 4en mai miky întrebare. : - 
= Înuelegă. 

„n — Eatb trel-zoui de lire arnsnr.



“
a
 

110 Biblioteca Litteraria iti 

— Înnoiala 8 fukatv, seniorslă mei; komna- 
triopii dămitale oră fi traktapă ka reni, uri dala noii 
ST BL înkredinuaui desnre aueasta găstindă inslă... 

— Nă beaă niui o datu; îi mslusmoski. 
Ifanitanzlă se anrouit de fercasiru mi kivmb 

ne gardianslă de laii. 
Domnslă  Fournichon în timnală auesta fz- 

kăse o reflesisne. 

—. Seniorslă mes, zise elă, (de undă ks nrii- 
mirea ueloră trei nistoli kari i se nlztiser la înuenată : 
ks atzla. uenerositate,, domnslă Fourniclton nsmia ne 
streinălă seniorslă met) seniorslă mă km BOIS Te- 
kănoasue ne auei domni? 

— E adenzrată, parfandious! sitam; dz-mi 
vears, Xrliv mi lsminare. ! 

“Doamna Fournichon adsse totă. să 
Kanitanslă întinvri în uears figsra dsnz inelslă 

Să ve 'l5 nsrta la mna stzngz. 
| „— Eats, zise elă, nezi figsra aueasts?. 

— 0 femeir frsmoasz, ză. 
—. Da, este o Kleonatru; ci bine! ft are 

din Komnatrioyiă mei îni Ba adsue o întinvrire aseme- 
nea; ei da osnitalitate dar adslptorslzi  auestei fi- 
gsre; ai înnelesă, ns & ama? Ma 

— Rrtă timns? 2 
— No suis înk5; Bei nriimi ordinile mele în 

nriBinma aueastr,. * 
— Le om astenta. E 
Ianitanzlă welă frsmosă. se 'dete “dosă no 

re
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skaru,.se nsse earv ne kală mi nlek în tronotală 

kalslză să. - | 
Deo kam dats nîns la întoaruerea sa, brr- 
batslă wi femeia Fournichon năserz în nosănară uele 

- trei-zoui de lisre ale loră ue le nriimirz drentă ar- 

B5n5, de fas kz oasnele kare, era foarte bsksrată mi 

„kare nă înveta de a reneti:: . 

— Oameni de snads! aide, negreurită însem- 

„ns are grenrealz, mi kă nad: ne ponă faue fortăna. 
Ili se nsse ss Isstrsiask toate -kuperolele N 

sale, nînz Ba Beni faimosaiii 26: oktoniăriă, 
/ 
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a VII. 

Silueta de Gaskonu*. 

„A  însne kr doamna Fournichon fo “ama de dis- 
» kretz nr im i o'rekomandase streinslă, n'amă kste- 

m “art de aveasta ca ns se kredea 'de lokă în- 
avut de sre o obligare kutre dînszlă, nrin asanta- 

| „5% ue'lă detese elă domnslzi Fournichon în nrisin- 
a Sabiei mandrelsi hkacaleră; dar fiindăi-k i romznea 
înk% de. desinată mal msltă deleută i se snssese întră 
aveasta, înuenz, snre a stabili nressnznerile sale ne 
o base solidz, a ksueta mai întiis uine era kapalerslă 
nekznoskată kare nlrtia ks atzta menerositate osni- 
talitatea komnatriogiloră sei... Ama ea nă nerds timnă 
de a întreba ne velă d'intiii soldată ue'lă ppzs lre- 
“kîndă desnre nsmele kanitanalsi kare frkăse resista., 
PO 
*  nă felă de desemng Ă nrin kare se înfvyimeazy an nrofilă trasă îm- nrejarslă obrazalal 

-
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Soldatslă, kare. negremită kz era de snă ka- 
rakteră mai diskretă dekztă întreorbitoarea sa, o în- 

treb$ mai întîi, înainte de a resnsnde, nentrs ue i 

fruea aueastv întrebare. | 

— Fiindă-kz a fostă aiui, resnsnse doamna 
Fournichon, a orbită ks noi, wi vine-Ba 6 foarte 
măluămită s1 suir ks vine Borhesue. 

i Soldatslă se nsse s7 rizr. 
— Kanitanzlă kare komunda renista n'ară f 

“intrată la Sabia mondrslsi ' Kasaleră, doamnz Fourni- 
chon, zise elă. 

— Uli de ue ama? întrebi osnrireasa ; oare 
6 ama de mare seniori nentră aseasta. 

_— — Tloate. 

— Ei bine, kendă pi ami susne ks n'a intrată 
nentrs dînsslă în osnelzria /aealerslsi velsi. “mandra ? 

— Uli nentrs ue dar? 
— Hentră amiuii sef. ” 
— Kanitanslă kare komanda resista n'ară nsne 

ne amiuii sei sr lokziaskz la Sabia mandrelsi kaca- 
leră „ resnsnză nentrg ayeasta. ” — Ei draue! ue îizte esti; brasslă meă! Li vine 6 dar aveli domnă kare 6 ama de mare senioră 
înkztă se nă lase ne amiuii sei ss loksiaskz la uelă 
mai bsnă osnelă din [larisk? - . 

— Broi sg Borbesui 
rezista, n5 6 ama? 

— Frrp îndoialz,. 
— EI bine! bsna mea 

manda resista 6 ki 

de 'auela: kare komanda 

femeiz., uelă ue ko- 
ară domnslă dăuele Nogarel de La- 

8
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valelte d'Epernon, nairă do Franuia , kolonolă-yenerali 
da infanteria reogelsi, mi mai maltă roue dekrtă M:- 
iestatea Sa însz-ui. Ei binol ue ziui do sure aveasta.. 

— Ito dala a nenită elă, mi a fvkstă onoare 
— Pai aszită zikîndă parfandious ? 
— Ei! ci! zise doamna Fournichon kare Bi. 

zise mslte Iskrari estraordinare în piagu sa, mi n 
riia Borba parfandious ns i era ks totslă nekzinosks|: 

Aksm noate uinepa jsdeka daka zisa de î - 
oktombriă ns ceru astentatz k nervbdare. 

La 25 seara, intri snă omă dukîndă snă sai: 
destslă de grei, ne kare'lă densse no bsfetală li: 
Fournichon. 

! 
— Auesta 6 nremslă osnvuălsi komandată ne'- 

iră mene , zise elă. ! 

i 
iza KEte .kotă de fiv-kare lkan$? întreba;? 

A Aare , i îmnresn1 'ei doi lonsorui. : 
. - . 

— hr'e mease lipre. 

— Dar komnatrionii kanitanzlsi Boră fave n.:- 
mai o menkare avi. : 

— Namai sna. 

+ 

— - Kanitanală a aflată dar Br'0 lokzings + nen- 
tră ei? ” 5 

— So pede. . .- 
Uli trimisslă emi ks .toate kestisnile Rosa= 

rislsi wi ale Sabiei mi fra mai noi s% TeSN5N45 mai 
măltă la niui na din ele. 

În wele din zrm» zisa 'uea. atulă dorite re- 
sri d'assrira bskzivrieloră JMandrslsi Kaealeră. 

“Bănasers dosr-snre-zeue: mi jsmstate la Asg5- 

-
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stini, kzndă nisue lanaleri se onrirz la noarta osne- 

Ivriei, se deterz de ne kală mi intrars. 

Aveia Beniser, ne noarta Bussy wi se afla 

firesue uei d'intiiă penini, mai întiiă nentrs kz anca 

kai, ue srmz nentrs ks osnelzria Sabiei era 0 sstr 
de nai abia de la noarta Bussy. | 

Snălă din ei kiară kare se vrea a [i kanslă 
loră, atztă dsnz aerslă să uels frsmosă kztă ui dsnz 
Isszlă .sză, penise ks doi lakei ks kai bsni. 

Fiv-kare din ei îmi arst$ siyilislă lkă imayinea 

Kleonatrei mi fs nriimită de amindoi soyii. ks toate 
nrezeninmele, mai îrtosă jsnele uelă ks doi lakei. - 

K3 toate astea, afars de auestă din srms, noszii 
Beniui se amezars ks temere wi k'snă oare-kare ne- 
astimurră; se pedea kr era nreokănani de. „ănă. slkrg . 
grasă, mai nirtosă Iendă întăi năsers makir,; > m»uile: 
în nosănare. : SR | | 

" Bnii uerărz a se renassa, uei alai a strebate 
oramslă înaintea uinei; jsnele uelz ks doi lakei .în- 
trebi daka era uena nos de Bpzată la Ilurisi. 

— Ilre.lemea mea, zise doamna Fournichon, 
simpitoare la aerslă velă frsmosă als kasalerslsi, daka 
nă ni € teamr de inslpime mi daka ns.te snerii sp 
stai ne niuioare natrs:ore ăna. într'alta, noi uetreue 
dskînde-te sm Bezi ne domnslă Sale6de, ănă Snaniolă 
lare a konsnirată. . Si 

— Eats, zise jsnele, este adonurată; am a5= 
zit$ sorbinds-se desnre asta: mr dskă akolo, pardiouxl 

Ii enmui lg amândoi laleii sei. 
*
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Ile lo dosz ore, :pr'o doi-snre-zese kulztori 
no5i ajsnserz krte natrs uinuj. 

Snii dintre dinuii sosirz singari. 
Mai era snzlă kiară kare într; în kostsmi de 

peuină, frz nLlvriv, ks 0 Bargt în mono; înjsra Ila- 
risălă unde forii ssntă atrtă de kztezztori înkztă i se 
îsrase nvlzria desnre partea: Grevei, traperswndă o 
grăns, ui atztă de îndemrnatiui : înkztă ns Bzăse : 
niui 0 dats uino i o lsase. 

Ile lîng'auestea. elă strika; ns s'ară fi kozală 
sw intre în Ilarisă k o nvlzris mrndritz k'o agrafe 
atestă de msreays. 

Ile la .natrs ore se afla natrs-zeui de komna= 
triogi d'ai kanitanslsi auezapi în osneteria Isi Fournichon. 

i— E oriosă? zise oasnele nenestei sale, 
săntă topi Gaskoni... | 

— Ve 6 de mirată aui? resnsnse femeia; n'a 
zisă kanitanslă ns komnatrioni nriimia elă? 

„u— E bine? 
— Fiindă-kz 6 mi cls Gaskoni,, kat s7 fi 

mi komnatriogii sei asemenea Gaskoni. 
„— Zrăl 6 adeBsrată, zise oasnele. | 
— Domnslă d'Epernon ns. 8 de la Tslssa? 
— Adezzrată, adepzrată; pii dar maltă 1 nentră 

domnală d'Epernon? - 
— Noi a skznată de trei ori faimosslă par- 

fandious ? 

i—. la skinată faimosulă parfandious ? întrebi 
Fournichon neastimnzrată ; ue its sz fiz aueia? 

— lskztossle! asta 3 înjurvtsra sa fanorite.
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— Ax! ai drentate. 
— Mirp-te dar de snă lskrs, ks ai nsmai na- 

tră-zeui de Gaskoni, ne kendă se > kzdea S'aibi natră= 

zeui mi uinui, 

Dar ne la uinui ore, uei vinui alui Gaskoni 
sosirz, uii oasneyii de la Sabiz se aflarz lkomulelyi. 

“Niui o date Br'o asemenea ssnriss n5 înniorase 
obrazi de Gaskoni: ai pinstă o orz întreagr o miiz 

de sandioux, mordioux„ cap de Bious, în uea de ne 

srms nisue anînte de bslksriz atptă de sgomotoase, 

în krtă se nvrs sopiloră Fournichon kz toate Santon- 

ga, kr totă Poitou, totă Aunis mi totă Langedokslă es- 

bskniserz în sala loră uea mare. 
Snii se ksnosuea: astă-felă Esstată do Mira- 

doux Beni a înbrzjiiua ne kasalerslă uelă ks doi la- 

kei, i înfeuimt ne Lardilla, ne Militor mi ne Suinion. 

— Uli din ue întimnlare esti la Ilarisă? în- 

treb; avesta. a a LL 
— Dar ls, skămnzls meă: Sainte-Maline? 

— Am o: înssruinare în armate, mi ts? 

— E sii nentrs o mosuenire, 

— Ala! tiresui mereă dan tine ne a bztrina 

Lardilla? 

— Ea a soils st m ărmeze, 

— Ns nsteal ss nleui înir'askansă, - în lokă 

de a te înlsărka kă atzta lsme kare se pine de noa-: 

lele ei? 

— Is nenstinyt, ea a deskisă skrisoarea nro= 
Karoralsi.
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— A! ai nriimilă nostatea desnre aueasts mo- 
sueniro nrintr'o skrisoare ? întrebi Suinte-Maline. 

— Da, rosnsnse Mirudoux. 
Ilo srmz grvbinds-se a slimba porba: 

_ — Ns 6 de mirare, zise, s fin nlinz aste 
osnehriv, mi si [iv nlinz nămai de komnatrioyi ? 

_— Ba ns € de mirare; însemnslă 6 îndem= 
nvtoră nentrs oameni de onoare, întrersnse Belia noa- 
sir kănosuinyz Perducas de Pincorney, amestelknds- 
se în sorb”, 

— A! a! domnia ta esti, kamarade, zise 
Sainte-Maline, totă ns mi ai esnlikată uoia ue erai 

"s mi suăă ne a niaua Greei, kendă auea mare msl- 
jime ne a desnzryită ? 

— Uli ue cram sr ni esnlikă ? întrebi Pin- 
corney romindă nspină. 

— Km, între Angouleme ui Angers, te am 
“întilnită, ku o nsia în mrns, ui aura, ue josă, ferz nvlvris. 

— Uli asta te nreokznr, domnsle? 
— Da, în kredinp » zise Sainte-Maline; & 

denarte de la Poitiers nin "asi uri Bil mi mai de de- 
marte înkz. Ph 

— Beniam a “ Saint- Andr6 de Cubsac. 
— Bezi d ueata, mi ama, fr nulvrir ? 
—-E nrea .simals. 
— Ns înpelegă. | 
— Ba da, mi ne înmelege.  Tatzlă mei are 

doi lai minănani, la kari pine atrtă de mslts în lzlă 
& în stare amy desmosueni dens neferiuirea. kare mi 
s'a întimulată,
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— Uli ue neferiuire pi s'a întimulată ? 

— Nlimbam ne snsl$ dintr'inuiă, ne velă mai 

frsmosă , kzndă de o dat se azi o lozitărr de nsu- 
Ik la zeue -nami denarte, kalzlă se snzrir, se nsne 

ne fsg7 uii iea drsmslt Dordonei. 

— Uli se arsnk5 într'însa ? 

—  Kiară ama. 

— Ks domnia ta? 

— Nu; din feriuire anssei: “timnă de. a ms. da 

josă , altă-felă trebsia s+ mr înekă kă dinsslă. 

— Xal xal bietslă animală s'a înekată dar? 

— Pardioux.! ksnosti Dordona, latz de jums- 

tă de legz. : 

— Uli atsnui? | 

— Atsnui, am otsrilă ss ns ms mai întorkă 

akasz, Ii a m săstrage kztă se nătea mul maltă de 

muia nrrinteaskz. 

— Dar nmlvria domitale ? 

— Asteantr, ue 'draks! nzlria mea, a kezată. 

— :Ka domnia la? | 
— Bă mam kozsti:. nem Iesati ss alsnekă 

josă; ănă Pincorney nă: ka 5 36 ne kalS; Pincorney 

săntă skatieri din fam, -. îti ci 

— E suistă, zise Sainte:"iirdine; dar avlvria 

domniei tale? 

— Ei! eats; nvluria mea? 

— Da. _ 

— Dar nzlzria mea , Iazz36; mr: nssei ss 0 
astă, kpui era singăra sneranwye a mea, - fiindă-kz 
euisem furr bani.
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— Uli ue felă nstea fi sneranur nzlvria dom= 
nici tale? întrebt Sainte-Maline, otrrită sz nelkrjea- 
sl ne Pincorney. 

—  Sandionx! wi foarte mare! Natr sz pi 
saziă ke nana avestei nzlvrii era nrinsr kă snă agrafă 
de diamant; ne kare M. S$. imneratorslă Iaroli V o 
dete mouslsi meă la întoaruerea: sa din Snania în 
Flandra, kzndă se onri în kastelslă nostre. 

| — Xa! Xa! mi ai îndată agrafsls d'imnaresns 
kă nwlvria.  Atsnui, skămnală mes, katz sz fii uels 
mai aBstă dintre noi toni, wi ară fitrebsică, ks banii 
dăn's agrafslă dsmitale, sz ksmaeri înkz 0 mensurt; 

"ai nisue msn neîngrijite: sna & albr ka o mrnr de 
femei, uea altr & neagrz ka 0 mint de negră. | 

— Asteantz: în momentălă kendă mr întor- 
„Weam ka ss mi kastă nvlvria, ză sni korbă foarte 
mare lare se renezi la dinsa. 

_— La nvluria domniei tale? ARE 
| — Saă mai Dine la diamantală meş;. suit bine 
kz auestă animală fer totă ue strelsuesue: ama dar 

„se renede: la uzlzria mea uri mi fsrz. 
— Diamantslă să nzlpria ? 
— Da, domnsle, diamantsli. : La înuenstă îlă 

srmeză kă okii; anoi, strigă alerozndă den dinsală: 
Onresue! ouresue | Xoyii! la drakă! dsnz uinui minate 
el; desnzrsse, mi datsnui n'am mai aszită niui o dats 
Borbinds-se desnre dinsslă. 

— Astă-fels 2 ssnzrată - de aeasts îndoit 
nerdere,.. Si e 

— Nam may katezată - ss ms întorkă la kasa
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nsrinteaskz . mi m'am otrrilă a Beni s mi uerkă soar- 

tea la Ilarisă. 

— Bine! zise o a treia nersoans, Bîntslă s'a 
skimbatg dar în korbi? Îmi nare kz te am aszită sns-— 
nîndă domnslsi de Loignac kz ne kends erai oksnală 
lkă uitirea snei skrisori de la amanta domniei tale , 
Bîntală îui lsase skrisoarea: mi mulvria , mi ke ai a- 
lergati, ka snă adenvrată Amadis, dan slirisoare, I1- 
sendă nslvria în noia Bîntsriloră ? 

„..— Domnsle, zise Sainte-Maline, am onoare 
a kănoasue ne domnslă d'Aubign6, kare, kă: toate 
ks 6 snă soldală brasă, monăesue destslă. de bine 
nana ; istcrisesue-i, kzndă îlă Bei întilni, istoria nt-— 
Ivriei domniei tale, elă. Ba faue dinir'asta o istorioart 
minănatv. 

I'zte-na risete înfsndate se aszirz. 
— Ei! ci! domniloră, zise Gaskonslă ssnvrată, 

n kăm-Ba Boigi ss ridegi do mine ? 
Fiv-kare se întoarse ka sr rize mai în “Bois: 
Perducas arsnki o kzztztărz înkisitoare îmnre-. 

jărs-i mi Bvză ling ksmină snă jsne kare ui askăn- 
dea kanslă în mzni; kreză kr elg îviea aueasta ka 
Ss s'asksnze mai bine. 

Se dsse la dinsslă. 
— Ei, domnsle, i zise, daka rizi, rizi uelă 

nsuină de faur, la s% pi Bazz uinena obrazslă. 
Ii dete în merslă jănelzi, kare redikt o 

frănte graBz wi asnr. , 
Jsnele nă “era alts do kit amikslă nostra Er-
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nauton de Carmainges, înkz amenită în srma întimnlz= ! 
rii sale de la Grea. 

— Te rogă sr mr lauli în nauc, domnsle, i 
zise elă, wi mai nîrtosă, de ms ei mai atinge, sr 
matinyi kz mrna kare & ks mrnsuiz; bezi bine lkz nă 
mb legă de domnia ta. 

— Alte norbz, mormzi Pincorney, daka ns te 
“legi de mine, ns mai am nimikă de zisă, 

— Ax! domnasle, zise Esstată de Miradoux 
- Isi Carmainges, ks koyetală uelă mai îmuziisitoră, n5 

esti grapiosă nentrs komnatriotslă nostra. 
„—. Uli de ue draks te amestiui, domnsle? zise 

Ernauton din ue în ue mai kontrariată, 
— AI drentate domnsle, zise Miradoux sals= 

trndă, asta nă mr nrisesue ne mine. 
Uli întoarse snatele sare a se dzue ss întil- 

"neaskr ne Lardilla, kare redea într'snă koluă aJă ks- 
minslzi uelsi mare; dar oare-uine i înkise drsmslă, 

Avesta era Militor, ks amîndosz mznile în 
brvă mi kă rîsălă sză uelă pikleani ne baze. 

— lea snsne, trtsu5? zise nztzrislă, 
— Anoi? 
-— Ve ziui desnre aueasta. ' 
— Desnre kare? 
— De kinslă ks kare avestă nintilomă pi a 

tziată nasslă ? 

— Ăm! 

— Vi a trîntită sang resnsnsă din uele mai 
“ framoase.
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— A! ai Brozală uri ls aueasta? zise Esstată 

înverkendă a întoarse ne Militor. 

Dar auesta f[skă ss nsresueaskz manonera tre- 

kîndă la stengu mi aflsnds-se eart înaintea si. 

— No nămai es, srmb Militor, dar înkz uri 

toatr lsmea; ia nezi kzm ridă topi îmnrejsrală nostrs. - 

Adensrată kz ridea, dar sine suie daka ridea 

de asta. saă de altă uesa. 

Esstată se rouri ka snă kvrbsne anrinsă.- 

— Afdi, aidi, istet, nă lesa s% se reueaskr 

lskrălă, zise Militor. 

Esstală înuens a se reoi redikenda-se în ni- 

vioare, mi s'anronib de Carmainges. 

— Ilretinde lsmea. domnăle, i zise elă, Pai 

noită s fii foarte nenltkată? 

— Kndă asta? 

— Adineaori.: 

— Domniei tale? 

— Mie. 

„— Uli uine nretinde asta? 

— Domnslă, zise Esstală arstrndă ne Militor. 

—. Atsnui, domnslă, resnsnse Carmainges a- 

nossndă le bstaiz de jok assnra kalifikurii domnslă 

este o grskz. 

— 0x! ox! zise Militor înfsriată. 

— Uli'l5 rogă, srmt Carmainges, sv nă mai 

Biit sw se mai ating de mine, saă de ns, îmi Boi5 9- 

due a minte de norbele domnslsi Loignac. 

— Domnală de Loignuc n'a zisă kz ssnl gt- 

skb domnsle.



124 „ Biblioteca Litteraria 

— Ns, a zist nămai ks esti &nă asină; nre- | 

feri aueasta? Ilsyină îmi nas mie; daka esti snă a- 

sină, îi noii nsne samarsls; daka esti o grskr, te 

BOiă mali, 
— Domnsle, zise Esstată, 6 fiis-meă sitregă 

-moartz-te mai bine ks diînsălă, te rogă, nentrs nri- 

Binga mea. | ! | 
— Ax! eat, ksm ms aneri, tetsurt! strigt 

„ Militor emită din fire; daka 6 awa mr Boiă anzra că 

mai bine singsră. | 
—. La skoalv, koniii! zise Ernauton, la skoal! 

— La skoalu! msrmar$ Militor inaintundă, k5 
nămnslă redikată, kztre domnslă de Carmainges . sănt 
de meante-snre-zeue ani, m înnelegi domnsle ? 

— Uli eă sănt de dosz-zeui mi uinui, zise 
Ernauton ;. eatr nentră-ue Boeslă a te îndrenta dan 

- kăm merijră. 

Uli ansksnds-'1ă de gsleră mi de brză, îlă soltb 
de ne nvmiîntă milă trînti, nrekm ară fi fukată l'snă 

nakelă, ne fereastra nlanslsi de josă, în stradr, Wi 

asta ne krndă Lardilla skotea nisue pinete de era st 

derime - kasa. 

.— Aksm, ad'ssui linisuită Ernauton, tate Bi- 

tregă, mams sitregr, fiii itregă mi toate familile 
din lsme, îi toks ne topi, d'ară mai neni se mr mai 
ssnere, | E 

— lre legea mea zise Miradoux, mi se nare 

kz are drentate : . de ge swlă ssnere, bietslă yin- 
tilomă ? 

— Ax! tlculosală! tikplosslă! kare las st i
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bats ne. fiii-sză, strigt Lardilla înaintendă krire Es- 
stati mi skatsrznds-mi nvrălă uelg resnzndită. 

— 0, o, zise Esstată, linisue, asta îl& pa în- 
torita earz. 

— Ama! ia snsne-mi, 'rogs-te, s'arsnks 
oameni ne  fereastrz aui? zise znă ofimeră intrindă: 

ue draks! kends îuri earts uinena nisue usemenea 

glme, s'ară kzdea vel nsyină s strige; La o nartel 
— Domnslă de Loignac! strigarz sr'o dosr-— 

“zeui de inumi. e E N 

— Domnslă de Loignac! renetirz uei natrs- 
zei mi uinui.! o 

IIli Vauestă nsme ksnoskstă în toatz Gaskonia, 

fiz-kare se skălt mi tuka.



IX. 

Dompula de hoiznac, 

Dsnv domnală de Loignac intri uri Militor sdro- 

bită de kzderea sa mi rou's de mznir. 
— Sersitoră, domniloră, zise Loignac, mi se 

nare kw fauemă mare sgomolă, — Al al! domnslă 
Militor a fzkstă înks ne aryvgosslă, dsaz kim se neden 

mi nassl să săfere de aueasta. 
-— Îmi soră nluti lositsrele, msrmar$ Militor 

arztendă nămnslă Isi Carmainges. 
| — Dr-ne ss minkrmă, domnsle Fournichon; 

stris% Loignac, wi fiz-kare sr fîiv blondă ku peuinălă 

st, daka se noate, dintr'auestă minstă kats sp ne 

isbimă la nisue frapă. | 

— m! zise Sainte-Maline. 
—  Karitatea este rar, zise Calabre întin- 

zindu-mi sersieta ne pestimîntălă ka fesntsra ferslsi»
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“astă-felă înkztă, ori kztă de mare ară fi kvtruimea sa- 
bielors, ss ns i se întîmule nimik. 

— Uli sm ne igbimă ama de anroane, asta 6 

gre, .adzsyi Ernauton: este adenzrată ks nă s&ntemă 

neniră msltă timnă îmsresnr. 

„— Bedepi,, strigt Pincorney kare n sitase 

înkz glsmele Îsi Sainte-Maline, ridepi de mine fiindă 

ke mam uvlsrit, mi nă se ziue nimikă domnălsi de 

Monteraheau kare o sr nrinzeaskr k'snă nentară din 
timnslă imneratorslsi Pertinax, din kare se trage dsnz 

toat nrobubilitatea... Ye pa sz zik defensina! 

Montcrabeau, atinsă snde îlă dsrea, se îndrent$ 
"snt glasă de falsetă: 

— Domniloră, zise, o skopă: sz suit toni 

kari le nlaue s% mr paz» mai bine ks arme ofeusine 

dekztă ks nisue arme defensise. 

Uli desnrinse ks fals nentarslă fukind$ semnă 

lakeslsi ss, omă kzrăntă ui grosă, de Br'o uinui-zeui 

do ani, st se anronie de dînsală. A 
— .Destslă, astimnsrayi-Br| zise domnală de 

Loignac, mi st ne nănemă la mass. 

— Skanz-mz de asti nentură, te rogă, zise 

Perlinax laleslsi să. 

Omslă uelă grosă i '15 ls$ din men. 
— Uli eă, i zise elă înuetă de tolă, n'o sz 

mznnkă? dp-mi mi mie esa, Pertinax, moră de 

foame. | 

Astr' internelare ori kztă de ksriosă familiarz 

fsse, ns .[vkă niui o mirare avelsia la lare era 

adresatr.
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— Bois faue totă ue-mi pa sta arin natinus, 

„zise cl, dar, nentrs mai mslts înkredinmare, infor- 

meazr-te mi tă. 

— Îm! zise lukeslă kam ks toane, asta pă 
mine de kaldă. | 3 

— Ns pi mai remsne nimikă la tine? întreb$ 

Pertinax. 

— Am mnkată nînz la uelă din zrmz bană 
la Sens. 

1 — Rmăl neză st faui Dani de la pr'sng lăkre. . 
Abia înuetase, kendă se aszi strigendă în stra- 

dv, ne zrmr ne nragslă osneleriei. o 

— Negsustoră de feră nekiă! kare-iui ginde 
ferslă mi fervria sa? 

La astă strigztă, doâmna Fournichon alerg? 

sare sir, ne kendă Fournichon nsnea. ks fals: uele 

dintii bskate. ne masr. | 

Daka s'ară jsdeka dsnz nriimirea ue i s'a fs- 
kată , bskmturia Isi Fournichon era minsnats. | 

| Fournichon, nenztindă s resnsnzr la toate kom- 
nlimentele kari i era adresate, noi ss îmnsrivurask5 
mi ne “soyia. sa. . | | 

„O kzat6 kă okil, dar în demertă, ea .se fr- 
ksse neprzatr. o 

O kitmi. . 2 a 

— Ye sa fi fskîndă? întrebi el ne snă mar- 
„mitonă Brzîndă ks ns enia. 

„— A! mestere, 5nă tirgă de asră; resnsnse 

auesta. În sinde toat fervria gekiz nentră aryinlă no.
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— Sneră kz ns este sorba de nentarslă meă 

de rosbelă niui de armztsra de brtzlit! strigi Four- 

nichon alergendă snre suis. 

— Yi.ns, nă, zise Loignac, fiindă kz ksmar- 

retoarea armeloră este onritz din. ordinslă remelszi. 

— Ve mi nas, zise Fournichon. IIli alerg$: 

snre sup. 

Doamna Fournichon i intra trizmbendre. ” 

— Ei bine, ue al ? zise ea nrisindă ne sopgală 

s1ă snvimîntată. | 

— Am ksmi snsserb , lemi Binză armele. 

— D'anoi ? 

— Ns 'Boieskă sm le nînză ej! 

— Ama! fiindă-kr santemă în timnă de naue. 

mai bine nreypsieskă dosz kaperole 1 nose de kt snă 

nentară nelkiă. 

— K toate auestea late sr fie snă komeruiă - 

destală de srrzkruuiosă ks ferslă velă 'pekiă „ de la astă 

ediktă al; remelsi desnre kare domnslă de Loignac: 
Borbia mai adineaori ? zise Calabre. 

2 :— Din kontra, domnale , zise doamna Four- 

nichon, mi înks de msltă kiară astă negspstoră ms si- 
lia s% le ksmnere. [lre lemea-mea, astzzi ns nstzi 

sr m onreskă, mi, reaflsndă okasisnea, n'am Izsată 
st skane. Zeue skude, domnsle, ssntă zeue. skade, 

wi sng nentară pekiă ns & mai maltă de et snă nen- 
tară Bekiă. | Eta | 

— We felă! zeue slsde | zise Calabre, ama de 
skămnă. a 

“
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Uli învens s% layete. 

— Zeue skude! reneli Pertinax, arsnkzndă o 

nrisire de oki; înyelegstoare aszura lakeslui să; azi 
dsmneata, domnsle Samsile ? 

Dar domnală Sumsil nsmai era akolo. 

— Ama! zise domnslă de Loignac, dar astă 
negsuztoră mi se nare, kr se nmsne în merikzlă s% 

îi snînzarată ? 

— 01 este sn om; onestă, foarte dslue ui 
lesne de înnoită, adrăui doamna Fournichon. 

— Ii ue faue ks toatr fervria asta? 

— 0 resinde ks krntarslt? 
— K5 kantaralg ? Zise Loignac, mi ziui k7 

-Mi a dată zeue sksde? nentrs ue? 
— Nentr'snă nentară selkiă ui nentr'snă koifă pekiă 
— Înkinsinds-ne ks amîndozz tr»pea. doăe Zeii 

de fsnui, fendală ine jsmstă de skudz. Parfandious! 

km ziue snslă ne kare'lă ksnoskă, asta asksnde sni 

misteră | | 

— De ue ns notă sr ii ne astă , negustor 
onestă în kastelslă mes! zise. Calabre ai kwrsia Ok 
se înflukurarz, i ami ninde trei mii de fsnui, în brr- 

vile, neritare mi altele. 

— Ye felă! ai ninde armatsrele strubenilor 
tei? zise Sainte-Maline snt tonă ironikă. + 

— A! domnsle, zise Esstată de Miradoux, n 
aBea ksănîntă, astea ssntă remruine sakre. .. 

— Ba! zise Calabre, în timnală în kare ne aflsn 

„kiară stremomii mei ssntă remzurige, wi .a% trebsin 
6 nsmai de litsryie.
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Osnzuslă din ue în ue se înferbînta, malps= 

mit» ninălsi de Dsrgonia kare nrin dressrile Isi Four- 

nichon i grrbia konsămarea.! 

Glassrile se -srka la o distanys ssnerioars , 

talerile săna, kreerii se îmulea de absri urintre kari - 

fis-kare Gaskon se nedea în [erisiri, afars de Mili- 

tor kare lsyeta la kederea sa, wi Carmainges kare 

lkăgeta la nauizlă sză. | 

— Eatz mălyi oameni Beseli, zise Loignac Be-— 

uinăli seă, kare era kiară Ernauton,: mi ns suiă nen- 

iră ue. | ! | 
— Niui eă ns suis, Carmainges. Este ade- 

Bsrată kr es ms deosebeskă, mi ns sănt niui deksm 

peselă. | - 

— N'ai kssîntă, kst$ desnre dsmneata, dom- 

nsle, adusi Loignac; "fiindi-ks. esti: din aueia: nentră 

kari Ilarisslă este o bait de asră, ănă naradisă de. 

onori., o lime de feriuiri. ia 

-Ernauton dete din kană. 

— Ei bine, sr pedemăl 

„_— No mr Isa în risă, domnsle de Loignae . 

zise Ernauton ; uri: dsmneata ue semeni a stînnzra 

ne toi fiii kari fakă ne uei mai msălyi din noi a se 

întzrita, îs-mi uelă nsyină astr granit de a nstrakta 

nisi de ksmi ne pize-kontele Ernauton de Carmainges 
ka ne snă komediani de lemnă. | 

— Îni noii faue înkx wi alts gragiv afarz din 

aeasta , domnsle sise-konte, zise Loignac înklinsnds- 
se ks nolitewe, te am deosebită dintre towi dela uea 

*



132 Biblioteca Litteraria 

d'intiiă nrisire, ue dsmneata ală kurăia oki este mrn- 

dră mi dălue, mi ne auelă jsne de kolo ală lrsia 0- 
kiă este nrefrkată mi înkrăntată. 

— Îl4 numesui? 

— Domnală de Sainte-Maline. | 
— Uli kăoîntală astei deosebiri, domnsle, daka 

însr asi întrebare ns este o kzriositate nrea mare 
din marte-mi? 

— Fiindă-kz te ksnoskă, cats totă. | 
| — De mine? zise Ernauton, ssnrinsă; mb k5- 
nosui, ne mine? | | 
„-— Me dsmneata mi ne dinsală, ne dinsală mi 

ne topi aueia kari ssntă aiui. | 
— E de mirare. 
— Da, dar este de trebsinur. 

„— Hentrg ue este de trdbsins ? 
— Nenirs kr snă kang trebse s ksnoaskv e 

soldapii sei. | 

— Uli togi auesti oameni... 
— Mine Boră fi soldagii mei. | 
— Dar kredeam kr domnslă. d'Epernon... 

St! ns nronănua astă năme: aiui, sa mai 
bine asi ns nronsnua nisi snă năme;. deskide srekile 
ui înkide gara, mi fiindă ke Ji am nromisă. sr yi 

fakă toate grapiele, ica mai întîiă astă konsilit ka 
snă akontă. 

— Msluzmeskă, domnsle, zise Ernauton.. 
Loignac îmi sterse msstaua, ui skulzndz-se: 
— Domniloră, zise, fiindă-kz întimnlarea a= 

dsn aiui natră-zeui mi uinui komnatriopă, sm deuier- 

4
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temă '5nă naxară din astă nină de. Snania în. nrosne= 
ritatea tatsloră asistanpiloră. 

— Astr nronsnere înturiti, anlasdari frenetiue. - 
| „— Vei mai mslui săntă bepi, zise: Loignac si 

-Ernauton: asta ară: îi &nă momentă 'bsnă ss. fauemă 
me fiL-kare sm'mi snsiv istoria, dar n'anemă: timnă. 

Anoi strigi: 

— Ei! domnasle, Fournichon, ds afarz d'aiui 
ue toate femeiele, .koniii wi lakeii. 

Lardilla se sksl$ înjarundă ea ns nise înkz 
desertslă sză. . o 

“Militor niui ns se mimkb, . 

— Magi asziti akolo ? zise Loignac E 0 a- 
relele de oki. kare ns ssferia reuliks... „Aid 

aidi, la bskvtvris, domnale Militor. » 

Ileste lute- -Ba minăte, nămai era în sal de liztă 

vei natrs-zeui de oasneyi ks domnzlă de Loignac. 

— "Domnilor, zise auestă din srms; fiv-kare 
din dsmneasoastrz suie 'uine Ta fekată sr. niz la Ila- 

“risă, say uelă nzyină dv: ks sokoteala. Bine, bine, 

năi strigapi nsmele; îlş suiui, 6 destală.. Suigi înkz 

ke api Benită la sz i dani askaltare. 

O msrmsrz de anrobare se redili din toate - 

nsryile salei; dar, fiindă-kmfiv-kare suia: nsmai ueia 

„ue”lă nrisia mi nă suia nentră ue a senită Beuinslă 

stă, mimkută de aueia-mi nstere ka uri dinsslă toni 

se nriBia ks mirare. 

— Bine, zise Loignac, 8% Beni arizi mai ter 
ziă, domniloră. Fipi linisuigi, aceui timnă se pr k5-
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noasuepi. Aura dar api penită ka sr BL sănsnepi a- 
stui omă, reksnoasueni aueasta ? 

— Da! da! strigare uei natrs-zeui mi uinui, 
o reksnoasuemă. 

— Ei bine, ka ss învenemă, rm, Loignac, 
seyi nleka fr»: sgomotă din astz osneluriz ka s 
medepi în lolsăinua ue si s'a armtată, 
— Tom? întrebi Sainte-Maline. 

— "Toni. , | 
_— "Toni ssntemă kizmaşi, toni ssntemă egali 

aiui, ărmb Perducas ale lkvrăia nivioare era ama du 
nesigsre înk1tă i trebzi st mi metreakz mzna îmnre= 
jarălă gîtslzi Isi Calabre. ka su uri qţiiz uentrală să 
de grestate. - | a 

_— Deskide-pă okii, zise avesta, îmi gomsesui 
pestimîntală. 

— Da, toni egali, adzsui Loignac, dinaintea 
Boinyei domnslsi. ” | 

„_— 01 ol domnale, zise Carmainges romin= 
dă-se,.s% m eri, dar ns mi aă snăsă lkz domnală 
d'Epernon s'ară nsmi domnală mes, 

_— Asteaantz, | 
— Ns înpelesesem asta. , 
— Dar asteante; kan$ afsrisită | 

, Din nartea vea mal mare se frkso tzuere ku- Ti0a55; ui din martea a: r'o kzui=p a 0 truere ne- rrbdztoare. 
: 

— N5 Bam snus 5 înkz vine 'na fi domnală Bostră, domniloră,.. |
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_— Da, zise Sainte-Maline; dar ai zisă kr 

Bomă anea snslă. | 

— 'Toatr lsmea are snă domnă! strigt Loig- 

nac, dar daka aerslă dsmitale este foarte mrndrs la 

“s% se onreaskr ănde aj zisă, kaste mai săsă, n5 nă- 

mai km nă te onreskă, dar înks te uri astoriseză. 

— Renele, msrmsri Carmainges. 

— Tiuere, zise Loignac, aul nenită aiul ka sr BY 

sănsnepi, ssnănepi-Bb dar; nîn "atanui eats ănă ordină 

ne kare mi Bei faue nlsuerea sv'lă uitessi tare, do- 

mnsle Ernauton. | | | 

Ernauton desfsks înuetă xvrtia. mi uiti tare: 

„Ordini domnalsi de Loignac de a se dsue ss: 

„iea; ka :sv'i komande ne uei natră-zesi wi uinui 

„de yintilomi ue le am ordonată sr Biiz la Narisă ă 

anrobarea Maiestupii Sale. 
„Nogaret de la Valette“ 
„dsue d'Epernon.* | 

„Bemi sai trezi, topi se înklinare; nămai în 

eksilibre S'aă fekustă oare-kuri neegalitsui, kendă a 

trebsilă st se skoale. 

— Ama dar m'ani înmelesă, zise - domnslă de 

“Loignac, este norba st mr srmayi kiară aksm. Eki- 

nagele mi oamenii nostri soră remzsnea avi, la do- 

mnslă Fournichon, kare pa îngriji de toate wi de snde 

le noi Isa mai terziă, dar de o kamdats, grsbiui-Bs: 

batelele asteantr. 

— Batelele? renetirs topi Gaskonii; auia dar o 

s% ne îmbarksmă?
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IIli se zitare snslă la altolă ks nise krs= 

totsre aline de ksriositate. . 

— Negrewmită, zise Loiguac, ki o st 837 îm- 

barkani. Ita s» merpemă la Louvre, ns trebse ss 
trevuemă ana ? | | 

— La Louvre! la Louvre! msrmsrarz Gaskonil 

geseli; cap de Bious! merwemă la Louvre! | 
| „ Loignac se sksl; de la masz, fekă sp treaks 
dinaintei uei natră-zeui mi uinui, nămvrendsi ka ne 
nisue oi, mi'i kondsse nrin strade nînz la ternălă de 
Nesle. ” | 

Akolo era trei hbarue mai mari ară sar fiz- 
- kare kwte uinui-snre-zeye nasaneri mi se denurtars 
“ îndate de permă. 

— Ye draks s7 fauemă la Louvre? se între- 
bar» uei ksrayiomi treziui. de aerslă rene ală riălsă, 

“ui uea mai mare narte foarte nrostă îmbrrkani. 
— Daka uolă năyină mi apeam nentarsls! msr- 

m3r5 Pertinax de Monterabeeu.



x. 

Omalu ca neptarole. | 

Pertinax apea ksnîntă ss i nâre rsă -de nen- 

tarslă sr kare i linsia, fiindă k7 tokmai la astz orz, 

nrin mizlouirea' ustsi lakei estraordinară ne kare lamă 

Brzătă sorbindă ama de familiară kă. domnslă stă, se 

desfrksse de dînsslă nentrs totă d'asna. 

Întradeszră, aste. ksninte mayiue nronsnyate 

de doamna. Fournichon : zeue skăde, baletslă Isi Pertinax. 

alergase dsnr negsustorslă. 

Fiindă-k nontase ni fzrz îndoiulz negasto- E 

reală de ferzris se grsbia, auestă din ărmr fvkăse u- 

hia sBr'o. trei-zeuă de mami kendă Samsil emi din 
osnelă. 

Elă fsse nesoită sm kizme ne negsuztorslă de 
fervris. a Ma 

Avesta 'se.onri ks temere mi arsnki o nri-
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pire nvtranztoare asănra omalsi kare Benia snre din- 

sălă, dar svzindă'lă înkzrkată ka marte, se onri. 
— Ye srei, amiue? i zise clă, - 
— E! la drak! zise lakeslă l'snă acră fină, 

veia ue noieskă este sm fakă o treabr k domnia ta. 
— Ei bine, atsnui sr fauemă ksrindă. 
— Te grrbesui ? 
— Da... 

— Ol îmi sei da timnă sm Borbeskă, ue draks? 
F'erz îndoialz, dar porbesue iste, m'asteantr. 

Era înnederată kz negsystorslă anea oare-kare 
* înkredere în lakeă. 

— IEzndă ai fi Buzsti ue pi adskă, zise asesta 
din ărmz, mi ksm te arzeni amatoră, ns te ai mai grzbi. 

— Ii ue mi udzui? 
— 0. armztars murea, snă Iară de kare... 

Dar ns mr askălyj. . 
— Ne, mo sită. 
— La ue? 

— Dar ns suii, amiue,. zise omală ks nenta- 
„rele, ku komeruislă armeloră este onrită nrintr'snă e- 

. diktă ală reuelsi? 

„Uli se sita îmnrejerală lui 3 nise. nrivini ne- 
astimnvrate. . 

Lakeslă kreza kt trebiia ss se arate ks 
nă suie. î 

„— E ns suiă nimilă, zise elă; siă de la Mont- 
de-Marsan. 

— A! atsnui este „alt$ uena, zise omală ks 
nentarele ne kare se nr kr'lă înkredinus nsuină astă
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resnsnsă ; dar de ui ii de la Mont-de-Marsan, zrmb 

elă,, suii însz kz eă ksmnazră arme? 

— Da, o suiă, | 
— Uli uine pi a snssă asta? 

—. Sandioux! Nimini n'a -anstă trebsinur st 

ml o snziz ui adinea-ori ai strigată destală de tare. 

— În ue lokă? . | 
— La mia osnelvriei Sabia mandralsi Iacaleră. 

— Ama dar, erai akolo? 

— Da. 

— Is uine? | . 

— Es o mălpime de amiui. 

— K3 o mslyime de amiui? Mai de malte ori 

nă se afla nimini la astz osnelsris. 
_— Atănui, a trebaită sp ui se nar% foarte 

skimbatr ? | | 

— Întradepvră. Dar de snde senia topi a-. 
vestă amiui? 

— Din Gaskonia, ka mi mine. 
— Ssntepi ai reuelsi Nasarei ? 

— Ama! mi ssntemă“ Franuesi de inims uli 

de srnye. 

_— Da, dar xagenogii ? | 

— Katoliui ka .spntală nostră nvrinte nana> 

malgsmeskă Isi Dsmnezei, zise Samsil skopiuds-—ui k'— 

uisla; dar ns 6 Borba de asta, ui de astă neatară. 
” — 85 ne anronizmă năpină de zideri, daka 

srei: nrea ne Brdă topi în mizlokslă stradei. . 

IIli înaințarz ks kepi-Ba nami nins la o kasz
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de o anarinyr bsryess, la kvriia ferestre ns se 'ne- 

dea nisi o lsmins. 

Asti kasw azea noarta ssb snă felă de, strea- 
mins în forms de balkonă. O bank de neatrz însogia 
fapada sa kare i fruea singsrslă. ornamentă. 

Era într'avela-mi timnă de folosi nreksm imi nls= 

stă, fiindă-kz sernia de skarz la trekwtori ka Ss se 

ssiv ne katirii sat ne kaii loră. 

— S' vedemă astă nentară, zise negsuvtorsli, 
lkendă sosirz ssb streaminr, 

— Eat-lă. 

— Asteante mi se nare li asză mimkare 

în kas. 

— N, este în fag. 
- Negsustorălă se întoarse. 
Întradensră, în fag era o kasz kă dos nla-. 

„mări, din ari în uelă d'ală doilea se sedea din lkendă 
în kendă o lsminr trekztoare. 

— 55 fauemă iste, zise negaurutorslă nimvindă 
nentarslă. 

— Ve zivi, ns ama ks 8 gre ? zise- Samsil. 
— Bekiă, masiaă, nsmal 6 de .modr. 
—  Obicktă de arte. | 
:— lease skde, nrei? 
— Ve felăl mease sksde! „mi kolo ai dată 

zeue ne o fsrzmulsre pekiz de nentară | 
— lease skăde, da saă ns, reneti negt- 

wotorală, 

— Dar sits=te bine mi la senavtare!
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— Ka ss o resinză ka grestatea, ve mi nas 
de smnvisre ? | 

— 0! ol. aiui te tokmesui, mi kolo ai dat 
tă pi 'a5 uerstă. 

— Boiă mai adăui o sad, zise negat 
rală ks nervbdare. | 

! — Nsmai noleiala este de natrs-snre-zeue skude. 
—  Aidemă sr fauemă izte, zise negăpstorslă, 

saă s7 n mul fauemă. ă 

— Bine! zise Samsil,. osti snă & negauatoră lkă= 
riosă: te aslanzi ka sr pi fani komeruislă, ai krlkată 
ediktele reyelzi, wi negsystoresui oamenii onesti. 

— Tavi, tavi, nă striga ama. 
— Ol ns mi & teams, zise 'Samsil înzluzndă 

glasălă, ns fakă .snă komeruiă neeriată, mi nimikă ns 
m silese sv mr askănză. 

— Last lasz, iea zeue Skade. IUi tau, 
— Zeue slsde? îni zikă km nsmai asrslă faue 

atrta; al Brei sr fai? 

— Dar ns, ue înrzăteyilăl e 
— Al mi daka sei fani, peză. îs, B0i5 Stri- 

ga garda! . : II a e 
; Zikîndg aste ksninte, Samsil, redikase glasslă 

astă felă înkztă totă attă ară fi fostă: 's7 mi efektse 
ameninparea. for'a .0 nsne în lskrare. . 

— Lass, las, zise elă, ouză bine kz trebse 
ST fukă toli ue orei; eat sinsi-snre- -zeue . skude mi 
făui dWaiui. | - 

— Ama Bezi, zise Samsil nsnîndă în nosănară 
vele Sinui-snre-zeue skade.
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— Bine kr te al înnoită. 

— Dar aueste uinui-snre-zeue sksde ssntă 
mentră domnală mes, ărmt Samzil, îmi trebe ui 
mie vea. | 

Negsustorslă se sili îmarejsrslă si skowindă ne 
jămstate nămnalslă din teaks. Frr îndoialz anea a- 
minte ss fak ne nelea Isi Samsil o sfpuiotrz kare 
ară fi skătită nentrs toti d'asna d'a reksmuzra ear 
ant nentară ka s5 uzi la lokă ne auela kare'lă Bîn- 
dese ; dar Samsil apea okislă destentă ka o Brabis 
kare uisgslesue : sirsgsrele, mi se dete înderztă zi- 
kîndă. IN 

— Da, da negsuztoră bsni, Brză nsmrialslă 
tn; dar mai Bsză mi altă lskrs: ast figsrz din bal- 
konă kare mi ea te nede.- 

| Negspstorslă, galbenă de snaimr , se ziti, snre 
nartea arztatz de Samsil, ui osză întradenzră o krea- 
tsrz Isngs: mi fantastikz, akonerits k'o xainz de noa- 
nte îmblvnitz ks nisiks. Astă argss ns nerdase niti 
o silabe, niui snă pestă din suena din srmz.. 

— Bine, bine, faui ks mine ue srei, zise ne-. 
Ssubiorslă -k'snă risă ka alt snsi uiakulă kare mi a- 
rats dinuii, eat o skăds ne d'assnra.. Ii drakală 
sv te săgrsme! adrsyi înuetă de toti. A 

— În mălysmeskă „ zise Samail ș bsnă negonă 
Uli salstrndă ne omală ks nentarele, se frk5 

neBszstă rînjindă, | 
| „ Negenvtorală, dan» ue a remasă singsră în 
„stradz, 13 nentarals Isi Pertinax mi'l& nsse într'ală li 
Fournichon. -
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Barmesslă se sita. mereă, dun ue însw B'z5 

ne negsurtorălă foarte înkarlată: 

— Mi se nare, domnsle, i zise, ke dsmnea- 

ta lsmneri armstăre. | 
— Ba ns, domnsle, resnsnse neferiuitslă ne- 

gsustoră, asta a fostă din întimalare » u mi Gindă kr a 

Benits înnrejsrarea astă-felă. 

— Atănui întimalarea mr sersesue de minsne, 
— În ue, domnsle? întrebt negsuztorală. 

— Înkinsesue-=pi kr tokmai aiui, lingx mine, 
“am o grtmadr de fiersrie 'peki ari mr ssnsrz. 

— Na pi zikă ba, dar de o kamdatr, Bezi 

am kă mine nămai ue notă dsue. 

— Toti noiă sr pi le arztă. 

— În demertă, nsmal am bani. 

— No faue nimikă, îni fak& kredită, semeni a 
fi snă omă foarte onestă. 

— Îni mălyămeskă, dar m asteantz. 

— Koriosă lskrs, ksm mise nare kz te ks- 

noskă|! zise bsryesslă. A 

— Te mine? zise negsustorală verkundă în 

demertă s'aline snă fioră. DE 

— Tlrivesuo astă koif&, zise bsrmesslă ads-— 

kîndă ks niuiorălă sză uelă Isngă obiektslă ansnată, 

fiindi-k» ns oia Sr nbrzscasks fereastra. temînds-se 

sr ns fsgr negsuztorală. 

Ii densse koillă ansngată nrin balkonă în 
m'zna negăuztorslsi. 

— Ms ksnosui, zise auesta , adilz dai ks sa- 

kotealr lkz mz ksnosui?
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— Adikz te ksnoskă. Na esti oare... 

Bsryesslă. se nvră kr kăuetr; negsyrtorală nă 
se miuiki mi astenta. 

— Ns esti Nikolae? 

"— Figsra. negsyvtorslsi se skimbi, se nedea 
kaska tremarzndă în mrna sa. 

— Nikolae ? reneti elă. 
— Nikolae Truchou, negsuztoră de toti felslă 

de Iskrări, strada Cossonneria. 

— 'Ns, resnsnse negăustorală kare ssrise mi | 
ressfl; ka ni omă de natrs ori feriuită. 

— Ye mi nasz, ai o figsrr onest; este Bor- 
ba ss mi ksmneri armaisra întreagz, nentare, brt- .. 
vile mi snads. 

—  Kametr kz astă komeruit este onrită, doninsle. 

— 0 suiă, Bînztcrală domniei tale pi a stri- 
gat'o destulă de tare mai adinea-ori. 

— Ai auzită? . 

„—. Foarte bine, ba înkz ai fostă menerosă în 
„darapere: asta mi a dati în minte st me nzit în re 
lagisni ks domnia ta; dar fii linisuită, eă ns Boiă a- 
bssa; suis ue este komeruislă: wi e am fostă ne- 
gsuztoră. a Dă 

— AI mi ue sindeai? - 
— Yeia ue gindeam? 
— Da. 
— Fasoare. 

"Bsnă komersiă, doninale. 
IIli e am fostă asere, ulii mr Bezi bsrpest. 
Îi fakă komnlimentslă me.
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_— Din asta resalte ku mi nlave sz fii ko-" 

modă, wi pînză. toat ferzria fiindă ks mr 'sănvrs. 

— Înmelegă asta. 

— Mai ssntă ni nisue nentare ; al mai suntă 

ui m'snăume. 
— Dar n'am trebsinus de toate astea. 

— Uli eă totă ama. | 
— Boiă lsa nsmai nentarslă. 

„— Ama dar, demneata kămneri nămai nentare. 

— Da. Si 

— De mirare, kui. în uea dens srmz lkăm- 

neri ka ss reninzi kă grestatea; velă nspină ai zis:0, 

mi ferslă este feră. 

—. Adenvrats, dar nezi, .ureferă.. .. 

— Km sei Boi, ksmntrb nentarslă, sas mai 

bine, ai kssîntă, ds-te, n5 kămunrra: nimikă. 

— Uli ue srei sp ziui? 

—Boiă s zikă ks, întimaslă în kare sin 

fiv-kare are trebsinub de armele sale. a 

— Ye felg! în mizlokală mpuii ?. 
— Skăsmnălă me amikă, daka eramă în timng 

de naue, ns se -fvuea snă astă-felă de komeruiă de 

nentare, la drakă! Nz se trese la mine astă-felă de 

lskrări. . 

_— Domnale! - 
— Uli mai alesă ama ne Seb. askănsă. 

Negsustorulă îmku .snă nasă sr se denvrteze. 

— Dar, într'adenvră, ks kt te nrineskă, 

zise bsruesslă, ls atrtă mai msltă ssnt sigsră ko te... 

10
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kănoskă; ns, nă esti Nikolae -Truchou, dar totă te 
kănoskă. 

— Tiuuere, 

— Uli daka lămuri neulare... 

_— Ei bine? 

— Ei bine, sant sigsră km o faut nentr'snă 
skonă nlvkstă Isi Damnezeă. 

— Tauil 

— Mr înkenyi, zisc bsruesslă întinzîndă nrin 
" Dalkonă snă bramă foarte lingă a karsia muz se nă- 

se în mzna negsystorslsi. 

— Dar uiue draks esti? întrebi avesta kare ui 
sin mena strins, ka într'o malin'z. Ne 

| — Ssnt Robert Briquet, sănransmitslă snai- 
ma .sxismei,: amikală snirii, wi katolikă tsrbată, aksm 
sigsră ku te ksnoskă. 

| Negsuvtorslă îngzlbeni. 
„> — Es Nikolae. Grimbelot, tabali În Baka 
Îrr oase. 

— N, te înueli. Adio, domusle Robert Bri- 
quet, sănt înkintată kz i am fulătă ksnosuinga. 

„Uli negsuztorslă se întoarse ks. snatele la 
balkonă. 

"— Ye felă, te dsui? 
'— Bezi bine. - 
— Fir a mi Iza ferzria ? 

Nam bani assar-mi, ji am snăs”0. 
Feuiorslă. meă .Ba seni ks damneata. 

— Us nenstinur. = 
— Atenui, ksm sr fauemă?
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— 81 remsnemi ksm santemă. 

— Fereaskr-ms Dsmnezei, am foarte mare 
dorinps s kslaiteză ksnosuinua domniei tale. 

— Uli es ss fsgă de a domniei tale, resnsnse 
negăystorslă,, kare, astz datz,: nreferndă sr nvrr= 
seasks nentarele sale mi ss nearzr totă dekztă s7 
fit reksnoskstă, înuens ss o iea la fsgz. 

Dar Robert Briquet ns se Isa ss se însingt 
“astă-felă; înkzlik$ neste balkonă, se kobori în: stradz 
Înr'a mai aBea trebainyz sz sarz, uli în uinui saă uease 
srritsre ajsnse ne negsystoră. 

— Esti nebsnă, amiue? zise elă nsnîndă n mzna 
sa uea lat ne smerslă Dietalsi omă; dala eram ine- 
mikăl$ domniei tale, daka noiam sr te fak sz te a- 
resteze, nami fi anstă dekuii sr strigă; garda la 
asiz ors treve ne la strada Asgsstiniloră, dar ns, 
esti amikslă meă, saă draks ss ms ieal mi nrobâ 
este kz astz datr mi adskă a minte foarte bine de ns- 
mele domniei tale. 

Astr datr negsustorală înveuă s7 rizz. 
Robert Briquet se nsse în faa li. | 
— Te nsmesui Nikolae Poulain, zise els esti | 

lokotenentală isrisdikpisnii din Ilarisă; mi adsueam Dine . 
a minte lk7 era Nikolae aiui, 

— Sant nerdată! msrmsri negsuvtorală. 
— Din kontra, esti skznată; drauel ns ei 

faue nisi o datz binele kare um a minte sz'lăfakă eg. 
Nikolae Poulain skoase snă memeti. 
-— Bine, bine, ksrayiă, zise Robert Briquet, 

Bino-yi în simyiri; ai aflată, snă Îrate, frate Briquet;
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jea &nă nenlară, Boiă la ne uele alle doze, îni dr- 

_răeskă  brruilele., nlatomele mi monsmele mele ne 

Wassnra, aideni, su meruyemă, mi trviask'e snireal 

— Ms însomesui? 

“Te ajslă sw .dsui aste arme ue se kănină 

53 înningt ne Filisteni: aratu-mi 'drămslă, te srmeză. 

A fostă în ssfletală neferinitalsi lokotenentă ală 

isrisdikpisnii sn$ fălyeră de nreuăsă foarte natărală, 

dar 'kare. se. stinse îndatr ue a Isuită. 

— Daka Boia su mr nearze, mărmări elă în 

sine, ară fi murtărisilă oare kr mb kănostea ? 

 Dom'- aueasta zise tare: . 

— Aidemă, fiindă—lkz noesui oturită, Bino ks mine. 
— La iau, sat la moarte! strigi, Robert 

Briquet strîngîndă ks o măns mona aliatslsi să, ne 

kzndă ks uea allz redika ks trismfă în aeră saruina 

sa de fersrir. 

Amiîndoi nlekars. 

- Donv ue. îmblarr dozst-zeui de minste, Nikolae 

Poulain sosi la Marais, era nlină :de sudoare, atrlă 

din kassa ispelei îmbletalăi kat mi din fokală. kon- 

„Borbirii nolitiue, . 

— Ye rekrstare am fkată! marmari Nikolae 

Poulain onrinds- -se la o mik distanyv . de osnelslă 

de Guise.. 

"— Nar'ks mi treuea arin: minte kr armstsra 

mea era s'o ansie sare nartea asta, ksueti Briquet. 

— "Amiue, zise Nikolae Poulain  întorkînds-se 

k'snă pestă -tragikă. kutre Briquet .ksfndată ks to- 
tslă în kămeteri inouinte, -nîn'a ns intra în. ksl-



Quei Patru-gect-și-cincl. 149 

kauală lezlsi, îni lasă-uelă din srms minstă de kăetată, 

este timnă s1 te retragi daka te temi. | 

— Ba! zise Bri:uet, am Bzzstă 'mi ne alpi 

mălui. Et non intremuit medulla mea, dellum$ els; 

al st m eri, noate ns suii latinesue. 

— Domneatu sii ?: 

"— Km ez). 

— Literată, kstezutoră, nigsrosă, anstă, ue 
lskră am aflată | înui zise Poulain ; aidemă, sz intremă. 

Ii kondsse ne Briquet la noarta uiguntilr a 
osnelzlzi de Guise, kare se deskise la a treia lositsr 
a uiokanslzi de bronză. 

Kartea era nlins de garzi mi de oameni în— 
fmmsraţi în. mantale kari îmbla nrintr'însa ka nisue 
fantasme. _ 

Ns era :niui o lsminare în osaelă. 
Ontă kui înurelapi uri înfeenagi astenta într'ână 

> 

kolyă. 

Sgomotali niokanslsi noryii întoare- ne mai mslyi 
din asti oameni, kari se 'înmirars într” snă fel; oare- 
kare la s7 nriimeaslkz ne nosii Benii. 

Atănui -Nilolae Poulain, nlekunds-se la zrekea 
snăi felă de nortară „kare. ninea nortiga întredeskisz 
i snăse nsmele sri. 

— Uli adskă snă sopă bani, adzsţi elă. 
— Treueui, domniloră, zise nortarală. 
— Ds astea la magasine, zise atsnui Poulain 

dindă snsi gardă uele trei nentare, ureksm - mi fervria 
lsi Robert: Briquet. 

— Bine! este ână magasină alui, îmi zise a-
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vesta; din ue în ue mai bine: drauel ue organisatoră - 
mi ai fostă, domnsle nrenostă! 

— Da, da, d'aueia are minte uinesa, resnsn- 

se Poulain ssrizîndă ks m'ndriz; dar sino sr te înfr- 

pimeză. | | 

— lea a minte, zise bsrpesslă, snt neste 

mrssrr sfiiuiosă. Toti uo Boit 6 s mr tolereze ; 

dsns ue mi Bois faue nrobele, mr noii înfruima sin- 

gsră ksm ziue Grekslă, nrin fantele mele. | 

— Km ei oi, resnsnse lokotenentslă îsris- 

dilipisnii., asteantr-mz dur aiui. 

| IIli se dsse sr stringz. mrna seloră mai măluă 
nreîmblztoră. 

— Tle sine mai astentrm$? întrebi snă glasă. 
— He domnslă, resnsnse alte. 
În astă. minztă snt omă înaltă intrase în os- 

nelă ; aăzise ksnintele. uele . din srm ue se nporbiserr 

între misteriomii nreîmblztori. 

— Domniloră, zise elă, nit în nsmele să. 
„= AL este domnălă de Maynevillel strigf 

Poulain. e Pa 

— E! dar eatr-mr într'snă lokă snde ksnoskă 
ne toni, zise Briquet în sine mi fzkîndă o strimbr- 
tsrs kare'lă desfigsr$ ks totală. 

— Domniloră, eatz-ne komnlekyi; sz delibe- 
remă , aduăui glasslă lare se aszise întiiă. a 

— A! bine, zise Briquet, mi din doi auesta 
este nroksrorsli mes, domnală Marteau. 

„Îi ful o strîmbutarz ks o înlesnire lare a- 
rbta kulă i cra familiare stediele fisionomiue.



Quci Patru-geci-şi-cinci. 154 

„— 8% ne suimă, domniloră, zise Poulain. 

Domnslă de Mayneville trekz uelă d'întiiă, Ni- 
kolae Poulain îl srm$; oamenii ks mantale Benia dsnr 

Nikolae Poulain, mi Robert Briquet dens oamenii kă - 
mantale. | | 

Toni ărmarv trentele snei skzri din afars în 

kanstslă kriia era o boltr. | 
Robert Briquet se srka ks uei alui, totă msr- 

marsndă : . 
_— Dar nauislă, snde este diasolzls de napi ?



XI. 

Totu Liza, 

| În minstelă kundă Robert Briquet se szia: ne 
Skarz în srma tătăloră, dinds-uli snă acră ksniinuiosă 
de konsniratoră, lsi a minte ln Nikolae Poulain, dănt 
ve a Borbită -mai malui din Sonii sei misteriouli , 
astenta la noarta boltei. 

— Asta kats ss fiz nentră mine, îmi zise Briquet. 
Într aderă, lokotenentslă isrisdikpisnii onri' 

ne noslă sză amikă înss=mi kundă era sr trealz ne- 
ste snvimintstorslă- nragă. | | — 55 nă pi mars rră, i zise elă, dar uei mai 

- măluri amiui n te kanoskă de lotă ui doreskt a se 
informa desnre domnia ta .nîn” a nă te nriimi în kon- silit. e 

— Ama este, resnsnse Briquet, mi suii kr: 
modestia mea natsraly nrepvzsse ast obiekyisne.
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—  Îni -nreuzeskă bsnele kalituui, resnsnse 

Poulain , esti snă omă nerfektă.. 

— Ama dar mw retragă, srmi Briquet, foarte 

feriuită ks am pszstă -intr'o sear atpyţia Drasi ant- 

rptori ai Bnirii katoliue. . 

_"— Boesui s te rekondskă? zise Poulain. 

— Ns, îmi malmămeskă; n5 pi faue ostenealz. 

— Iloate s7 întimnini uena grestrui la noartz; 

lkă toate astea, ne de aliz narte m'asteantz ii ne mine. 

— N'asepi o losinks nentrs emire? Daka n'ani | 

fi fokstă saueasta, domnsle Nikolae, atsnui - nă Bani 

lsată bine m'sssrele. 

i — Ba da. 

—: Ei bine! dr-mi-o. 

— Ama 6 fiindă-k ai intrată. 

— Ii findă-kr ssntemă amini. 

— Fiz, n'ai dekrlă SP zivi: Ilarma ui Lorana, 

—- Ii nortarslă îmi Ba deskide?: 

—  Kiară într'auelă minstă. 

— Ilrea bine, îni msluameskă. Bezi-yi de in- 

teresele domniei tale, eă mi noii întoarue la ale mele. 

Nikolae Poulain se desmsrpi de sonălă sză ui 

se întoarse la ai sei... | . 

Briquet fukz kepi-Ba mami ka lar ară zf noită 

sm se koboare în ksrte, dar dans ue ajsuse la uea 

d'intiiă treantz a skurii se ouri ka sr uerueteze lo- 

kalitepile. : 

Pessltatală obsorpurilori sale îs k» - Volta so 

întindea naralelă ks zidals din afarz, ne kare "5 

anvra nțintr'o streauinr lult. -Era înBederată kr a: 

.
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ste bolt koresnsndea ks nr'o salt de josă nronris 

nentră ast» adsnare misterioasz, la kare Briquet n'a- 
nssese onoarea de a fi nriimită. 

Ueia ue îl; întrri în' aste înkinzire kare în- 

datz se feks o înkredinpare ,. este. kz Beză arpten- 

ds-se o lsminare la vo fercastrr k gril, fekatr în 

astă zidă, mi anvratt nrintr'snă felă de nîlniz de lemnă, 

dant ksm se nsne astr-zi la ferestrele înkisoriloră 

sas ale monastiriloră, ka ss onreaskr nederea din 

_afare mi s lase nămai aerslă mi nrisirea uersli. 
„Briquet dete ks sokotealu kk astz fereasirr 

era de la sala adănvriloră, mi kz dak'ară ajănue la ea 
ară fi faporabilă de obsernată, imi kw, amezată la astă ob- 
sersatoriă,, okislă nztea lesne sz Bazz mialtă—uesa. Gres- 

„tatea era nsmai S'ajsngr .la astă obsernatoriă ui Sb 

meazs akolo fir sr [iv pbzătă. 

Briquet se sit; îmnrejărală să. . 
În ksrte era nani kă kaii loră , soldayi ks xa- 

- lebardele lors, mi nortarslă ks keiele sale, în skartă 
topi oameni destenui mi nztranzmtori, 

Din feriuire, lsrtea era foarte mare ui noan- 

tea foarte. întsnekoasz. 

Alarv de auestea, naşii ui soldanii , Bvzindă 
ne maimarii loră kr s'a5 fekstă nebrzsni în bolte; 
n5 se mai oksna ks. nimikă, mi nortarslă, suiindă nor- 
ile bine înkise uri -nenstinga .d'a emi uine-na Îzr% 
losinkr ; se oksna ks nregztirea natsli sm nentră 
noante mi. kg îngrijirea snsi frsmosă. Basă de pină aro- 
matisată kare .se înkwlzia ling fokă. 

Se afl. în kăriositate vena kare întrritr: DR
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atzta nătere ka în entssiasmală ori kwriia natime. 

Astr dorinpz de a sui este aua de mare înaltă ea 

a mznkată Biaga mai msltoră: kăriomi. 

Briquet nin'aui făsese nrea bine informată ka Să 
“sm nă doreaskz. ss mi komnlekte informwrile. Se sitf 

nentră a dosa, 0arr îmurejsrălă stă, mi, awina!t de 

lsmina ne kare o trimitea asts fereastrz  nrin zvbre- 

lele de feri, lrezs kz pede în aste resfrinyere 5nă 

“semnală de kizmare, mi în aste zvbrele aura de stre- 

luitoare oare-kare nrosokare nentrs nămnii li uei tari. 

Ilrin srmare, otzrită s'ajsngr la nilnia sa, Bri- 

quet se strekzri d'alsngslă kornimslzi kare, de: la 

skara ue se mvrea kr srmeazr ka ornamentă, da nînp 

Pauea fereastrz, mi ărm$ zidslă nreksm. ară fi fskstă 

o nisikz sa o mominr îmblendă rezimată ks mznile 

“mi kă niuioarele de ornamentele skalatate în kiară 

zidulă. | ; 

Daka nanii mi soldagii ară fi nslstă sm aleagr: 
în smbrz aste silsetz fantastils strekărrnds-se ne miz- 

lokală zidalzi fsrz rezimutoare anarintz , negremilă k' 

ară fi strigată kr era o maţir, ti mai mslyui din .uei 

brasi ară fi simyită sniîrlinds-li-se murală ne kană.. 

Dar Robert Briquet ns le dete timnă sr  Bazz 

fermeuele sale. | 

În natrg szrităre, năse mrna ne zbrele , se 

agryb , se. năse ne nine între aste zrbrele mi niîlniv, 

astă-felă. înkztă din afarz n nstea fi opzstă, mi 

din întră era mâi maskată de grilayiă. | 
Briquet ns se înuelase, mi fsse foarte bine
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ulvtită nentrs ostenelile mi kstezarea sa, dsnz ue a- 
jănse akolo. | 

Întradeazri, nrioirea sa îmbreuinia o sal mare 
lsminat de o lama de feră ks 'natră uece, imi nlint 
de armslăre de totă felslg, între kari, zitunds-se kă 
damonsntală ară fi natată negremilă ss 'rekănoask» 
Dramele mi gitarislă să. | 

Era atvtea sslige, stoksri, xalebarde mi msskete 
" anlezate snele neste altele saă înkrăuimate, înkwtă era 
de ajsnsă s% armeze natră remimente bsne. : 

Briquet ks toate astea ns se sit; ks atsta ls- 
are a minte la minsnata aurezare a astori arme de 
lată la adsnarea însruinats sm le. întrehsineze sa 
ss le îmnargr. .Okii set înflakuragi nmtrăndea stilkla 

„mea groasm mi akonerite k'snă strată grosă de fsmă 
ui nslbere, ka sz giveaskr ne aueia kari îi ksnosuea 
ssb isierele sa; ssb glsmele loră. o 

— 0! o! zise elg, eats domnală Cruc6, re- 
Bolsnionarslă nosiră; eat mikslă nostră Brigard, bs- 
kanălă din kolpal& stradej Lombarziloră ; eats domnslă 
Leclerc, kare se nsmesue Bussy, mi kare .negremilă 
mară fi kătezată si fake snă asemenea sakrilepii ne 
lendă adesratslă Bussy irzia. Într'o zi pa trebsi s5 
întrebă: ne astă domnă peliă , 
dala ksnoasue îmuznstar 
lare Dasid 

în nriginua armeloră, 
a selret de kare sn$ oare- 

ue kure îl kănoskă a merită ln Lion. 
Draue | băryesia 6 tare renresentatr; dar noblepea'. .. a! domnslă de Mayneville, Dsmnezei s mn, erte, elă 
stringe m'rna Isi Nikolae Poulain, se înfrmeskă. A! a! astă domnă de Mayneville cste dar ană oratoră ?
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se ameazv, îmi nare, la sv nronsnyge nă ksnintă; 

ure  mestală nlzkată uri înoirtesue -nisue' oki îndă— 
nleltori. 

Uli, într'adeosră, domnslă de Maynevile în4e- 
năse &nă disksrsă. 

Robert Briquet 'da din kană, ne kzndă domuslg 
de Mayneville porbia, ns ks nsts s5 aszz snă sin- 
gară kăsîntă din diskarsă; ui deslsia uestele sale mi 
ale adănvrii. 

— lare ks ns nrea îndsnleliz ne asditorislă să. 
Cruc6 se strimbr la el; Lachappelle-Marteau 

i întoarue snatele, wi Bussy-Leclerc dv din umeri. 
Bine „ bine, domnale de Mayneville, orbesue, assdt, 
înterite-"i, fii elokzintă! O! aura nezi, eatz oamenii 
asditorislsi ksm se înssflemeskă. O! o! se anroniz de 
elă, i se strinye mzna, se arănkz aulsriele în aeră; 

draue! 

Briquet, dsnz ksm amă zis?o, Bedea mi ns ns= 
tea aszi; dar noi kari ssntemă de far ks sniritslă la 
delibervrile sijelioasei adsnvri, pomi 'snzne uititorslsi 
ve s'a netrelslă akolo. 

Mai întiis Cruc6, Marteau mi Bussy se nui 
seserv lire domnslă de Mayneville de nclgkrarea du— 
uelsi de Guise. N 

Marteau, ka snă felă de nroksroră, învenăse s7 
Borbeasliz, a 

— -Domnale de: Mayneville., zisese elă , dsmneata 
Bii din martea dsuelsi Enrilă de Guise? în mslu=— 
meskt. — [li noi te nriimimă ka ambasadoră; dar. nor 
ne este de neausratr: lrebzinuv .kiară ntesinua dsue- -
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Isi. - Dă moartea gloriosslsi sm nvrinte, în irsta 

de ontă-snre-zeue ani, a frkstă sr adonte topi Fran- 

uesii uei bsni nroielitală snirii mi ne a înrolată ne toni 

ssb stindardslă auesta. Konformă ls jărwmîntală no- 

sir. ne amă esnssă nersoanele noastre mi ne amă 

sakrifilată aperea noastre neniră trismizlă astei kasse 

smnte , ui cate kr, ks toate sakrifiiele noastre, .ni- 

mikă ns înainteaze, nimikă ns se otvrasue; lea'a. 

minte, domnsle de Mayneville. Ilarisianii soră .osteni; 

dar, daka Ilarisslă a osteni, ue se na faue în Fran-: 

uia ?. domnălă dsue s'ară krdea sv ksycte Paueasta. 

Astă disksrsă se. anrobi, de topi nartisanii, ui 

Nikolae Poulain mai alesă se deosebi nrin zelală ls 

lare anlasd$. ui 
Domnslă de Mayneville resnsnse ks simnlitate: 
— Domniloră, daka ns se otsrasue nimikă, k5- 

pîntălă este kz nimik; ns este matori înkp. VYerue- 
tani sitsapisnea, Br rogă. Domnală dzue ui fratele să 
domnslă kardinală, săntă la Nancy ka sm-obserne: 5- 
nălă nzne ne niuioare o armiz destinati a pine în 

- însă ne xsgenogii din Flandra, ue kari domnslă dsue 
d'Anjou noesue sii arănve assnra noastrr lia ss ne 
oksne, vel$ altă esnediazz ksrieră neste karieră la 
totă Klersl Franuiei mi la nana ka sz fak ss fi a- 
dontate Snirea. : Domnală duuele de Guisesuie ueia ue 
domnia-Boastr n Suii, domniloră: kz ast alian'6 
peliz, rr desbinatz între dzuele WAnjou mi Bâarnais, 
este gata sr. se reînoade. 

a 

Este norba d'a oksna Snania desnre .nartea 
> e 119 . Nasarei, mi d'a o onri sr ne trimiur arme mi bani.
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Desi domnslă dsuele prea sr fim în stare sr kombatr 

eresia ui ăsărmarea nîn'a ns fave uesa, mi mai alesă 

nîn' a nă neni la Ilarisă. Dar, linsindă domnslă de 

Guise, asemă ne domnală de Mayenne kare este foarte 

aktisă, ka penerală mi ka konsiliară, mi ne kure îlă 

astentă din minslă în minstă. 

— Ba sr zikr, întrersnse Bussy, mi în astă 

„mint dete din smeri, pa s zikz kt nrinuinii Bostri 

săntă nretstindeni snde noi ns ssntemă, mi niui o datz 

snde asemă trebsinut sz iz. Ve faue doamna de 

- Monpensier , ss pedemă ? 

— Domnsle, doamna de Monipenser a a Benilă 

azi de dimineayr. 

— Di nimină ma Buzato ? 

— Ba da, domnsle. 

— Uli uine este astr nersoanr? 

—  Salcăde. 

— 0! o! zise toatz adsnarea. 

-— Dar, zise Cruc6, ea a Benită ksm sr: 
n'o noatz Bedea uine-na ? e 

— Ns tokmai, dar ksm sz nă noate. năne 

mzna uine-Ba ne ea, kreză. 3 

— Uli ksm se suie kr este aiui?. întrebi Ni- 
kolae Poulain; ns kreză k pi na fi snăs'o Salcâde. 

— Suii k7 este aiui, resnsnse Mayneville, fi- 
indă-kz am însonit'o nînz la noarta Sant-Anton. 

— Am aszită Borbinds-se kr noryile se înki- 
seserz, întrerănse Marteau kare doria okasisnea d'a 
mai nronsâga ănă ală doilea diskarsă. 

— Da, domnsle, resnsnse Mayneville ks e-
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Sant-Anton, vinui sat mease oameni, din kari 
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terna sa noliteme din lare nini snă atalkă ns'lă nastea 

fane s1 easr. | “ 

"— Uli km le a deskiss ea atsnui?: 

-— Don felslă să. 
— Uli are nsterea sr fakp a i deskide nor- 

pile Ilarisslsi ? zisers narlisanii, uelomi mi nrensitori 

km sănlă totă d'asna uei miui k'endă s'aliaz, lkă uei mari. 

— Domniloră,, zise Mayneville, azi de dimi- 
near s'a netrekstă la noruile Ilariszlsi .snă lskră ue 
se nare kr nă'lă ksnoasueni saă uclă nspină lv'l5 

suiui nrea ămsrelă. Se .detese ordină d'a n Isa sr. 
ircak» bariera de krtă me aueia kari pork anea snt 
biletă de nriimire; de uine trebsia sr fin ssbsemnatt 

Dar, dinaintea noastr, la noarta 

nalră 
destulă de nrostă îmbrzkagi mi ks o: înfsuimare des- 
tală de rit, mease oameni ai nBenilă; ei anea auele 
bilete erste mi a; trekată ne dinaintea noastru. Bnii 
din ei apea insolinta bsfoneri de oameni kari se kredă 
înping»lori, — Vine ssnlă auesti oameni, ue ssntă 
aste bilete? resnsndeni, domniloră din Ilarisă, domnia 
Boastr kari ssntepi însvruinani st. suiţi totă ye se 
atinge de afauerile oramslsi postra. 

Astă-felă Mayneville, din akssat>, se frkăso a- 
kăsatoră, ueia. ue 6 o arte mare, în urtea oratoriz. 

— Bilete, oameni insolini , uriimiră esuenyio- 
nale la norpile Ilariszlsi, 0! 0! ue: pa 57 zik 
asta ? întreb $ Nikolae Poulain. năsă kă totală ne 
kayete. 

| 
— Daka ns suii aste Iskra, domnia Boaslr5
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kari truipi-aiui, ksm se le suimă foi, kari 'trvimă 

în Lorana, netrekindă totă timnală înlrs a alerga ne 
drmeri ka ss îmnresnvmă - akm amîndost ken1-— 

tiele astui uerkă ue se nsmesue 8nire? 

— Uli asesti oameni în fine kum senia ci? 
— . Bnii ne josă, aluii kwlvri, ănii singsri, alyii | 

ls lakei. aa Aa ' 

—. Fi-noră oameni ai renelsi ? 

— Din mease nsmai doi se nvrea.. 

—:: Ssntă streini? 

— îi kreză Gaskoni. 

— 0! ziserz klena” glasări Ip snă auenlă de 

desnreyă. - 

— Fiz ue oră f, zise . , Bussy, fin kiară 'Terai, 

lkalz se destente lsarea noastre a minte. Ne Boină 

informa de ei.  Domnsle Poulain, astate nrinesue ne 
domnia ta. Dar toate astea ma a faue întră nimikă 

ks ale Bnirii. - E 

— Este snă altă nlank, resnsnse domnală de 

Mayneville. . Mane nepi sui ks Salcâde, kare ne trt- 

dase ui lare .trebzia sz ne trade înkz, nă nămal kr 

“ma orbită nivi de kum, dar înks a negală d'assnra 

nalkălsi; mi aeasta, mslusmits douesei kare, dsnr 

„ue a intrată în urma ănsia kare asea bilelă, a asstă 

kăramislă sz nbirsnzr nîns la nalkă, .kă nerikslă d'a 

îi strisitr de o miiv de ori, mi d'a se. arsta 

kondamnatslsi ks nerikals d'a fi reksnoskstz. 'Tok- 

mai în astă minată Salcâde se onri krndă era 

sw'mi nerse fokslă: dam'snă minstă, brasslă no- 
str “kalră, îl; onri în kminma sa; Astă-felă domni- 

i 11
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loră, maBepi nimikă se s% temei de  întrenrinderea 
noastr din Flandra. Astă sekretă snzimintztoră a 

kzzstă într'snă mormintă, 

Aste corbe din srmr anroniars ne nartisani 

de domnslă de Mayneville. 

Briquet le înpeleyea bskăria den mimkzrile 
loră. 'Asts bsksrit neastimarra maltă no onestslă 

bsryesă kare se. nvrs kr ica d'odatr o otvrire. 

Se Isi din săsslă nilniei sale ne nasimentală 

kăryii; se îndrentf, kutre noarit snde, dsnv ue snăse aste 

doss ksninte Ilerma mi Lorana, nortarală îlă ls s, treak'r. 

“Krndă fsse în stradz, domnslă Robert Briquet 
ressflt ania de tare înkstă se înmeleuea lesne kv de 

măltă înni reyinea ssflarea. a 
Adsnarea. yinea. mere: istoria ne snsne ue se 

metreuea akolo. | | . Me 

| Domnslă de Mayneville adasea inssruengiloră 
fiitori ai Ilarisălsi din nartea domniloră de Guise totă 
nlanslă resoltei. 

Ns era Borba de nimikă altă, de kmtă sr 0- 
moare nersoanele însemnate ale orauizlăi , . ksnosksle 
de fanorite ale remelsi, s. treak” - nrin 'strade stri- 
grndă: Troiasks litsruia!. moarte .nolitiuiloră!. mi s'a- 
nrinzv astă-felă snă Saint-Barihâlemy not ks. 'pekile 
remzmine antiue; 'dekută ks. asta konfenda ne ka- 
tolivii noitori de rii ks xsgenoui de toti felală.. 
- Lskrundg astă-felă seria doi Dmnezei,. auela 
kare îmnrrruesue în eră mia 
“serne în Franuia: . A a | 

- Eternslă. mi domnslă de Guise... . : * 
aa 

uela” kare cra s7 gă-



XII: 

Camera Xaiestâții sale Enricu ML.la Louvre, 

În astr kamers mare. a Lsorslsi, snde aă' in- 
. trată de atztea uri uilitorii îmnresnz ks noi wi unde 
amă Bezată ne neferiuitelă rege Enrikă [II netrekîndă 
nisue ore aia de lrsde mi lsnui, îl& Bomă reafla în 
0 dat, ns ka rege, n ka domni, si tristă, nalidă; 
ncastimururată mi dată firs anvrare în „nerselkupisnea 

tătsloră smbreloră ue săBenirea sa kiamz neînuetată 
ssb auele bolte strelsuite, - 

Enrikă se skimbase mslti de lu fatala moarte 
a amiuiloră sei ne kare amă snss'o în altu marte: astă | 
dolii trekzse ne kanslă sză ka o sijeliv rbBzulitoare , 
mi neferiuitsli rege kre, adskînds-mi neinuetată a 
minte k7 era snă omă, ns'uri întrebsinpase năterea uii 
înkrederea dekută în afeuisnle nrioate, -se Brzsse 
linsită, urin yeloasa moarte, de ori-ne înkredere uri pi
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de ori ue nstere, ureiîntîmninendă astă-felă snzimin- 

tvtorală minztă în kare reuii se dskă la Dsmnezeă; 
singsri, furt ami, fur, garde mi firv koroanr. 

Enrikă III fssese ks krazime losnită: totă ue 
isbia kozăse ne rindă îmnrejsrelă sri. Dsnz Schom- 

berg, Qudlus mi Maugiron omoriui în dselă de Liva- 

rot mi Antraguet, Saint-Megrin fssese asasinată de 
domnslă de Mayenne: ranele remwsesers sie ui nline 

“de sune.  Afekpiănea ue o asea nenirs nosii sei fa- 

Boriui, d'Epernon mi Joyeuse, semrna ks a snt ns- 
rinte kare, nerzîndă koniii sei uci mai bsni, o întoar- 
ue assnra auelora ue i remznă: de ui ksnoasue foarte 

bine defektele auestora, îi isbesue, îi îngrijasue, îi 
feresue la sr ns Biiv neste ci moartea. 

Elg înaBspise ne d'Epernon, uri kă toate astea 

nă'15 -isbia: dekwtă kundă i abutea mi din kanripiă , în 

snele minzte iară îl& ăra. , | 

„ Atănvi Katerina, ast» konsiliars fr îndărare 

în kare negia totă Masna ksyetarea, ka lamna în ta- 

bernakală, atsnui Katerina, nekanabily de nebsniv kiară 
în jsnenea ei, Isa glasalg nonorslsi ka ST kritive a- 

fekpisnile regelsi. 

Nisi o datr ea nsia zisă, lkndă seka tesa- 
srslă ka sm dea tillsli de dskată numîntalsi de Lava- 
lette mi sv'lă mvreaskr într'snă kină regală, niui O 
date ns i a zisă: Sire, srasue ne asti oameni kari. 
nă te isbeskă , sa, ue 6 mai rră, ari te isbeskă ns- 
mai nentră dinwii. Dar ea Bedea snrsnueana regelsi 
înkrsntends-se, îl azzia, într'snă minstă de obosealt» 
akusundg ne d'Epernon kr: era anară ui imelă afla, 

e
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îndats kssîntslă 'neflesibils -kare arta în nreskărlare 

toate nlnyerile nonorslsi uri ale regatalsi în kontra 

Isi d'Epernon, mi kare kaăsa o noăz Drâzdr în ra 

regals. e Sa 
D'Epernon, Gaslkon nekomnlektă, apsse fine- 

“mea ui resnikarea de a lăa mrssra slzbinisnii regale; 

elă suia s'asksnzr ambinisnea sa, ambinisne demearir, 

mi ală ksriia skonă niui el& singsră nulă kinosuea; 

nămai Iskomia sa i minea lokă de bssolr ka ss se în-: 

drente snre  lsmea . denvriate: mi neksnosliir ueii 

askăndea înkz orizontele niitorslst, ! mi nămai dsnt 4- 

str Ivkomir se gănerna. | a 
„  'Tesasrală de era din întîmnlare nsuină garnită, se 

pedea d'Epernon ssnrazrkîndă mi anronitnds-se. kă 

Drawslă rotsnzită mi ks figsra rizîndz; tesasrslă de era 

"golită, elă se fruea nesvzată, ku bsza desuregsitoare 

mii kă snrrnueana înkrsntatr, st se îukize, sa în 
osnelslă sz5, sas înir'snă kastelă, .snde îuri nlenuea 

miseria nînt kendă i nenia bietalsi rele slvhivisnea. 

din inimz mi ida nr'snă allă dară. i 
Ilentrs dinsslă fasoritismslă se fuksse meseriz, 

din „kare trvyea toate nenitarile nstinuioase. . Mai 

întiiă - nă treuea remelsi uea mai .miks întorziere 

ka sz nlvteaskr skadinuele; ne zrmz kundă de- 

geni mai ivrziă ksrtisană mi kzndă adierile kanripioase 

“ale faBvarei regale se fvlksrr destsls de dese ka sr 
solideaskv kanslă sră gaslonă, mai terziă amă zisă,. 
lkonsimyi s% Islreze uena, adik a konlskra la intra- 

rea fondsriloră. din kari soia sr fak nrada sa. | 

Asti trebăinue, o simyia Dine,.îl& lira ss de-:
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Biiv din ksrtisană lenemă, ucia ue este mai bsnă din 

toate sturile, ksrtisană aktipă, ue este ma! rză din 
“toate kondipisnile. - Atsnui nlsnse foarte ks amară re- 
suflrile uele dlui ale Isi Qeulus, alelsi Schoemberguui 

ale Isi Maugiron, kari în niama loră nă sorbiserz de a- 

faueri nsbliye niui nrisate, mi kari skimba ama de 

lesne fanoarea în aryintă mi arpintslă în nlpueri; dar 
timnil se skimbuserz: sekslslă de feri srmase seksls- 
Isi de asră: armintelă nămai senia ka alte datv: tre- 

bsia ss meargr la arpintă, sv kate, sr'lă iea din Bi- 
nele nonorslsi ka dintr'o minz ne jsmutate desekatr. 
D'Epernon se resignt mi se orsnki ka snă. fivmendă 
în nestrikatele grestuui ale administeorii, jefsindă 
iul mi kolo în kalea sa, mi storkîndă fura wine în 
seam* blestemele; de kwte ori sgomotslă skudeloră de 
asră akoneria glaszlă ueloră ue se nlvuyca. 

Skipa uea renede mi foarte. nekomnlektz ue 
amă fzkstă desnre lkarakterslă Isi Joyeuse noate ss a- 
rate uititorslăi ue diferinyr era între amîndoi fanorigii 

- kari îmnvryia , nă Bomă ziue amiuia , dar astz: mare 
noryisne de influinuz ne kare Enrikă Isa: toli d'asna 
s'o iea de la Franuia mi de la dinsală kiară , aueia 
kari îls înkonjsra. ' Joyeuse într'snă kină foarte nats- 
rală mi fura ksueta aueasta » ărmase ui adontase tra- 
dinisnea "Isi Quclus, isi Schoemberg , isi Maugiron: uri 
a li Saint-Mogrin: isbia -ne regele mi se Ipsa sx fir 
isbită ere grije de dinsslă; dar toate sgomotele stranie 
de se aszia asănra minsnatei amiuie ne kare 'reyele 
o aBea nentră nredeuesorii Isi Joyeuse, msriserz kă. 
aste amiuiv; nisi o nat infam ns întina asta afek-
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pisne nzrinteaskz a lsi Enrikă nentrs Joyeuse. Din- 

tr'o famili» de oameni strelsuini uri onesti, Joyeuse 
aBea uelă nspină în nsblikă resnektslă 'de rege, mi 

familioritatea sa ns treuea niui o. date neste otare. 

În imizlokslă siemei morale; Joyeuse era snă adens- 

rată amikă nentrs Enrik$; dar astă mizlokă ns se mai 

înfspima. Ana era jsne, iste, înamorată, mi kndă 

era înamorală, egoistă; era' nspină nenirs dinsslă a 

fi feriuită nrin repele mi a faue feriuirea sz se srue 

la soryintea sa; nentră dînsslă totală era sr fir feri- 

uită ori ks ue mizlokă. ' Brană, frămosă, apztă, stre- - 

Isuia ks astă îndoită reflektă kare: faue jsneloră frsnyi 
o asreolv de amoră.  Natsra fzksse area măltă nen- 

tre Joyeuse, mi Enrikă blestema sne ori uatsra; ka- 
re i Ivsase, ăi reme, aura de nspină lskră de fkslă 

nentrs amikslă sză. : a 

Enrikki ksnosuea. bine ne avuesti doi oameni, 
mii isbia negremită din kazsa kontrastalzi. Ssb suen- 

tiuismslă svă mi sănerstipisnea sa, Enrikă asksndea 

snă fsndă de filosofiz, kare, frz. Katerina, s'ară fi 

desnoltată într'snă sensă de stilitate însemnztoare. . 

Trudaiă adesea, Eurikă ns se învels niui 

o dats. | | _ 

- Ama dar ks ast nerfektz înyelegere -desnre 

karakterslă amisiloră sei, ks. aste arofsndr kănosuinpr 

desnre defektele mi  kaliteuile loră, denzrtată de 

dînmii, isolată, tristă în “ast kamers întsnekoass, 

kayeta la dînmii, la dînsslă, la iama sa, mi nrisia 

în ămbra astoră fenebre orizonte desemnate în siiloră
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mentră mslte nriviri may năpină nvirsnzstoare de kută 

ale sale. 

 Întimularea Isi Salcâde îl întristase foarte 
măltă,  Singsră între dos femeie în astă-felă de mo- 

mentă, Enrikă simyuise liusa sa; slvbiuisnea Lsisei îlă 

întrista; nasterea Iaterinei îl snriminta.  Enrikă sim- 
pia în fine -într'înssl& astz deurearts uii etern sniaimr 

ue simtă reuii ne kari îi înseamnz fatalitatea, ka o 

razs stinginds-se într'înmii mi kă dînurii. 

A sedea uinesa într'adeovră ks, de mi înzl- 

“ mată mai nre săsă de topi oamenii; ast mvrime n'are 

o buse solid»; a simui kx este statsa ue se afsmv,; 
idolslă ue se adours; dar ne kare nreoyii mi nonorslă,.rado- 
ratorii mi ministrii, o înklinz sa o redikz dsnv inte- 

resslă lors, o klatinv dn kanrinislă loră, nentr'snă 

snirită  mvrepă, asta este uea mui hkrădi disgra- 

iv.  Enrikă o simyia i pioiuizne mi se înturita 

simypinds-o. 

„Uli ks toate astea, din kundă în kendă akssa 

eneriia jănegii sale stins într'iînsslă maltă mai *na- 

inte de linitslă astei jsneyi.. ai 

-— În vea den rm, ziuea lg, nentrs “e 
se mb tsrbsră? Nsmai am kă nimini resbels;. Guise 

este la Nancy, Enrikă la Ilo; snslă este nenoilă sr 
i piib” înkiss ambipisnea în - sine “uelă altă ma 'a- 
păto niui o datz. | 

| Suiritele se linisueskă, niui snă Franuesă nă 
mi a înkiuzită k% seriositate ast» întrenrindere nens= 
tinuioas» da a desirona ne reele sr; astz d'a treia 

koroan” uromis nrin foarfevile de asră ale doamnei
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de Montpensier 6 nămai o Borbr de nimikă a snei fe- 

meie atinse în amorslă svă nronriă; nămai.măms-mea . 

kswetz totă dW'asna la fantasma sa de sssrnare, fsr'a 

nătea ks seriositate sm mi -arate ne ăsărmatoră; dar 

eă kare sănt snă burbală, es karessntsnă kană jsne 

înkz ks toate nekasarile mele, suiă kim ss ms fe-— 

reskă de nretendinnii de .kari si € teamz.. 

Boiă faue ne Enrikă de Nanara de risă, ne 

Guise sv'lă sraskz, ui Boiă resini kă sabia în mznt 

lipele streine. [le Dsmnezeslă mes! totă ama eram 

nreksm sănt astuzi, la Jarnac wi la Moncontour. 

Da, srma Enrikă Iesendă kanslă ss rekazz ne 
nentslă sză; da, dar, nînz sna alta,. mi se srasue, 

mi 6 de moarte ai se ri ksisa! E! eat. singsrslă 

meă, adesvratslă me konsniratoră, sritălă, mi mămrt— 
mea nă mi gorbesue niui o datz de auesta. 

Sr Bedeni, daka mi 0 Beii uineBa de. searz! 

Joyeuse îmi nromisese sr fir aiui de timnsriă: 

el; netreve; dar ue drak faue elg de netreue ? D'Eper- 

non? a! auesta, ns nelreue: ste kă mingile înkrăn- 

tate; n'a nssă înks mzna ne taksa dedosz-zeui. mi 

uinui mii skăde nentrs zitele imnortate; ei bine, nre 

lewea mea! sr stea înkrăntată kstă na noi. . 

— Siro zise glasslă gardianalzi domnslă dsue 
d'Epernon!. : | | 

- Toy uei;ue , anoskă sritală astentsrii, rekri- 

minsrile inszflate în lontra nersoaneloră. astentate, în- 
lesnirea. kă kare se resinesue norslă knd nersoanele 

amară, oră înpelege kt de msltă se grhi repele 

a ordona s% adskr snă skasnă nentrs dauele.'
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— Al bant-seara, zise cls, sant înkuntată 
kz te poză. - 

D'Epernon, se înklini, k resnektă. 
— Tlentrs ue n'ai penită sr nezi sfriuirndă ae 

astă înuelvtoră de Snaniols ? Suiai bine kr aneai snă 
lokă în lojea mea, fiindă kr i o snusesem. 

— Sire, n'am nststă. 
— N'ai mutată? 
— Ns, sire, aneam uena de fukstă. 
— Nară ziue uinepa, într'adenrră, kw este 

ministrals meă ks mina sa de sn; kotă, mi kz ine 
sw mi ansnpe li o taksz nă s'a nlstilă, zise Erik 
dendă. din zmeri. 

„„— re legea mea, sire, zise d'Epernon, 
nrofitsndg de îmnrejsrare, Maiestatea Boastrz suie a- 
debzrslă ; taksa n'a fostă niztitr, mi eă mam niui o sksdr. 

— Bine, zise Enrikă k nerubdare. 
— Dar, adzsui D'Epernon, ns & norba de 

asta, mi m» grebeskă a 0 _ziue Maiesteii Boastre, 
fiindă-kz ară nstea krede kr aslea s&ntă afauerile de 
kariă m'am oksnată. 

„— Sr pedemă aste afoueri, daue.! 
| — Maiestatea Boastrp suie ve s'a nelrelkztă la 
ssulivislă Isi Salcăde. 

— Ye draksl fiindă-kz eram akolo! 
S'aă înuerkată sz reneask ne kondamnată. 

— W'am Buzată asta. 

— 

i — Is toate astea se corbesue nrin oramă. 
Borbr frz kapîntă mi îvrr ressltată : nă 

s'a mimukată. 

—
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— Kreză ks Maiestatea Boastrs. se înuealz. 

— li ne ue te întemeiezi?. , 

— He aueia k7 Salcăde a desmingită . dinain- 

tea nonorzlsi ueia ue zisese dinaintea jdekztoriloră. 

— A! domnia ta suil asta? | 

— Ms sileskă sr suis totă ue: interes ne 

Maiestatea Boastrz. 

— Îi malusmeskă, dar snde Brei sz ajsnui 

ks astă nreambală? | 

— La aueasta: sn$ omă kare moare la Sal- 

code este mortă ka snă bsnă serbitoră, sire... 

— Ei bine, ne srmz ? 

— Stenînslă kare are nisue astă-felă de ser- 
Bitori este foarte feriuită: eat totă. 

— li srei sm ziui kz eă n'am: astă-felă de 
sersitori, saă mai: bine kr nsmai am? Ai kăBîntă , 
daka Brei sz ziui asta. | a 

. — Ns noii sr zikă. asta. Maiestatea Boastrz 
ară afla în okasisne,. mi notă garanta. mai bina de 
kztă ori-uine, nisue sersitori totă ama de kredinuiouli 

nreksm a aflată stenînzlă Isi Sulcăde. | 
— Sizniînslă Isi Salcâde, straînală Isi Salcăde! 

snănepi-mi o datz lskrsrile ne nsmele loră, poi topi 
kari mr înkonjsrapi. Ksm se. usmesue astă stznină? 

— Maiestitea “Boastru irebse swlă suit mai 
bine de ktă mine, kzui se oksns ks noiitika. 

— E suis ue sui. Snsne-mi ue suii domnia ta. 

— ES, ns suiă nimikă, dar îmi trekă mslte 
nrin minte, 

— Bine! zise Enrikă kare i se srise, Bii aiui
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ka .s» m snerii mi st mi snsi nisue -Iskrsri nenlt= 
kste, ns 6 ama? .Îui malusmeskă, dsue, “aksm te 
ksnoskă: 

„_— Bine, eatr kr, Maiestatea Boastri mr trak- 
teazv ră, zise d'Epernon. | 

— K3 drentă Wgnîntă, kreză. | 
— N, sire. Însuiinuarea. snzi omă denotată 

moate s» easw minuinoasz; dar astă omă îmi faue uelă 
nsuină datoria , snsnindă ast însuiinare. 

"— Asta ms arisesue ne mine. 
— “A! findă-ks Maiestatea Boustru krede astă 

îel5, aceni ksnîntă, sire; s» ns mai Borbimă de asta. 
Aiui se fvls 0 truere ne kare regele o rsn- 

se uelă dintîi... : Di . 
— Sr nedemă! zise els, ns mz întrista , dsue, 

ssnt lsgsbră ka sn5 Faraon din Egintă în niramida sa. 
Înneselesue-ms. . | 

"— A! sire, bsksria nă st în Boia noastre. 
Reyele lusi mvniosă masa.ks nsmnslă. 
— Est 5nă. kaniă, snă amikă ră, daue! stri- 

9 el. Bai! pail nz krodeam kp am nerdată totă. 
„nerzîndă ne sersitorii mei de altz dată.. 

—  Kateza-noiă s7 arzlă Maiestzpii Boastre kt 
nă înksramiazs de lokg ne uei nosi? | i 

„“Aini. regele fekă o. altz naăs, în timnală lkp- 
riia, drentă resnsnsă nrisi ne astă om, me kare îlă 
înacăyise, k o esnresisne din! uele mai semnifikatisc. 

: „ D'Epernon nriueng. - 
—  Maiestatea Boastrr mu msstri ncutrs bine:



Que Patru-geci-și-cinci. 178 

fauerile sale, zise clă k'snă toni de Gaskonă nerlektă. 
Ei ns o msstră nentrs desotamentslă meă.. 

INi davele, kare ns mezase înkpjosă, se ns- 

se ne skasnslă kare regele îlă nregtise nentră 

dînsslă. - i 

— Lavalette, Lavalette , z zise . Erik ks în'ri- 

stare, îmi sfrmii inima, tă kare ai nstea arin. Beselia 

ta s7 mr faui peselă mi poiosă: Dsmnezei. îmi este 

martoră kt nam aszită sorbindă de. Qu6lus,; ama de 

brasă, de Schomberg, ama de bsnă, de Maugiron, ama 
de lingumitoră în nzntslă onoarei mele. Ns, era înkw 

întrauelă timnă Bussy +. Bussy, kare ns era al meă 
daka prei, dar în kare m'anti fi înkrezată desnre zelslă s1ă 
daka nă mr temeam a înssfla neînliredere ueloră alui; 
Bussy, kare este kassa innolsntarir a morgii  loră, 
Bail &nde am ajsnsă, kotă de msltă doreskă kiar ne 
inemiuii mei! Negremită, kzte natră era onesti. El 
Damnezeslă. mes! ns te ssnzra de ue zikă. Ve prei, 
Lavalette„ temneramentală meă n. ms: eartr-sz dak 
la fiv-kare ort din zi nisue lonitsre “mari de saads 
la ori iine na eni; dar. în fine, îsbite. amiue, daka 
nă esti anentsrosă uri înaltă de mn, esti însz gls- 

- Megă, [ină, sne-ori mi bsnă în konsilie. "Ta ksnosui 
toate afauerile mele, ka uels altă amikă mai zmilită 
ks lare nă mi se ra niui sn. minstă. : 

— De ine noesue ss. Borbeasks Maiestatea 
Boastrz ? întrebi dsuele. 

— Ară trebsi sr i semeni, d'Epernon. 
„— Dar trebse însz ss suit de uinej € dori Ma- 

iestrpii Boastre.
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— O! bietsle Chicot, snde esti ls? 
“D'Epernon se skslt sănrrată. . 

— EI bine! ue faul? zise regele. 

— Ni se nare, sire, kw Maiestatea Boastrr 

este în pinere de minte astzzi; dar, într'adezră ns € 

bine nentră toat limea. 

— “Uli nentrs ue asta? 

— Tentrs-kz Mauiestatea Boastrz, fur a kaye- 
ta noate la aseasta, mz komnarv ks domnslk Chicot, 

ulii m simplă destală de nsyină feriuită neniră astt 

komnurare. 

— Noi ksoîntă, d'Epernon.  Ns notă sr kom- 
nară ks Chicot dekută ne ani omă ne kare îl$ irbeskă 

mi ms isbesue, Asta era: snă sersitoră solidă ui 

ingeniosă. : N 

“Uli Enrikă skoase snă sssnină nrofsndă. 
— Kreză ks Maiestatea Boastrr ns m'a fokată 

nairă wi dsue, ka s7 semvnă Isi Chicot, zise d'Epernon. 
"— asr, st n5 rekrimintmă, zise regele l'snă 

surisă auia de rzăteuiosă înkztă Gaskonslă,. ori kzlă 

de uztrenzitoră “mi nersminată a fostă, i Beni mai 

rvă dinaintea astă: sarkasmă de lată dinaintea. snei 

msstrrri flagrante. 

— Chicot ms 'îsbia , sro Enrikă;, mi îmi lin- 
sesue; eat toti ue notă zise. O! lrndă -mi- adskă . 
a minte kr, kiar$ în auestă lokă snde te afli a tre- 
kstă topi auesti jsni frămouri,  braă: mi. kredin- 
uiomă; „kr “kolo, ne fotolislă snde pi ai nssă nzluria, 
Chicot a adormită mai maltă de o sstr de ori?
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— Toate ks era foarte de snirită, întrersuse 
d'Epernon; dar, ori mi kim, era uspină resnektuosă. 

— Bai! srm$ Enrikă, astă skamnă amikă ns- 

mai are niui snirită niui kornă astz-zi. 

IIli miuk$ ks întristare metaniele sale de ka- 

nete de morpi kari skoaserz snă ssnetă. lsgsbrs ka 

ksm ară fi fostă de oseminte adensrate; 

— El ue s'a frkată Chicot ali domniei tale? 

întreb kz neîngrijire d'Epernon. 

—. A merită! resnsnse Enrikă , moriă ka totă 
ve m'a isbită! | - 

— Fă bine! sire, adrăgi dsuele, kreză în a- 
deozră kz a fukată bine de a marit; elă îmbztrenia; - 
msltă- mai năuină- îns dekvtă glsmele sale, mi mi s'a 
zisă kr ksmustarea ns era Birtstea .sa fasoritr. De 
ve a mărită bietslă omă, sire?... de nemistaire? -.. 

| — Chicot a mărită de întristare,. ssfletă rs, 
resnănse ks amrrruisne remele.. - 

— Ba (i zisă aueasta ka sz Br lakp s% ri- 
dei nentrs uea din srmz oarr E 

„—. Ealz ue te înuealz: n'a Băi niui st ms 
întristeze k3 suirea desnre. boala sa. . Fiindă-kw suia 
kotă de msltă dori am nentră. amiuii: mei, eli kare 
m'a Bzzălă nlvngînds-"i de atstea ori.. 

— Atănui smbra sa' s'a întors? 
| — Sr dea Dsmnezeă swlă reprză , -kiară ui 

ka . smbrs | Ns,. amikală svă. demnălă nrioră Go- 
renflot, mi a sist astr triste nostate. 

î- — Gorenflot! uine. € auesta? | 
— Snă omă sntă ne kore Pam felkstă. nrioră
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ală Jakobiniloră , wj kare loksesuo în ast fr&moas 

monastire afars din noarta -sentslsi-Anton, în fana 

krouii Falbin, anroane de Bel-Eshat. 
— Foarte bine! Br'snă rvă nredikatork preia 

Maiestatea Boastri na fi dată ună nriorată de _lrei- 
zevi. mii skăde mi krăia se feresue de a ilă îmnăta. 

— Bei aksm sz desii wi neleisită! 

—— Dalaueasta nstea se niz de srită „Ma- 

iestrpii Boastre, ami. înuerka, 

e. 

"— Brei sm tavi, dsve: atavi ne Daumezes ! 

— Chicot era nrea neleyistă, sui mi se nare 

kz i'se erla. . . 

— Chicot a Benită într” snă limnă undă mai 

nsteam. ride de vena. 

= Atănui Majestatea Boastr: n are kăotntă Ss 

i Dar rusă de dinszlă. 

— Ventrs ue? . 

— Daka ns mai noate ride 'de .nimilă,. Chi- 

cot ori kriă de: neselă a a fostă, ns i ară. î de snă 
mare ajutoră. 

—  Omaslă era bonă la toate, mi mi mare ră 

de. dinsulă nă nămai nentrs snirilală să. | 
| '— Ii nântrg ue? kreză k n nentră obra- 

zălă să, fiindi-kz era foarte srilă, domnslă Chicot. 

— ABea nisue konsilie înnelente. 

— 57 lesrmă! Buză kr daka iruia, Maiestatea 
„Boastrr Pară fi fukată. snă nbstrutoră de siyilie, nre- 
lksm a fkzlă ne auelă kzlsezră nrioră. 

— ass, dzue, ns ride, te rogi, deaueia kari 
mi a5 arată isbire, mi nenirs ari am asst'o kioră



Que! Patru-deci-și-cincl, 177 

mi €ă. Chicot, de kzndă a merită, mi este salirs ka 

ant amikă seriosă, mi kzendă n'am gsstă de risă, în= 
pelegă ka nimini sr 'n5 rize. 

— 0! fiz, sire; mi eăkaumi Maiestatea Boa- 

stire nam găstăde risă. Ueija ue snsneam, este ki 

mai adineaori îyi nzrea rră de Chicot nentrs. neselia 

sa, kz mai -adineaori îmi uereai sz te pis de rit, 
ne kendă aksm doresui st te întristeză... Parfan- 
dious: O! ertare, sire, ast înjsrpterz blestemat îmi 
skanz totă d'asna din. gsrs. 

— Bine, bine, aksm m'am .reuită; akum sant 
în năntslă în kare Boiai st mr Bezi kendă ai înue-— 
nstă gorba ks nisuo kăninte sinistre. Aura dar snx- 
ne-mi relele îale nostzui, d'Epernon; totă - d'asna se 
aflz în reme nsterea snzi om. 

— Ns ms îndoeskă de uueasta, sire.. 
— Uli asta € bine, fiindă—kn danz kăm ssnt de ră 

ferită, daka nă m'aunl feri singsră es, ami fi mortă 
de zeue ori ne zi. RE : 

—. Yeia ue n'ară desnlwuea la sr'o kzui Ba va- | 
meni ne kari'1 ksnoskă. 

— În kontr aselora, duse, am -  xalebardele 
soldagiloră mei, . a 

— E foarte nenstinuiosi ai atinye de denarte. 
-— În kontrauelora ue katz sri lonimă de de- 

narte;, um mssketele arkebssieriloră mei. 
— E ssnzrztoră a loni d'anroane sare a anvra 

ănă mentă reguls; nisue mentzri bune nrepseski mai 
bine de kmtă xalebarde mi msskete. 

— Bail zise Enrikă, eatr ue aseam alt data, 
12
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wii în asto nentsri inime nobile. Niui o dute m'ară fi 

ajănsă la mine ue kendă trria aste întrriri ue se ns- 
mia Qudlus, Chomberg, Saint-Luc, Maugiton mi Saint 
Megrin. e Să 

— Eat dar de uine i nare rră Maiestzgii 
Boastre ? întreb d'Epernon; lkrezindă sz'mi resbsne 
urinzindă ne regele într'snă egoismă flagrantă. 

— Doreskă inimele lari bstea în aste nentari, 
mai "nainte de ori ue, zise Enrikă. 

— Sire, zise d'Epernon, dal'aui kateza , aui 
arzta Maiestspii Boastre 7 ssnt Gaskonă, adik nre- 
s»zotoră mi indăstriosă; ki mr nenoieskă st adaseă 
nrin snirit la kalitrpile ue mi a refssată natsra; în- 
trănă kanîntă, kr fakă-totă ue notă, ii les nrin 3r- 
mare am drentslă sz zikă: întîmule-se ori ue. 

— A! eatr lksm srei sz skani ts: miai snăsă 
o mslyime de neriksle adenzrate sas false, la kari 
ssnt esnăsă, mi dănv 'ue maj sneriată, te ressmi 
k aste kssinte: Întimnle-se ori ue]. . Îni sant foarte | 
îndatorită, dsue. 

— Maiestatea Boastrs .poesue dar st  kreazt 
nsuină aste nerikale ? 5 

— Fin: noi Irede dalta mi sei arzta ke LOgi 
s le kombaţi. 

— Krezt kr notă. 
— Tlopi? 
— Da, sire, 
— Suiă bine. Tg ai ajutoarele tale, mă ai 

mizloauele tale, Bslne ue esti! E 
— Ns ama de miui.
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— SS :Bedemă, atsnui. 

— Maiestatea Boastrz Boesue ss se skoale? 

— Ilentrs ue? ă 

— Ka sr siiz kă mine nînv la Bekile zideri 

ale Looralsi. 
— Sare strada de Astruce? 

— Kiară în lokslă snde se oksna sr zideaskt 
o gardr-mobilz , nroiektă kare s'a nzrrsită de krndă 
Maiestatea  Boastre ns Boesue alte mobile dekztă 

rsgatorie mi metanie de kanete de morgi. 

— La astr ors? 

— Zeue ore sănr la orloislă Lăorslsi; nă e-— 

ste ama turziă, mi se nare. 

— Ye sr Bsză în aste zidiri? 

— A! eat! daka nr Boiă snsne, este snă 

mizlokă ka s.n Benigi. .. 

* — E rea renarte, dsue. 

— Tlrin galerie ajsnyemă în uinui minate. E 

— D'Epernon, d'Epernont . 
— Ei bine, sire? | 

— Daka nă este ana kuriosă ue 'Brei st mi 

arpuli, deskide-pi okii. 

E — Br resnsnză, sire, kr Ba af nirea lurioră. 

—- Aidei dar, zise regele “Skslznds=se ne-— 

ste Boiz. .. 
Dsuele st mantela sa -uli  înfouiuri, reyelsi sa- 

Dia sa, dsmaueasta lsrndă o lăminare de uearz , merse 
înainte în galeria Maiestzpii Sale nrea ristiane, : „kare 

îlă arm k” snă nasă tirită. 

 



XIII. 

Dormitoriulu, 

De mi era nsmai zeue ore, .nreksm zisese 

d'Epernon , o 'tzuere de moarte konrindea toti Lss- 
rălă; abia se azia nasălăi îngresiată ală sentineleloră, 
mi skîrpiirea usnyliloră redikztoare „atztă de msltă 
butea Bîntălă kă fsrig. 

Întradenzră în mai nspint de uinui  minste , a- 
miîndoi nreîmblutorii sosirz la zidirile stradei d'Astruce 
kare îmi nrstrase nsmele kiară . de la „edifikarea Isi 
Saint-Germain- PAuxerrois. .. Ă 

Dsucle skoase o keiz din nossnară ; „kobori 
kute-sa trente; treks nrintr'o ksrte. mikz ,. deskise 0 
sut  boltitz, . înkisz: săb nisue morzuini "plai, ari 
a. kvriia narte de josă 'se înksrka: înkm în „nisue. er- 
bari lsnui. 

El rm Br'o zeye nauui o ale: întenoionst
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la kanmtală kuriia se. afl; într'o ksrte interioare a- 

nîndă întrană koluă o skarzs de neatrr. 

Astre skars da într'o kamers întinse, saă mai 

bine într'snă koridoră întinsă. | 

D'Epernon asea keia mi de la astă koridoră. 
Eli deskise înuetă sua, mi arztt li Enrikă 

strania regslt kare, dsnt deskiderea astei suo, se 

înfspima de 0 datz înaintea okiloră sei. 

Tlatrs-zevi mi uinvi de natsri o îmalea: fis= 

kare nată era oksnată de kste ună dormitoră. 

Reyeie se sita la toate aste natsri, .la tonă 

kari dormia, dsn'aueasta întorkînds-se lkztre dsue ku 

o ksriositate neastimuszratz: | | | 

— Ei bine! îlş întrebi, uine săntă topi auest 
oameni kari dorm? | 

—  Nisue oameni ari + mai dormă 1 ini astz sears, 
dar kari de mzne dimineayr nă Boră mai. dormi, ka 
Sb suiz mi ci ue trebse sp faks; ” 

— Uli nenirs ve ns noră mai dormi? | 
__—  Tlentră ka. Maiestatea Boastrz sr noa. 

dormi: i a 
— Esanlikz-te; topi auestia santă amiuii tei? 

— Alemi de mine, sire, kslemi. ka semînpa 

din arip; nisue garzi Drani, kari ns nBoră mai nbrosi 
ne Maiestatea Boastre mai maltă de kztă smbra sa, 
mi kari fiindă pintilomi topi, anîndă drentală sz meargv 
nretstindeni snde: Maiestatea Boasirs pa merge, nă 

oră Isa ne nimini ss se anronio de noi. de kai la 

o lsnyime de sabiz. 

” — Tă ai insentată asta, , GEpernon?
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— E! Demnezesle, da, eă singsră, sire. 

— Boră ride de aueasta. 

— Ns, Boră asea teams. 
— Ama dar săntă foarte snrimîntotori uinli- 

lomii tei? | 
— Sire, ssntă nisuo k'zni de sinrtoare, krora 

le sei da drsmslă no ori ue ninată îţi Ba anlpuca „ui 

lkari neksnoskîndă dekrt; ne noi, neanîndă relaisni 

de lirtă ks Maiestatea Boasirz, se oră adresa nsmai 

la Boi ka s% aibr lsmina, koldsra, Biapa. 
i — Dar asta mr Ba răina. 

-— %nă reme se rsin Br'o dat? 
— N notă alvti ne Saisii înkz. 

—  Bitp-te bine la toni auesti de ksrindă se- 

niui, sire, wi snsno-mi daka se .nară nisuo oameni 

d'o mare keltsialu? - 

"" Remelo “ arănkb o nrivire assnra astui lingă 

dormitoriă kare înfzpima o nricire destală de demnr 

de larea, o minte kiar nentră snă reme dedată ko 
„tromoasele îmnzrpiri arxitektorale. 

“Astr salz lsngr era desnvruite, în toatr lsn- 
jimea sa, nrintr'sni nvrete ne kare arxitelktală zidise 
natră-zeui mi vinu de alkose,: amezate ka atv- 
tea kanele snele lingz. altele .. ne. snde era mi treue- 
rea, mi în kanztală kurija se afla reuele mi d'Epernon. 

:0 ms, fksts la fir-kare alkonă , Insa - intra- 
rea liber într'ănă felă de loksinur Benin. 

Din ast îmnvryire inyenioasz resalta ln, fiv= 
kare uintilomă aBea iapa sa nsbliku mi niaa sa 
zidite. 3
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În nsblikă se arsta nrin alkonă. - 

În familis, se askăndea în mika sa loje. | 
Sma lip-kuriia loji miui da ne :sn5 Dalkonă, 

kare se întindea în toatr lsnuimea zidirii. 

Reuele ns înpelese mai înțiis aste: miui deo- 

sebiri. | | 
:— Tlentră ue miarvpi ne toi lori dormă astă 

felă ne uatsrile lor? întrebi, regele. 

—  Ilentrs-kzu, sire, am kăyetată kw -uerueta- 

rea ară fi mai lesne de [pkstă nentrs Maiestatea Boa- 

strs: dsnz aueasta aste alkose, kari vă 'fiz-kare snă 

nsm'zră , 'a% snă anantauiă, ini kare este. kz transmită 

astă nsmwră la lolkatarală loră: astă-felă fiz-kare lokatară 

Ba fi, dens trebsinuv, ănă omă sad o uilrz. 

— Ai ksmetată destslă de bine, zise reyele, 
mai alesă daka nsmai 'noi asemă keia astei aritmetiue. 
Dar se poră nzbsmi nentră - totă d'asna neferivipiă în 
ast EBM'STBb. : 

— Maiestatea Boastrz sa. okoli ks mine daka 
Boesue ui ga intra în lokziniele fiz-korăia.:! 

„—. La draks! ue gardz-mobils - mi .ai fskatg, 
d'Epernon!': zise reyele 'arsnkndă okii. assnră : skas= 
neloră nline kă trenyele ueloră ue dormia: .:: Daka noi 
înkide asi poalele“astoră strengari, Ilurisălă pa ride msltă. 

o 1— Este adepurată, sire, resnănse dsuele, 
kz uei natră-zeui mi uinui ai 'mei n. ssnlă îmbrekagi - 
lssosă; dar, sire, dak'ară [i fostă toi dsui uui mairi... 

— Da, înpelegă, :zise renele : 'ssrizindă, pară 
lkosta mai sksmuă de lut akum, 

— Ei bine, kiară ama este, sire.
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— Kotă ms oră kosta ei, sm Bedemă? Asta 

m pa otvri noate, fiindă k7 într'adenvră, d'Epernon, 
înfeuimarea n nrea € arvtoas. 

— Sire, sui Dine kr ssută lam makri uri 
nîrlimi de soarele nrozinpieloră noastre de la ssdă, 

dar mi că eram makrs mi nîrlită la ci krndă am Be- 

nită la Ilarisy; . se Bors îngrziua mi se soră albi 

ka mine. A | 
— Xm! zise Enrikă arsnkendă o arisire oblik' 

ne d'Epernon. | Mi 
lle zrmr dsn'o nassr: : 
— Suii te kr uintilomii tei sforzeskă la ni- 

sue lntrreyi ? zise regele. : | | 

— Sire, ns se ksnine sv'i jsdeui dsns nedere, 
a5 mwnlkată foarte bine ast searr, înmelegi. 

— Askslte, eats snslă kare niseazz lare, -zise 

reuele asksltrndă ks ksriositote, 
— Adeszrată ? | 

— Du, ue zise ? askalir,. | 

Întradessră, snslă din uintilomi., ks  kanslă 

wi kă mznile afarz din nată, ks gura. ksskats, săs- 
nina kzte-Ba kăsinte k'snă ssrisă melankolikă. -. ..: 

Rewele se anronit de dinsălă în nirfslg de- 
uiteloră. . Ş E 

Daka esti o femeiz, ziuca elă, fani! fil 

„— Alal zise Enrikă, asta 6 galantă, 
— Ye ziuepi, sire , desnre . dînsală? 

— Figsra sa îmi nlaue destală. . 
D'Epernon anronii lgminarea 'de ulkocă.:!
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— Dar aueazta are mrni albe, mi barba nen- 

tenat, bine, 

— Este domnală Eraauton de Carmainges, snă 
bziată frsmosă ui kare Ba înainta. 

— A Ivsată în para Isi i snă amoră înuenztă, 

bietslă bziată! 

_— Ka ss maibr altă amoră de kută ul reye= 

Isi ss, sire; pomă kssta 0 îmnrejsrare ka st î mal- 
pămimă nentrs salrifiuizlă să. 

— 01 ol! .eatz, o figsrs. ksrioast kare sine 
danv domnslă tiă... kăm i ai zis? 

— Ernauton. de Carmainges. | 

— Ax. dal draue! kare: kemart are nsms-= 

rsli 31? ară ziue uineBa kr 6 rasa ănsi nenitentă. 

— Auela & domnală de Calabre; daka Ba rsina 

ne Maiestatea Boastrz, Bt garanteză kz se Ba îna- 

Băi mi elă nzină. 

— Uli uea alt figsrt krsnte, uri kare n5 nrea: 

seamsnr a nisa la Br'snă amoră? 

„— Ye nămsră, sire ? 

— Nomsrslă, 12. 

— Askăyimă tmiosă, inimr de bronză, omă la 
ideie, domnală de Saint-Maline, sire. 

— Ama! dar kagetă Iaseasta ; sui vale, 

lz al anstă o ideir ? 
— Ama kreză mi că; jădek» dar nspină, sire, 

vo cfektă Boră nrodsue asti nosi lni de gardz, kari 

ns se oră mai. desntrpi 'de Maiostatea Boastrz ka sm=— 
bra do kornă; auesti moloui. ue n S'aă nuzală nilkziri
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1. 
mi kari, la uea d'întiiă îmnrejsrare, se soră arzta 

astă-felă înkztă sm ne fak onoare la toni. 

— Da, da, ai kăsîntă, asta este o ideiz. Dar 

asteantv. IE e 
— Ye? e 
— Mi se uure kt ns mr soră ărma ka 5m- 

bra mea în astă kostmă. Kornslă met are o înfz- 

niuiare bsnv, imi nă 'Boieskă ka. smbra sa, saă mai 

bine ka smbrele sale sr o desonoare. 

| — A! ne întoarsemă, sire, la kestisnea de 
vile. A A | 

— Mredeai k'o 'sr 'sitrmă ? 

„_— Nă; din kontra, în toate Iskrarile asta 8 
kestisnea fendamentals:' dar în nrisinma astei uifre, am 
aBstă înkr o ideiz. a 

— D'Epernon, d'Epernon! zise. remele. :. 
— Ve sr fakă, sire, dorinma de a fi nlzkată 

Maiesteuii Boastre îndoesue imaninarea mea. 
— Bine, sr Bedemă, snsne astm ideir. 
— EA bine, daka sta în. mena mea, fiv kare 

gintilomă ară afla mzne de dimineaus, ne skvsnelală 
snde ssntă trengele Isi, o.năngr de o' miiz de sksde 
nentră nlata uelsi d'întiiă semestre. Să i 

„n 5— 0 milz de sksde nentrs! velă dintii se- 
mestră, uease mii linre ne ans! fspi d'aiui! esti ne— 
bună, dăve; snă remimentă întregi mark kosta atstt. 

„— Bitagi; sire, ks .santă destinai a fi sm-— 
brele Maiesteyii Boastre, mi, 'singsră ani 'zis'o, kr 
doripi „ka mbrele soastre si fir dun ksBiinus ' îm- 
brekate. Fir kare dar ksaueastz, miiz de skade se n
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îmbreka mi se sa înarma asti-felă înkulă sr Br fakr 
onoare; mi asănra ksBîntălsi onoare, mai slubesue 

nsjină krnestrslă Gaskoniloră. Ama dar, nnindă o 

miiv uinvi sste lire uentrs ekinare, ară fi natrs mii 

"vinu ste lisre nentrs uelă dintii ană, trei mii nen= 
iră ulă doilea mi vei alpi. 

— Ama se mai noate. 

— Ii Maiestatea Boastrs nriimesue ? 
— Este o- grestatea, dsue. 
—  Kare? 

— Liasa de bani. 

— Linsa de bani? 

— dite lskrg! tă 'trebse sr suii mai bine de 

kwtă topi, ko asta ns 6 snă aretestă din narte-mi, 
is kare n'ai nstată înkz s1 faui st pi nlvteaskt 

traktală! . 

— Sire, am aflată snă mizlokă. 

— Ka ss am bani? 

— Ilentra garda noastrr, da, sire. | 

— Br'snă nsiă de. uiolă, sue reyele nrisindă 

la o narte ne d'Epernon. : 

Anoi tare : | 

— Sr nedemă . astă. mizlokă, zise el. 

— Sa înrenislrală , ssntă nlease sn astuză 

“kiară, ănă ediklă assnra drentăriloră de 'pinată mi 

de nesue. | 

— Se uoate. Sa 
—: Illata velsi d'întiiă semestră a dată meal-. 

  

1 “Trauere de nolipe, sam, lat de transnoră.
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zeui uri uinui mii skăde ne kari tesasrală ekonomie- 

loră era sr le nsit în kasr azi de dimineayr, kendă 

îlă însuiingai ss n5 fak nimikă ks ele, astă-feli în- 

kat în lokă sr le usir în tesasră, ine nentră dis- 

nosimisnea Maiestuyii Boasire banii taksei. 

— Îi destinam uentrs resbele; dsue. 
— EI bine, tokmai asta, sire. VYea d'intiiă 

kondipisne a resbelzlui, este a asea oameni, uelă d'în- 

tiiă interesă ală regatslsi, este anvrarea ui sigsranpa 

regelsi, nlvtinds-se garda reyelsi, se îmnlineskă toate 

aste kondipisni. 

— Kssiîntslă ns este ră; dar, dsr sokoteala 

ta, Biză nămai natră zeui mi uinui de mii de sksde 

întrebăinpate „ aura dar îmi mai remznă dosz-zeui de 

mii nentră regimentele mele. 

-— S7 mr ertani, sire, am disnssă ks nlr-— 

uerea Maiesteyii.: Boastre de aseste dosz-zeui de 

mii skade.: 

— Al ai disnssă do ele ? 

-—:Da, sire, Ba fi snă akontă ne... 

— Eram sigsră, zisc reuele, îmi dal. o gardr 

ka sz intri în banii tei. 

O! snre esemuls, sirol. 

—: Dar nentră ue tokmai astă nsm'sră de natrs- 

zeui wi vinul? întrebi regele, Beninds-i altz ideiz. “ 

— Eatv, sire. Namzrală trei este mai. pekiă 

mi disină; ne ling'aueasta este komodă. Sare esemnl 
kandă snă kasaleră are trei kai, nisi 0 dats ns e- 

ște ne josă; uelă dal doilea se iea în lokală uelsi 

, 

dintii kare 6 stutată; anoi. remzne. snă ală treilea:
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ka si piu lokslă uolst d'al& doilea, la întimalare de 
renire saă de boals. Aura dar ei 'anea totă d'asna' 
do trei ori uinui-snro-zeue wintilomi: uinsi-s nre-zeu6 
nentră sersiyiă, trei-zeni lkari se noră renassa. Fir- 

kare sernipyiă pa wine dost-snre-zeve ore; uri în tim- 

măl$ astoră dosr-sure-zeue ore Bei anea totă d'asna 

vinvi la dreanta, uinui la stinga, doi înainte mi trei 
înderztă.  Biiz dur. sz 25 atave ks o astă-felă de 
gard! 

— Suii, due kw asta este o kombinare îmde- 
monats, uri pi fakă snă komnlimentă. ai 

| — Ilripesue'i , siro ; într vadensră fală snă e- 

fektă foarte. bsnă. ai 

"—' Da, îmbrukapi le soră medea bine. 

— Kredeni aksm ks am drentală si norboskă 'do 
nerikzlile kari B3 ameningt ; 'sire ? 

No zi 
„— Abeam dar ksBîntă ? 

— Fis. 

— Domnslăi de Joyeuse ns i ară “A genită .o 

astă-felă de ideiz. 

— D'Epernon! d'Epernonl ns este „bine s% 

Borbesui rză de uei ue linsesliă. 

— Parfandiousl! norbesui rsă de uci us santă 

de fas, sire. a 
— A! Joyeuse ms însoesue totă -d'asna. 

Eru ks mine asirzi la Greba.. | 
— Ei bine! “eram aiui, sire, ui. Maiestatea 

Boastrz pede ks ns mi nerdeam timnală. 
— Îni mălgămeskă, Lavalette.
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— Anronosito, sire, zise d'Epernon, dsn'o 

tuere de snă minstă, aBeam sr ueră snă lskrs Ma- 
iestrțiii Boastre. 

—  Înwadensră, dsue, ms miram: msltă îs% n5 
mi veri nimikă. 

— Maiestatea Boasirr este trista astrzi, sire. 

— E! ns, ts ns înuelegi, amikslg mei, zise 
regele a krrsi: butai de jok îndestslase resbsnarea, 

saă mai bine ms înmeleyi rtă: ziucam ks, fiindă-k'r 
mă ai fukstă snă serniniă, abeai rentă s% mi ueri ueBa; 
vero dar. ) 

„— Al uena, sire, Ile ling aueasta, eia ue 
eră Maiestzyii Boastre este o fsnkpisne. 

— 0 fânkuisne! t, kolonelă wenerală ală in- 
fanteriei, mai Brei înkt o îsnkpisne, dar te na 
sfvrrma | 

— Sant tare ka sn Samson nenirs sersipiulă 
Maiestzpii Boastre; nentrs sersigislă Maestrii Boastre, 
auii nărta uerslă mi nemîntelă. 

-.. — 'Atănui uere, zise reuele săsninzndă. 
— Doreskă ka Maiestatea Boastru sz mi dea 

komanda astoră natră-zevi wi uinui de nintilomi. 
— Ye felg! zise repele înkremenită, srei s' 

meryi înaintea mea, dsnz mine? Brei s4 te denotezi 
nîns în astă felă de nsntă, Brel SL „il kanitanslă 
gardei? 

— Ns ns, sire. . 
'— Ama Bezi, ue orei dar atănui ? norbesue, 
— Bois ka'auesti” garzi, komnatriopi ar mei, 

s'askults de komanda mea mai maltă de kat d'a ori
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lkurăi alt; că niui ns Boiă nreuede niui nă'i 'B0i5 

arma; Boiy anea snă ală doilea eă. 

— Mai este ueza aiui, ksyetb. Enrikă dzndă 

“din kan5; astă dianolă de om; dz toti d'asna ka 
s7 aibr. 

Anoi tare: 

— Ei bine, fiv, Bei aBea komanda. 

— Sekretr ? 

— Da. Dar „futut: sine pa fi kanslă astoră 
natrg-zeui mi uinui ? 

— Mikslă Loignac. 
— A! atută mai bine. 

—  Maiestatea Boastrz a aflată ks kale? 

— Foarte mallă. - 

— Sa oturiti astă-felă, sire? 

— Da, dar... 

— Dar? 

— Ve rolă are ne lingr tine astă Loignac? 

— Este d'Epernonslă met, sire. 

— Te kosts slsmnă atsnui, mărmăr'b reyele. 

— Maiestatea Boastrz ziie? 

Zilă kz nriimeskă. 

— Sire, mr dskă la tesasrarslă finanpeloră Ss 

icai uelo natrs-zeui mi uinui de nsnui. 

— Aste searr ? 

__ Ns trebse ka oamenii nostri mrne de di- 

mineag 5% le afle ne skasnele lorg? 

„„ Ama este. Ds-te că mr întorkă a kasz. 
_- Mslusmită, sire ?
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— Destlz. 

— Bine nzzită în toate kassrile. 
— Da, de nisue oameni kari dormă ks nsm= 

nii înkinri. 

—- Boră Begea mrne, sire. 
D'Epernon rekondsse ue Enrikă nînr “la sula 

galeriei iui îlă nvrrsi zikînds=ui: 
Duka ns ssnt rege, am garzi ka snă reye, 

“mi kari ns ms kostr nimikă, Parfandious! 

— ——. DP Oman



XIV. 

a Umbra. lui Ghicot, 

Este snă minstă de kzndă am snss'0, kr re- 
vele ns se amsyia niui 0 datz în nriinua amiuiloră 
sei. Eli knosuea defektele mi kalitrpile loră, mi ui- 
lia, reye ală 'numîntălzi, totă ama de esaktă în nar- 

tea uea mai nrofsndz a inimei loră nreksm nstea so. 

fokz remele uerslsi. . 

Eli înmelesese nmai de krtă snde Boia sr a- 

jăngs d'Epernon, dar fiindă kz s'astenta sz ns nrii- 

meask nimikă drentă skimbă ks ucia se ară da, mi 
nriimia . din kontra, natră-zeui mi uinui de lalei în 

skimb kă meni-zeui mi uinvi mii de skude, ideia Gas- 
konslsi i se nrră o aflare nosr. 

Ii anoi era o nostate. În5. biet reye ali 
Franuiei n5 nrea € tolă d'asna kenzită ks aveastr 

mart: atvtă de rarz kiară nentrs snămi, rewele En- 
13
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rikă III mai sîrtosă kare, dsnr ue asksltase litsryia, 
mentsnase kznii sci, nssese la liniv kanetele de 

moryi iui fekăse kztpyimea de săsnine, ns mai aBea 
nimikă de [zkstă. 

Garda întokmitz dar de d'Epernon nlvlă rewe- 
ls, mai Birtosă nentrs-lkz s'ară orbi de dinsa, mi 

ară ustea nrin ărmare s1 viteaskz ne fisionomie altă 

lskră de kwlă ueia ue Bedea în toate zilele de zeue 

ani de kzndă se întorsese din Ilolonia. - 
Ilsyină kzte nspină, ks krtă se anronia de ka- 

mera so. 5nde îl astenta mierslă, destală de intrigată 

de asts nreimblare nontsrns mi neobisinzite, Enrikă 
îuni desnolta în sine foioasele întokmirii ueloră natrs- 

zevui ii uinui, wi, ka toate sniritele slabe saă slzbite, - 

întrepedea lsminznds-se ideiele ue d'Epernon le nă-- 
sese la sedere în konnorbirea ue o anssese ks dînsală- 

— Ends: & uea dens srmz, ksmeti rewele, a- 
vesti oameni soră fi negremită foarte: brazi mi Boră 
fi noate foarte redinuiomi; snil aă niste fisionomie 
kari nresină, alyii:nisue fee neanroniate: Boră fi, măl- 

usmeskă Isi Dsmnezes! nentră toate lmea.... mi anoi 
6 fîrsmosă snă konnoiă de natrs-zeui uni uinui de snade 
gata totă d'asna a cui din teakzl 

“Astă din srmr miră 'de ksmeteri amesteken- 

ds-se ks ssnenirea weloră alte snade' atstă de deno- 
tate ue le doria ama kă amară în găra mare, ui mai 
amară înks înuetă de totă, adsse ne 'Enrikă la asts 

întristare nrofsndz în kare kmdea ama de desi în e- 
noka'&nde amă ajsnsă, în kptă S'ară fi nstată zive 
kw era starea sa obiuinsite. . Timnii awa de: asari,
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oamenii aura de rei,; koroanele ama de moszinde ne 

frsnpile regiloră, i întinvrirz nentrs a dosa oars astr 

trebăinuv mare de a meri saă de a se înseseli, în 

kztă ns nstea sr easz 5nă minstă din astt boalr ue 

kare, în enoka aueia, Englesii, maestrii nostri . în 

melankoliz., o botezaserr ks nsmirea de spleez. 

Se sit sr Bazr ne Joyeuse, anoi. nezsrinds'lă 
nikviri, întrebi de elă: 

— Domnslă dsue n'a nenită în, z zise smierslă. 

— Bine. iam alegi mer de kamers, ui 
retrage-te. e 

— Sire, kamera Maiestvyii Boastre este gata, 

ui Maiestatea Su rewina a uerstă ordinile renelsi. 

Enrikă se nrefzks kr nă asde. . - 

— Trebse s7 zikă 'Maiestruii Sale sr nsiz 
konztiisls? se uerk$ sp mai zik ămierslă. 

— Ns, zise Enrikă, ns. Am ss mr înkină, am 

St lăkreză; mi dans “asta. mi ssferă, Boiă dormi 

singsră. ! 

“mierslă se înklin$.! 

—  Anronosito , zise Enriuă rokiumunds-"6, dz 

rewinei aste dsluemari de Orientă kari 'adăkă somnă.. 

[Ii dete katia de kofetsri smierslsi. 

Reyele intr& în kamera sa, ne kare nalegii în- 

tadezzră o. nregstisers. 

Dsnz ue intri, akolo, Enrikă arenkt | o: ate 

terz de okiă ne toate auesoriele ama de kzătate, ama 

de minsuioase ale astoră toulete estragagante ue'lă f5- 
vea nă de măltă ss (it uelă mai frsmosă omă ală kre- 
stinztepif nenstindă s7 [iv uels mai mare reue. 

*
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Dar nimikă n i mai norbia în fanoarea. astei 

Iskrari silite, la kare altz date se ssnănea' ama de 
msltă. Toti ue era femeieskă altz dal, în astr or- 
ganisare ermafroditv nerise.  Enrikă era ka auele br- 
irene kokete kari mi aă- skimbală oglinda ks o karte 

de litsryiz: se înfiora aksm de obiektele ne kari le 

isbise mai msltă. Ea 
Minăme  nrofemate mi sanse, masue. de nrn- 

zs săbire maiate în nast, kombinzri ximiue ka se 
înkrepeaskz nvrslă, negritslă berbei, romiislă srekii ui 
fanta de a strelsui okii; el neîngriji toate astea înkz 

_nrekum 0 fruea de msltă timnă.. . .: --- 
:—Matală mei! zise elă k'snă sssnină. 
Doi 'sersitori îlă desbrvkarz, i deterz snă nan- 

talonă de Ivnr fin de Frise, ui reditznds'lă ks fe- 
realr, îl nssers în -asuernstă, 

„— Vititorelă Maiestuit Sale! strig, snă atast. 
Fiindă-kz Enrikă, omslă. uelă kă: nesomniele 

lsnijă mi krăde, adormia sne-ori ks o uitire, ui aksm 
mai trebsia înk limba nolonz kă sr îmnlineask's mi- 
nănea, ne kendă alti datz, adik la învenstă , limba 
franuesz i era 'destalz: | 

—. N5, nimini, zise nă mi trebze uiti- 
toră, say sz siteaskz rsgvuisni a kasz la dinsslă nen- 
ir mine.  Daka însz domnală - de Joyeuse. + Ba: Beni, - 
trimite- "18 aiui. 

-— Dar daka na seni tzrziă, sire? 
_— Bai! zise Enrikă, elă ine toti d'azna ter- 

zis dar la ori kare orr na Beni,  îneleneni trimi- 
" tegi-mi- -l&.
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Sersitorii stinserz lsminvrilo de seart, aurin- 

ser: anroane de fokă o lamus de esenur kare sko- 

tea nisuc flakmre nulide mi albwvstraie „ snă cl de re:- 

kreare fantasmagorik foarte nlvkst» remelsi de la în- 

toaruerea ideieloră sale mormîntale,, dsn'aueasta emirz 

în nîrfgl& demiteloră din kamera tokate. 

Enrikă brană în fama. 5năi adepsrată nerikslă, 

aBea toate temerile, toate slubiuisnile koniiloră mi fe— 

meieloră, se înfrikouta de anarinisni, i era teams de fau- 

tasme, mi ku toate astea astă simtimentă îlă oksna. 

Abîndă teams, i se ra mai năpină, asemenea ns 

nrisonieră, kare zrînds-i-se kă mederea înti'o lsngr 

înkisoare, resnsndea. auelora ari îlă însviingța lk' era 

st fiv nssă la tortsrr. - 

— Beni, asta mz Ba fate totă tasna sv trekă 

5uă minstă. - 

Ks toate astea, totă srmrandă resfrunuierile lam= 

uei sale ne nvreui, toti kzstendă ks nrisirea nrin kol- 

usrile uele. mai întsnekoase ale kamerei, totă înuer- 

lkendă. s'as5zz uelă mai mikă sgomotă lare ară fi ns- 

tată s.deskonere misterioasa intrare a 5nei smbre, 0— 

ii Isi .Enrikă, kare era stztată do snektakalslă uelă 

de ks zisa mi de îmbletală de seara, so Bzlăirt mi 

îndatu adormi saă mai bine amoryli în astr linisue uri 

ast singarutate. , 

Dar renassele ăi. Barilă nă era a Ienui. Snată 

de aste frigsri asknse ari :derznzna Biapa într'în- 

sslă în: timuslă somnslsI ka mi în.ajsnă, krezu kr a- 

yde sgomolă în kamera sa ii se destentţ. 
— Joyeuse, întrebb elă, ts esti?
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: Niminl nă resnsnse.' 

Flakzrele lamnei albastre se milurOraserz ; ele 
trimitea în tavanzlă de stejară skalnată oare- _lkaro ls= 
mins slabhr ue înserzia asrslă ornamenteloră. 

—  Singară! totă singer, marmsră reyele. 
A! nrofetslă are kănîntă ; . Maiestatea “ară tre- 
băi totă d'asna sz sssnine. Ară fi fuksiă mai bine 
s1 ziks; Ea săsninz totă d'asna. 

Anoi, dsn'o nassr d'snă minstă: 
— Damnezeslă mes! msrmari cls în form de 

răgvuisne, du-mi nzterea da fi totă d'asna singsră în 
timnslă piepei. mele nreksm noiă fi singsră dan moar- 
tea mea! 

— El el singară dens moartea ta, asta ns &: 
sigsră, resnsnse o nove strigoait kare sibri ka o l0- 
sire metalikr la pr'o kzpi-Ba nami de mată; mi Ber- 
mii &nde îi lami ? 

Reyele.- snrimîntată se sedikt în sssă, între- 
bend, kă tsrbsrare fir-kare mobilz a kasei. 

—. 01 ksnoskă asts sose, msărmsri. elă. 
- . ”— Bine ke o kănosși, resnsnse Bouea.. 

„O sădoare reue: trekz ne fesntea .remelsi. - 
.— Sară ziue kr este Bouea Isi Chicot. 
— T5 arzi, Enrikă, tă arzi, resnsnse Bovea. 

- Atanui Enrikg, skowindă snă niuioră afars din 
nală , zuri la oare-kare distanp% de kumină, într'astă 
fotoli ue'lă arstase ks o orz înainte Ii d'Epernon » 
snă kană assnra. lerăia: fokzlă nznea o resirenyere 
romatiks kare singsrs, în':fendsrile. Isi Rembranz, l5-
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mineazr 5nă nersonauiă ue abia se noate zrri la uea 

dintiiă arsnkotarr de oliă. 

Asty resîrenyere desuindea ne Dbramslă fotolis— 

Isi snde se rezima brawslă nersonauislăi, anoi ne ue- 

nskislă sză ososi mi skosă afarz, anoi ne înkeietăra 
niuiorălsi ue forma 5nă ăngiă drentă k'snă niuoră ner- 
Bosă , makrs mi lingă neste mrssrs. 

— Damnezeă st mz anere! strigi Enrikă, este 

smbra li Chicot! 

— A! Dietslă mes Enriketă, zise Bouea, totă 

ama de nerodă esti? 

— Ilentrs ue? 

— Smbrele: ns porbeskă, n negiobsle, fiindă-kz 

mak oră, mi aria ărmare nisi limbz,. adusi figsra 

amezats ue fotoliă.. 

— Atsnui, esti Chicot? strigi reyele beată 

de bsksris. 

— În arininua aueasta nă B0i5 s% . otureskă ni— 

milă ; Bomă Bedea mai turziă «e ssnt, Bomă nedea. 

Ve fel;! aia dar nai msrită bietslă meă 

Chicot? - 

— Aide bine! eatu kk striui ka ănă nălteră; 

din kontra, sant mortă, de o sstr de ori mortă! : 

— Chicot, snikslă meă amikă ! 

__ Vel nswină ts ai astă anantayiă assnra 

mea, de a ziue mercă auela-iui lskră. Na te ai skim-— 

bată, ue drak! 

— Dar ti, tă, zise ka întristare regele te 
ai skimbată, Chicot ? 

— Auta mi se nare.
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— Chicot, amikslă mes, zise romele nsnin- 
ds-ui amîndosr niuioarele ne narketă, n nentrs ue m'ai 

nvrosită, :snsne ? . 

— Fiindă-kz am msrită. 

— Dar adinea-ori ziueal ks n'ai msrită? 

— Ii o zikă înkz. 

— Ye na sr zik ast lontraziuere? 
— Asts kontraziuere Ba sr. zilkr, Enrikă, ks 

nentră snii sant mortă mi nentrs alyii Biă. 

— Uli nentrs mine ue esti? 

— Tentrs tine ssnt mortă. 

— Tlentrs ue mortă nentră mine ? 
—. Este lesne de înyelesă : askzltr bine. 

— Da. . 

—.Ts ns esti strnînă aiui.. 

— Ye felă? | 

— T5 ng noni. nimikă nentră aueia kari te 

serseskă. 

— - Domnsle .Chicot! : 

— Ș7 nă ne ssnvrrmă, sai mr sănvră. | 
— Da, ai ksaîntă, zise remele tremsrzndă ka 

smbra si Chicot sr ns nears; orbeste , amiie, 
- Borbesue,. . i 

— Ei bine dar, aBeam 0."mik'p afauere - lkă 
domnală de Mayenne, ni adsui a minte ? 

—: Foarte bine. , 
— 0 termină, bine; bat; ne astă kanitană 

kare ns are 'semină; mr kastb ka st: ms snînzsre, 
mi t5, kare kredeam ki o s7 mr aneri-în kontra
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astsi eroă, ms ubrescsui; în lokă de a "li mrntzi!'te 
îmnaui kă dînsălă. Ve am fokastă atsnui? m'am de- 
klarată de mortă mi m'am îngronată nrin mizlouirea 
amikslsi mei Gorenflot; 'astă-felă înkulă din auelă 

- timnă Domnală de Mayenne kare mr kwvsta, ns m» 
mai kastz.... a 

— Ye ksrauiă snvimîntztoră ai aBstă, Chicot, 
nă Suiai dsrerea ue mi ară faue moartea ta, sorbesue? 

— Da, este ksraniosă, dar 'snzimîntrtoră nă 
este de lokă. N'am irzită niui o dat ama de lini= 
suită dekztă de atsnui de kzndă toat lsmea s'a în- 

kredinpată kr nă mai treskă.: o 

— Chicot! Chicot! amikslă met, strigi, royele 
mt snvimînui, kanălă meă se nerde. - 

| — Abia astezi ai înpelesă aueasta? 

— Ns suiă ue 's7 kreză. 

—- Dekl katr însz ss te onresui „la Br'ănă ls- 

krs: ue krezi tă, ss pedemă? 

— Ei bine! kreză kr esti mortă ui leg te 

întorui, | 
—  Atanui, mină: ue delikată esti. 

— Îmi asksnzi o narte din adenrră, uelă ns- 

ping ; dar ka fontasmele din Bekime ai St mi sn 
îndatz nisue lskrsri de snaimr. 

— A! ks desnre asta, nă zikă ba. Ilregr- 

tesue-te dar, neferiuito reue! 
— Da, da, srmt Enrikă,. mariărisessi fn, esti 

o smbrs înBiatr de Dsmnezeă ?
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— Boiă mortrisi ue. pei noi. 

—. De .n'ară fi ama, lkăm ai fi nenită aiui nrin 
aste koridoare nszite? [sm te ai fi aflată aiui în ka- 
merea mea, anroane de mine? Ama dar aksm, uelă 
d'iîntiii penită întrz în Louvre? astă-felă se nvzesue 
remele ? 

Ii Enrikă, dends-se ks totslă snaimei imagi- 

nare kare'lă anskase, se arsnki earz în natslă stă, 
guta a mi -akoneri :lanslă ks nlanoma. 

— Eaka ama! zise Chicot k'snă auentă kare us- 
ksndea oare-kare îndsrare uri năpin'b simnatip, ns te 
anrinde, ka sz te konsingi nai „dekslă : s% ni m'zna 
ne mine. . - 

— Ama dar t nă esti snă - «trimisă ală res- 
bonrrii ? - 

— Bintre de verboaila | -am oare koarne ka 

Satana sa. o sabir skinteietoare ka a arkanyelslsi 
Misail ? 

— Atsnui, ksm ai intrată? 
— ar te înlorui la asta? 

—  Negrewită. 

— Ei, bine, îngeleye dar la totă mai piă keia 
mea, kare mi ai dat'o mi ne kare am atîrnat'o de 
sită în nekasslă” gintilomiloră kamerei tale, kari ma=. 
pea de kstă drentslă dea mi o atîrna înderztă ; ei bine! 
ks astr keir intrz uinena snde am intrată eă. | 

— Tlrin ama usk&nsz, atănui ? 
— E! negremilă.. 
— Dar nentră ue ai intrată astezi mi n ceri?
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— Al asta €. adorată ealz întrebare, ei 
bine! o nei sui. 

Enrikă deto la o narte asuernstală, mi ks: a- 

vela-mi auentă de simnlitate l'ală znsi konilă: 

— Ns mi smăne niui snă Iskrs nenlzkată, Chi- 
cot, adzsui elă, te rogă; o! daka suiai ue nlzuere ms 

faue sz simyă glasslă tză! 5 

— ES, îni Boiă snsne adeszrală, eatz totă: a- 
tntă mai rs daka adensrălă este nenlzkstă. 

— Nos & ama, zise rewele, ks temerea ta nen- 

tră domnslă de Mayenne ns 6 serioasz ? 

— Din kontra, & nrea serioasr. Înmeleni: 

domnală de Mayenne mi a dată. uinui-zeui de bastoane, . 
mr folosii mi eă de o îmurejsrare mi i detei înderztă 

o sătz de lositsre ks teaka sabiei; înkinzesue-pi ,. k'6 

dos” lonitsre de teakz nreyăeskă krtă o lozitsrr de 

Dbastonă; nressnsne kz o lositărz de teakz de sabir 

nrepsesue o lositsrz de bastonă, astă-felă noate sr fiz 

mi nzrerea domnslsi de Mayenne; atsnui îmi mai re- 

mzne datoră uinui-zeui de lositsre. de bastonă sas de 

teakm de sabir: ne lingr auestea, mr temă foarte 

maltă de astă-felă de datorniui; ui nisi: n'am fi pe-— 

nită aiui, ori ue trebsiny” ai fi anată de mine, daka 
mami fi suistă ne domnszlă de Mayenne la Soissons. . 

— Ei bine! Chichot, astă-felă liindă, nentr 

kz teai "întorsă nentră mine, te.icaă ssb anzrarea mea, 

“uri Boeskă... | 

— Me nBoesui? iea-yi seama, Enriketă, de kzte 
ori nronănii ksnintele: Boeskă, esti gata s snsi or'o 
nerosis.
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„=. Boeskă sr însiezi, sr eu afarz la liminr, 
— Eat! Dine ziueam că. 

— Te noiă anvra. 

—: Bsnă. . 

— Chicot, îşi das ksnîntală met regală. 
— Pasta! am mai msltă dekută asta. 

— Ye ai? 

- — Am gasra mea, ui sta akolo. 
— Te poiă ansra, îni zikă: strigi kă eneruib 

remele slslends-se în niuioure ne treanta natslsi sră. 

— Enrikă, zise Chicot, o sv iei gstsraiă kal- 

kz-te, te rogă. Sa 

— Ai ksBîntă, dar ui tă ms întvriui, zise re— 

_uele intrendă carz în. asuernstă. Ve fel, kundă e 

Enrikă de Valois, reyele Franuiei, am destai Ssisi, 

* Skogiani, garde franuese mi pintilomi nentrs. anvrarea 

mea, domnsălă Chicot ns este niui de ksm' mslysmită 

ulii în sigsranus? : 

- — Aslkaltr, sp edeme: în ue in: ai zisă 
asta? ai ne Ssisi... 

— Da, komandani de Tocqucuot. 
—. Bine. AI Slkogiani.. - 

— Da, komandaţi de Larchant. 
— Ilrea bine. Ai gardele franvese... . 
— Komandate de Crillon. 

-— De. minsne. IIli ne srmz? 

— Uli ne srmu? Ns suis daka ars trebsi: ss 

pi snsiă ; aeasta. 

— No o susne; vine te între ab» ? 
— Uli ne srmw, o_nostate, Chicot.
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— 0 nostate? 

— Da, usne-yi în minte natrs-zeui uri uinui 

de pintilomi brusi. i 

— Tlatrs-=zeui mi uinsil lkăm ai zisă? 

— Ţlatrs-zeui mi uinui de uintilomi. 

— Snde îi ai aflată? negremită kr ns în 

Harisă ? | | 

— Ns, dar as sosită kiară astszi la Ilarisă. 

— Stmi! stil zise Chicot, lsminată de o i- 

dei fr peste; ksnoskă ne uintilomii tei. 

— Adesnzrală! 

| — Tlatrs-zeui mi uinui de uerumetori zrora nă 

le linsesue dekzti desakală. 

— No zikă ba. 

— Nisue figure ss te faks ss mori de risă! 

— Chicot, ssntă între ei nisue oameni mi- 

Nănani. 

e —.Nisue Gashoni în fine, ka kolonelzlă ye- 

nerală alt infanteriei tale. 

o Ii ka. tine, Chicot.: 

“—— 0! dar nentră mine, Eurikă, este ks to- 

tală altă-felg; ei n mai sănt Gaskonă de kundă am 

nvrpsită Gaskonia. 
— Te kzndă ei?... 

_— Este ks totălă din konlra: ei ns era Gas- 

loni în Gaskonia, mi aivi săntă de dosv-ori Gaskoni. 
— Fi ksm ară fi, am natrs=zesi mi uinui de 

snade snrimîntntoare. , 

— Komandapi de â natră-zeui mi weasea 
snadz snvimintztoare ue se nsmesue d'Epernon.
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— Ns tokmai de elă. 

— Dar de uine? 

— De Loignac. 

— Tifis! Ns kăm-Ba ai ss desnrepsesui aksm 

ne Loignac? 

— Mr Boiă feri de asta, elă este ral meă 

de a dost-zeui mi meantelea snimv. 

— Boi Gaskonii, ssnteni toni konsenyeni. . 

— Este ks totală din kontra ks oi Valois, 
kari nă ssntepi niui O dat» konsnyeni. | 

— Bei resnsnde, în fine? 
— La ue? 

— La natrs-zeui mi uinui ai mei. 
— Uli kz asta kreză sm te aneri?. 
— Da, la draks! da, strig; Enriki întwritată. 
Chicot, sai smbra 'sa, fiindă-—k, -nefiindg mai 

bine informani de kztă remele, ssntemă siliți ss I5- 
stmă ne uititorii nostri în îndoialz; Chicot,. amă zisă, 
se Ivst ne fotoliă, snrijinindă kalkiele. sale de mar- 
ine astsi fotoliă kiar, astă-felă înlkptă uenăkii sei 
forma sîrfglă snsl sngiă mai înaltă de zii kanslă sră. 

— Ei bine, eă, zise elă, am mai mslte trăne 
dekztă tine. 

— Trsne? ts ai irsne ? 
— . Asksltr Borbul ui nentră. se ns? 
— Ii ue trane? 
"— Bei pedea. Am mal intii toatz armia ne 

kare domnii de Guise mi o fak în Lorrania. - 
— Esti nebsni ?
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— Niui de ksm, o: adevratt armir, uease 

mii de oameni uelă nsnină. | 

— Dar nentrs ue, sr Bedemă, lt lare pi e- 
ste teamr de domnslă de Mayenne, te daui oare sr 

te aneri tolmai de soldapii domnslsi de Guise? 
— Fiindă-kz snt mortă. 

— Totă astr glsmr! 

— Kmire avestea, domnslă de Mayenne sra 

ne Chicot. Am nrofitată dar de aste moarte ka sz 

mi skimbă koraslg, nsmele mi nosiyiănea sopialz. “ 

— Atănui ns mai esti Chicol? | zise remele. - 

— Ne. | 

— de « esti dar? | 

— Sent Robert Briquet, Bekiă negonntoră mi 

nariisană ală: “ligei. 

— 'Ts, nartisană ală. liuei, Chicot ? 

— Nebsnsle; sezi ts, ks o kondigisne nsmai, 
"de a ns Bedea nrea de anroane ne domnăls de May-: 
enne, am nentrg anvrarea mea'nersonalv, eă Briquet, 

membrs 'ală sntei Bniri,. mai întiiă armia Lorraniloră, 

mease mii oameni; ine minte bine săma. 

— 0 piă. 

— În rm anroane de o sat mii Ilarisiani, 
— Famomi soldari! 

_— Destală de famomi ka sr te ssnere tare , 

arinuinelo meă. Aura dar, 0 sătt de mii mi kă mea 
se mii, 0 Sătr mease inii; în rm narlamentală, ne 

nana, ne Snanioli, ne domnală Hardinalzlă de Bourbon, 
ne Flamanzi , ne Enrikă de Navarra, ne dsuele d'Anjou. 

-
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— Ai înuenstă s'ajsnui la kanztslă listei? 

zise Enrikă nerzîndă rebdarea. 

— Ba ns! îmi mai remene înkz trei felsri de 
oameni. 

— Snsne-i. 

— Hari te sreskă. | 
— Susne-. | 

— Katoliuii mai întiiă. 

—.A! da, fiindă-ki am gonită nămai trei 
nor) din xsgenorţi. 

n — Dem aueasta X5genoyil, findă-k ai gonită 
din ei trei: nvrui, .. 

— Al da; mi vel dai treilea ? 
„— Ve ziui desnre nolitiui, Enrikă ? 
— A! da, aueia kari ns mz oră nivi ne mi- 

ne, niiă ne fratele mei, niui ne domnălă de Guise. 
— Dar kari nriimeslg ne lksmnatală tză de 

Navarra. 

— Namai sr .abjsre. - | 
— Fromoasr treabz? ui „ăm îlă înksrkz a- 

sta, nă 6 ama ? a | 
— Ama! dar oamenii de lazi îmi 'porbesui... 
— Fi bine? 
— Este toat Franuia..: o 
— Tokmai eatz trenele mele; ale mele, ka- 

re sănt narlisană al lipei.  Aidi, aldi! adusgz ui 
_lkomnarz. * | Si 

„— No € ama, Chicot, ke glimimă? zise En- 
ri, simpindă kupi-Ba fiori trekîndă nrin inele sale. 

— Kam aura, fiindă-kz uri este timnă de glsmr,
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kendă esti singsră în kontr” a toat lamea, bietală 

me Enrikelă. 

Enrilă .lsi, snă aeră de demnitate, ka totală 

regală. - 

— Singsră sant, zise el5, dar mi singară lko- 

mandă. Mi arpui o armiz, area Dine. Aksm ara- 

ti-mi ănă kanăș o! îmi Bei arzta ne domnslă de Guise; 

nă Bezi kw'lă uit la Nancy? Domnslă de Mayenne? 

kiară te singsră mvrisrisesui k7 este la Soissons: dz- 
vele d'Anjou? suii kw este la Breselă, remele Nava- 
rei ? este la Pau; ne kwndă eă, sant singsră, este a- 

desvrată, dar liberă mi svzindă kw Bine inemikslă nre- 

ksm, din mizloală kemniei, sinztorslă pede emindă 

din nudsrile îngeuinate nînatslă sză de ori ue felt. 

Chicot se skwruini la'nasă. Reyele îli krezs 

înginsă. e 

N _— We ai sm resnsnzi la asta? întrebi Eurikg 
— Ku totă esti gsralină, Enrikă; îi remrne 

limba: întadenvră este mai maltă de kulă kredeam, 

mi pi fakă ală mes mallă sinueră komilimentă: dor 

Boii atalia nămai ănă lskră din ksBîntslă ză, 

— Ile kare? 
_— 0! Demnezeslă meă, nimikă, măi nimikă , o 

figsr» de retorik; n mr sneslă k komnarare ea la.. 
— În ue? 

— În „deia ue uretinzi k1 esti pînutorală as- 
tentundă sîuatslă lu nndu, de oare-ue îi zilă. ei 

ku, din lontra» esti Bînalslă ne kare Binvtorală îlă& strim-— 

toreaz» în kălkăiuslă să. | 
— Chicot? 

14
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-— Sr sedemă, omsle.ală nundei, ne uine ai 

Bvzstă Benindă? snsne. 
i Ve nimini! , , 

— Es toate astea a Benilă uine-Ba. 
:— Dintraueia ue pi am sn5să mai sus ? 

— N8. tokmai, dar maui. 

* — Uli aino a Benită? , 
:— 0 femeir, 

_— Sorp-mea Margot? | . 

— Ns, dauesa de Montpensier. 
— Ea! la Ilarisă ? 

— E! Dsmnezeslg met, da. 
— Ei bine! mi dak ars fi asta, de undă, mi 

este teamr de femeie? | a 
— Adepvrală, kat s7 se teamv vine-Ba nă— 

mai de bibani. Asteaut nspină “dar. Ea ine ka 
ainte--mergutoare, mb. înmelei? nine sz anăn pe! s0- 

sirea frateli smă. - 
-— Sosirea domnslai de Guise? 
— Da, | 

:- LII rez. E asta mr neastimurrn ? . 
— O! tă, ns te neastimneri: de nimilt. 
—. Dr- -mi negrealr mi xvrtis.. 
— Ve s :faui? ka sp. semnezi! ordinslă dom- 

malai de Guise s: remzin, la: Nancy? . 
„— "Pokmai.  Ideia este. hsn, fiind ke mi a “Benilă d'o dat lkza mea. e 
— Din kontia. „ foarte: sriîtz. | 
— - Hentră 1e? SR i 
—  Îndat, ve pa. nriimi astă ordină sa inuelene
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ks înfuuiuiarea su este foarte. lrehsiniioas” la Iarisă, 

mi pa alerga. i 

Remele simpi mznia -suinda-i-se în -feante. Se 

sit; la Chicot krăuimi. | | | 

— Dak” ai 'peniti ka sz mi dai nsmi astă= 

felg de komsnikuri, fzucai mai. bine s% mezi akolo 

snde erai, . . . ae 

— Ye .prei, Eurikă, fantasmele ns -săntă: lin- 

- gămitoare. - 

— Ama dar -morisrisesui k1 esti o fantasmr? 

— Nam asksns'o niui o duts.- 

>— Chicot! 

_— Aidi! ns te sănrra, findă-le din hartă la 

pedere ue esti o. s7 desii orb;.. „Sr nedemă, ns mi 

ai zisă kw repineai ne fratele tă în Flandra. 

— Da, negroiuită, mi este o -nolitik: bsnz, 

0 manuiă.” ” E - , 

— "Aksm, askalta, mi sm n5 ne sănrrrmă. 

Ientrs kare skonă krezi ks domnslă de Guise mreade 

la Nancy? 
— Ka sm întokmeaskz 0: armate. 

— Bine! alinz-te.,. Nentră ve destinr el 

astm armate ? 
— A! Chicot,, î îmi “skoyi suflelslă ka aste în- 

: 
treburi! 

— Las, last, Enrikăl mai torziă . ie -neij: re= 

nassa: mai bine: îi dak  lsnintelă me: Ziveam dar 

ln destinz asti armat ?... 

— Sr se lsnte ks 3 Xxăgenonii de la: Nara. 

— Sas mai bine s1 kontrarieze -ne fratele tă 
. 4
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dMAnjou, kare s'a nsmilă: dsue de Brabant, lare se 
silesue. sp mi zideaskz 5n5 tronă mikă în Flandra, ui 

kare pi uere ajstoră ks siirăinu ka sr, ajsng1 la 
astă skonă. 

— Ajstoră ne kare îl& nromită totă Masa, 
ui nă'lă Boiă trimite niui o datz, se înpelee de sine. 

— Sare marea bsksri” a domnslsi de Guise. 
Ei bine! Enrikă, snă konsiliă. 

— Hara! | 

— Daka o datu te nrefrueai a trimite aste 
ajstoare nromise, dak” astă ajstoră înainta snre Brs- 
sel,. n'ară fi mersă delkztă nîn» la jmwtatea dromslsi? 

— Al da! strigi, Enrikă, înmeleoa$ ; domnslă 
de Guise nă s'ară mimla de la fronlier. 

— Uli hkăBintelă ue ne a dal; doamna de 
. Montpensier, no ligoriloră, ku domnslă de Guise 

ară ÎL în Ilarisă mai "nainte de ontă zile? 
— Astă ksBintă ară kwdea în ant. 
— Tă o ziui asta, stunînală mes, zise Chicot 

“Beselă. . Sr edem, ue ksueni desnre konsiliă, Eurik5? 
— Îl kreză bang... lă toate astea... 
— Ye mai 6? Ia | - 
— He kzndă auesti doi domni port fi okanauă 

snslă de altslă, kolo la Nord... 
a Al da, meaza-zi, ns 6 ama? ai kasiulă 

Enrikă, desnre nieazu=vi pink fartsnele, | 
— În timnslă auela, uelă d'ală treilea oiuiă ală 

meă ns se sa nsne în miukare ? Tă suii ue faue 
Bearneszlă ? 

— Ns, draks- s ms iea!
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—. Reklamr. 

— Ye? 

— Oramele ue fakă zestrea soyiei sale. 
— Ba! nezi ue nerăiminată, kuraia ns i € de- 

sisls onoarea d'a [i aliat; ks kasa Franuiei. mi mai 

kăteaz» s% reklame ueia ue este ală Isi! 

— Cahort, sare esemnls, ka km era d'snă 

nolitiliă hsnă a Lesa snă astă-felă de oramă ănzi inemikă. 

— Ns, întradenvră, asta nară .fi d'snă bană 

uolitikă, dar ară fi d'snă omă onestă, snre esemals. 

— Domnale Chicot! | 

— 5 ne înkinzimă kre mam zisă nimikă; t 

suii ku eă ns mr amestekă în afauerile tale de familiz. 

— Dar asta ns mr neastimnsrr: am ideia mea. 

— Bsnă! | | 

— 85» ne intoaruemă dar snde e de britată fe- 

rslă mai tare. | 

— La Flandra? - 

— S1 trimigă der ne: uine-sa în Flandra, la 
fratele me5... Dar ne uine soiă trimite? în uine mg 

notă înkrede, Dsmnezesiă mes! uenlrs o misine de 

ast însemn'sztate ? 

— Ye sorbul... 
— A! mi a Benită în minte. 

— Uli mie. 

— Sr te dsui tz, Chicot. 

— E5,.ss mr dăkă în Flandra? 

— Ilentră ue ns? i | 

— 5n5 morti su mearg”, în Flandra! glgmesui.
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— Fiindă kw ns mai esti Chicot, fiindă k esti 
Robert Briquet. - 

„— Bănă! snă bsrpesă, ănă nartisană als liuei, 

snă amikă ală domnski de Guise, îmnlinindă  ţanlţiis— 

nile de ambasadoră ue lingr domnslă daune d'Anjou. 

— Ba sv zik ns nriimesui? 

Di Negre mită. o - 

— Nas mi te ssnsi? . 
a 

- EX, sv mr sănsiă! lui. sant oare datoră 

săusnere ? DI -. 
— N mi esti datoră ssusnere, neterivitale ! 
— Mi ai dată nr'o dati uega-kare s% mt în- 

dutoreaskw lire line? 'Totă ue am. îmi .nine de. la 
„mosuenire. Sent snă neaBată uri neksnoskată. Fr-me 
dăue mii nairă, di titlslă de markisată nzmîntelsi meă 
de la Chicoterie; înzestreazi-mr, kă uinut szte de mii 
de slide, imi atsnui-pomă norbi desnre ambasads. 

Enrikă era s1, resnsnz uri s afle snslă din a- 
uele .kssinte bsne ue kari le aflt towi rewii kendă li 
se. fală asemenea îmnsteri, knd se aszi grinuundă 
ne Bgerpea masia nortierz de katifea. 

— Domnslă dăue de Joyeuse! zise. gardianslă- 

— E! intre de uerboaikz! eatr=ui omslă! 

sirigt Chicot.  Afle snă  ambasadoră hkare.- st te 
întzpiiureze mai bine de rută domnslă Anna mp urinză 

km nă sei afla. - 
— În uea dsur srmL, marmsri Barilă, astă 

drak de omă are uele mai bsne konsilie ne -kari nă 
le a asstă nini o dati niuă. nslă din ministrii mei. 

— A! te snesui dar la aueasta? zise Chicot.
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__ Uli se iri în -fotolislă sri lswndă forma snci 

butiue, astă-felă înktă uelă mai îndemrnatikă mari- 

nară al$ regatalăi obiuinsilă sv 'zureask+ uelă mai mikă 

năntă «15 linieloră orizontslsi w'ară fi nststă sr deose-— 

beaskx o redikwtaru d'assnra snvrtsreloră fotolislzi ue- 

Isi mare în kare era nirită, | | 

Domnală de Joyeuse îndemertă era amirală ală 

Franuiei, ns ngteu sp Bazv mai mallă dekztă altslă. 

| Reyele skoase snă strigvtă de bskariz zurindă 

ne junele să fanorilă, mi i întinse mrna. 

—  Iezi, Joyeuse, konilslă mes, i zise elă. 

Dsmnezeslg meă ue turziă sii! 

— Sire, resnsnse Joyeuse, Maiestatea Boasirs 

este foarte îndatoritoare ka s» obserze aueasta. 

„Uli dauele, anronitnds-se de estrada natslsi, 

se auiczi! ue nernile kusste ls flori resnndite nentră 

„auostă skonă ne  treiitele ustei estrade.



XV, 

Despre «reutatea ce are au rece dea ata 
ambasadori buni, 

Chicot sla mereă nesvzstă ne fotolislă sză, Joy- 
cuse nejsmwtate lkslkală ne nerini, uri ks Eurikă, molatilkă 

gemsilă în 'nalslă stă, înuensre kongorbirea. | 
— Ei bine, Joyeuse, întrebi Eurikă, ai oinp- 

rită măltă arin oras? 

— Da, sire, urea maltă; mslus meskă, resnsnse 
a lene dăuele. ” | 

— We iste te ai [ulkstă neprzstă kolo la Groza! 
__—— Asksliz, sire, kărală sorbindă, nă urea era 

ama de uetrekstă; uri auoi ns mi nlare- Si ză 0a- 

menii ssferindă. 

-— Inimz miloas! 
— Ba ns, inimv egoiste... ssferinga altora 

mi atinme nersele.
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— Suii ue sa netrekstă? 

— ănde, sire? 
— La Gresa. | / 

— Zână -- 
— Salcâde a negată.* 

— Axl! | 

— 0 iei urea ks neursare, Joyeuse. 

— Ls? 

— Da. 

— Îni msrtsriseskă, sire, kb ns urea năneam 

mare nreyă la ueia ue ustea sasne els; ne ling'aue- 

stea, eram sigsră kz Ba nega. 

— Dar fiindă-k-a mertsrisită. 

— Nă atelă mai re. Vele-d'inliiă mrtarisii 

a5 felt ne Guisii.s se fereaskr; ci aă lIskrată no 

kzndă Maiestatea Boastr. sta ne nare: asta era 

forpată. ă 

| — hom! ta nrenezi asemenea lskrari, mi nă 

mi le suzi? | a 
— N5 kom-Ba sut ministre e, la ST Bor- 

beslă nolitil» ? 

— Se Ivsvmă anestea, Joyeuse. 

— Sire... 

—— Ami aBca trebainyr deo frate-tză. 

— Vii frate-meă ka uii mine, sire, € ke to-— 

tsl la sersiuiălă Maicsteyii Boastre. 

> — Hot dar ss mo înkreză într'insală ? 
— Frre în doiale. | 

* A trgvdsilă.
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— Ei bine! poiă ss i dai o_miky seriinz. 
— Afars din Ilarisă? | 
— Da. - . 
— Atsnui, & ks nenstinur, sire.. 
— Iom ama? 
— Du Bouchage ns noate ei aksm din ka- 

ital, Sa 
Enrikă se sksli, ne kotală să uri se sili, la 

Joyeuse deskizîndă okii mari. 
— Ve Ba sz zik asta? vise elă; 

 Joyeuse sănorti. kzătatsra întrebutoare a re- 
elsă ka vea mai mare senin'vtate. 

— Sire, zise elă, asta 6 Iskrală uel$-mai de 
înueles din: lsme.. Du Bouchage € înamorală, de 
lzlă îuri fskăse lam ră -negonizvrile amoroase ; re-: 
tuuise drsmală,, astă-felă înlkmtă Dbietelă lkonilă slubia , 
slzbia... | | . 

— Întmadeszră zise regele, am lată a minte: 
— Uli se fuuea tristă, tristă , dumnezesle ! ka 

lkăm ară [i Bieuzită la ksrtea Maiestryii Boastre. 
nt felă de miriire „ kare sBenia din koluslă 

kominlăi » întrernse ne Joyeuse kare se sit îm 
nrejeră-i nlină de mirare. | E 

—_Ns te teme, Ano, zise. Euriki rizîndă, € 
Br'snă „line kare. piseazm, ne Br'nă: fotoliă,  Ziueai 
dar, amikslă met, k bietală du Bouchage desenia tristă. 

— Da, sire, tristă ka “moartea: nare km a 
întâlnită în lsme re o femeir ks toane: fsnebre, ssntă 
de snaimv aueste întilniri. toate astea, k'snă 
astă-felă de karakteră, o skoate uinesa la kale - -tolă
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ama -de hine ka mi kă femeiele goioase: totală str în- 

iră a sui .uine-Ba km S'anăue. Isrală.: Sara 

— Ax! ns teiai Îi înkărkată, tă, - kraisle! ::: 

— Askalte! eat ki ma nămesui kraiă: nen- 

tr kmp isbeskă femeiele. 

Enrikă sloase-.5nă săsnină. _. | 

— Ziui dar k1 aste femeit are snă . karakteră 

_fenebrs? ă 

„— Dans. kim nretinde. Bouchages rel năuină: 

eă n'o ksnosliă. 

—— Uli ks toatz întristarea „asta, lă ai slkoali . e-—o 

la kale? 

„i — Ne norbi! destală st lalkreze vinena arin 

kontraste; greztzui serivase kanoskă nămai. ku fe— 

meiele kari a5 o fire de mizlokă: auestea vers, din 

nartea înlkonjsrotorălzi,. snă amestiliă de. granit mi de 

asnrime ne kari năyine nersoane resuieskă întră -a' le 

kombina. .Du Bouchage a krzslă dar ne o femei 

melankolikz, mi are snă amoră negră. - 

— Bietaslă konilă! zise repele. .. | 

— Înpeleni, sire, ărinb Joyeuse ». ls. îndata, 

qe mi: a mrrbrisilă ssferinpa „sa, m'am năsă a'lă 

sindela. 
— Înlemtă... 

— Întestă în minălălă auesta kara . învenslr. 

— E mai nsuină înamorată ? | 

.— N5ş dar are sncranga ku femeia sr dezit 

mai msllă înamorat, ueia ue € 5nă king mai. nlzkată 

de a Bindeka . oamenii de kzlă sliopinds-le amorslă; 

ama dar, kiară de astu searr, în lokă.de a săsnina
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într'o snire kă dama, are s'o înnoionicask'r urin toate 

mizloauele nstinuioase; astp searz, de esemnls, lri- 

miut Pamanta sa Br'o trei-zeni de mssikanui de Italia 

kari a ss tsrbeze ssb Dalkonslă ci. 

— fig! zise rouele, asta 6 5nă lălirs de rindă 

— Ye fels! de rindă! teei-zeui de mssikanuli 

nreksm ns se mai alle în toat lsmea! 

— Ax! are legea mea, ss lit als drakalsi daka . 

mars (îi desfstată uinena ks măsilr, kzendg eram îna- 

morată dens doamna de Conde. 
— Da, îns domnia ta crai înamorată, sire. 

— Ka snă nebsnă, zise regele. 

O nost miriire se aszi, lare semna nrea 

msltă a rinjire batjokoritoare. 

— Bezi bine km € altă unea, sire,: zise Jo- 

cuse uerlendă, dar în demertă, a cedea de snde 

penia lărioasa întrersuere. Dama, din lontra, 6.ne- | 
simpitoare ka o statăr, mi reue ka o giaur. 

— Uli krezi ke mssika na toni giaua, Ba în- 

săllepi statsa? 

E — De sigsră o lreză. 

Renele lilvti din kan. 

— PDemnezesle! ns zikă, srmb Joyeuse, le la 

velă d'intiiă trasă als arlksimslsi sc -Ba arsnka dama în 

brapele Isi Bouchage; n; -dar se Ba mira dala astă 

sgomotă se ba fane nentrs dinsa; .kă înnctsls se Ba 

deda ks konuertele, mi daka ns.se Ba deda ks auea- 

sta, ei.bine, ne sa remrnea komedia, neklisanii, în= 

kentemintele „ noesia. laii, în fine toate . nebsniele 

de ne npmnintă, astă-fel& înkvt& dala neselia ns se 

1
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Ba întoarue astei frămoase desolute, pa trebsi uelă n- 

“mină s7 se întourku Isi du Bouchage. 

— 1 o sreză, zise Enrikă; dar st lvsmă ne 

du Bouchage, fiindă-k ară fi sănvrutoră uentrs. din- 

sălă s nsrrseaskr llarisală într'aslă minstă; ns 6 de 

neanvrată neniră mine ka s7 îmnlineaskz celă astr mi- 

sisne ; dar sneră k7 ts, kare dai ni:sue konsilie ama . 

de bsne nă te-ai fohkată sklană ka dinsălă ală Br'snei 

natime fromoase ? 
— ES! sirigb Joyeuse, nisi o date n'am fostă 

ama de liberă în Biana mea. - 

— De minsne; ama dar n'ai nimikă de fuhkată? 

 — Nimikă de totă, sire. | 

„— Dar te kredeam în simtihnentă k5 0 danr 

frsmoas ? o 

— A! da, amanta domnălsi de Mayenne ; o fe— 

mei kare mr adora. 

— Ei bine! 
— Ei bine, nsne-ni în minte ke asi seart 

dunz ue am fukată lekpisne Isi du DBouchage, îl& lasă 

ka s% mw dskă la dinsa, ajăngă ks kanslă anrinsă do. 

teoriele ue le am desnoltată; Ba jsră, sire, ku mw 

kredeam totă ama de înamorală ka Enrilă; eatz kk 

dag neste o femeiz, tremărendz sncrial,; uea d'intiiă 

idei» kare -mi Bine este k” ssnnră ne uinena; n în- 
jerlă s'o astimnzră, în demertă; o întrebă, ns res- 

asnde nimilă ; noeskă s o îmbrenhimeză, ea îmi în- 

toarue kanălă, mi fiindă-kn înkrăntam snrznueana, ea 

se mPnTit, se skoalz, ne disnztimă mi mw . însuiin-—
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sşeazv kr nă 'Ba (ÎL niui 0 dat a kasr lepndă mr Bois. 

dăue la dînsa. 

— Bietsle Joyeuse! zise regele rizindă, mi 
ue ai fekstă?- | | 

— Aszi akolo! sire, mi am lăsată: sabia uni 

mantela, am salstată îrsmosă mi am ciuită [ra mb 

sita înderztă, 

— Draso, Joyeuse! ai fostă ksramiosă! zise reyele. 
— K5 atol mai ksraniosă, sire, kb-mi se nt— 

rea ke asză sssninendă ne biata fats. 

— N5 kăm-Ba 0 s% [mi nare rvă - de stoiuis- 
mol in5? zise: Enrikă, 

— Ns, sire, daka mi nvrea rsă snt singsră 

minstă aurit fi alergată iste la dinsa, înpelegi... dar- 
nimini n5 mr Ba skoate din ideir kr biata femei mb 

nrrLsesue Îvrp Boia ci. 

— VIIi kă toate astea ai ulekată ? Sa 

—  Eatv-mr. 

— Uli ng te Bei mai întoarue de lokă?. 

'— Niui o 'dats,... dal” ancam sinlrele domns- 

Isi de Mayenne, ns 'zikă ba; dar ssnt ssbyire, am 

drentslă d'a fi mrndre. 

"i——"Amikală mes, zise ls seriositate Enrikă, 

aste. 'răntsrs este foarte bnr nentrs mrutsirea ta. - 

i 5— No zikă ba, sire; dar, de o kam:datr, mi. 
se na sri de:snaim pr'o ontă zile, ne mai anîndă ni- 
mikă de fostă, nesuiindă ue-su.mr mai fakă; aslă- 
felă -mi a dată nisue ideie minsnate de lene; este des-! 

fstutoră lskrs a i se ări ksina”, adeBvrală... w'aeam 

astă însă ui mi se nare asta uena alesi.
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— Krezăi ks este vesa alesă, zise regele 

am fulstă lstirslă sn lit de modr. 

— le ling” aueasta, cate ulanslă mes, sire; 

Pam fostă ne kzndi ms întoruaam de la galeria 

Notre-Dame au Louvre. Bois seni în toate zilele aiui 

în tepsăre; Maiestatea Boastre îmi pa faue oranis— 

„nile, eă Boiă uiti koryi. de olximir saă de marin , 

deia ue sa nregsi înkz. mai Dine, fiindă-kz snt ma- 

rineră.  Boiă anea nisue keni. miui ne kari îi noiă 

năne s7 joave ks5 ai eostrii, say mai bine nisue ni- 

soi, asta & mai nltkată; în srmr Boiă msnka kremr, 

ui domnslă d'Epernon ne na snsne nosesti. :Boeskă 

55 m îngramă uli că, anoi: kvudă femela Isi du Bou- 

chag6 Ba .deneni din trist Beselr, somă lvsta alta 

lare din zeselz s7 desiiv triste, asta ne Ba skimba; 

dar toate astea fvr'a ne miulka, sire: ns se aflz bine 
vine-Ba de lkută kendă este kslkată: O! uc nerne bsne 
sire! se nede bine ks taninerii Maiestryii Boastre ls- 

krs nentră snă reme kare i se rase. 

— Făui! Anno, zise remele.. - 

— Ye! su fsgă! 

— &nă omă de anii tei mi de rangslă tră s1 
deniiz lencuă mi grasă, srite ideie! - 

— Ns mi se nare, sire, 
— Boeskă sr te olksnă ks uesna. | 

— Daka este de srilă; o nriimeskă kg: mal 
mire. 

O a lreia miriire se aszi., ară fi: zisă vuinena 

li kînele ridea de norbele : ue le nronănua Joyeuse.
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— Eats sn5 krne foarte înpelegrtoră, zise 

Enrikă; el înmelene ueia ue Boeskă s7 fakă ks tine. 

— Ye Boesui sz faui ks mine, sire? s1 Be- 

demă nspină asla, | 
— Te nei înkzlua. 

Joyeuse îzls o mimkare de snaimr. 

„— 0! ns, nă mi uere asta, sire, este în 

kontra tstsloră ideieloră mele. | 

— Bei înkulika. 

Joyeuse fîzks o srrilsrr. 
— Kulare! ns, mo dskă nămai în irzssrr; 

ama dar Maiestatea Boastrr ma aszită? 
— 51 Inswmă, Joyeuse, glumele la o arte, 

mr înneleui? 'Te pei. înkvlua mi zei înknlika. 

— Ns, sire, resnsnse dsuele kă uea mai mare 

seriositate, ks nenstinue. 

— Uli nentrs ue ks nenstinur? întrebi En- 

rikă lă mnir. ii 

— Fiindă-ls.. findă- ke... sănt amirală. 

-— Eă-Dine? . 

— Uli amiralii nă mergă k'lare. 

— A! ama este! zise Enrikă. 
Joyeuse resnănse nrintr'snală din auele semne 

din kană ureksm fakă koniii kendă santă destslă de 

îndervinisi ka sm ns se sănzir, destslă de frikomi ka 

"Ss resnăn7m, | 
— Ei bine! [iv domnsle amirală al. Franuiei; 

mă Bei mere. kulare; ai kănîntă, starea ănsi marinară 

nă este s1 meargv krlare; dar starea sus marinară 

este d'a merge în batelă sai în galere; ama dar te
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Bei dsue kiară aksm la Rouen, în Datelă; la Rouen 

sei afla galera domniei tale amirals, te sei srka în- 
dat într'însa” wi Bei uleka la Anvers. 

— La Anvers! strigi Joyeuse, totă ama de 
„desnerată la mi knds ară, Îi nriimită ordinală .s nleue 

| — Kreză Ie am. zis '0, zise reyele l*snă tonă 

reue kare arta furz kontestare drentslt sză do kană - 

ui Boinma sa de sszerană, kreză ke am zis'o mi nă 

Boieskă s'o renetă. 

Joyeuse, fir'a arsta uea mai mikz rosatina. 
“înri înkeit mantela, îmi nsse sabia ne smeră vb 

dsmsnă fotoliă tokslă sză de katifea. 

— Kztz ostenealr ka s fil aslksltată, : Dsm- 

nezesle! srmi Enrik5, daka sne ori sită kr ssntsiv= 

nînă, toatz lsmea, afare de mine, ară lista elă n5= 

pină su mi-0 adske a minte. 

Joyeuse, mată mi nemimkată , „se înklint uri 
năse, din ordonanyt, 0 min» ne mrnerslă sabiei 

sale. 
—  Ordinile, sire ? zise el k'w nove kare, arin 

auentslă s1ă de ssnsnere, skimb d'o dats în lesne 

nriimire Boinma monarkalsi. 

— Te Bel dsue, zise elă, la Rouen nde doresk& 

sp-te îmbarui, afars nămal daka ns areferi ss mergi 

me ăskată la Breselă. 
Fuarikă astenta o Borby de la Joyeuse; aresta 

so malgimi k'o salalare. - 

-— În nlaue mai bine dremală ne sskată? 

întrebi Enrikă..: 

15
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i — Nam nreferinys kendă este norba d a .e-— 

-seksta 'ănă ordină, sire, resnsnse Joyeuse. 

„— Aidi, bsrssmflatale , 'karz-te, karahteră snri- 
mîntztorg! strig :Enrikă. “Al revii maă -amiui! 

— Auela kate ordonz ns noate afla altă de 

kotă sersitori, resnsnse Joyeuse ks solemnitate. 
„n — Domnăle, 'admăyi regele atinsă, pei merge 

dar la -Rouen, te ei srka în galera doninici tale, 'nei 
stringe “la snă lokă garnisonele din Caudcbec, Ilarfleur 
mi Dieppe, ne kari le poiă skimba, Bei înkmrka nrease 
korubii ne lkari.le. Bei da în sersinilă fratelsi meă, 

"kare asteanti ajstorălă ue il am nromisă. | 
— Komisisnea. mea, sire ? 'zise Joyeuse. 
— Uli de knd, resnsnse. reuele, nămai ls- 

krezi :în nsterea fatsltuuiloră domniei tale de amirală ? 

„—"Nam altă drentă de kută a im. ssnsne, 
ii ne kztă notă, sire » ms feresky de ori ue res- 
nonsabilitate. | 

— “Bine, domnsle due, Bei 'nriimi komisisnea 
la osnelsls domniei tale în 'minztală- nlekvrii. 

= — i kendă Ba [i astă minstă sire?. 
„—. Meste'0 orz, . 
Joyeuse se înklini, ks resneklă, mi alek sure 5uus- 

" -“]nima remelsi era anroane s% se sfuimie. 
— Ye felg, :zise elă, niui kiară nolitepea 'snsi 

adio! domnsle amirală, esti. nspină uicilă; asta este 
îmnătarea ue 'se fane 'domniloră oameni de'mâre. Ai, 
noi aBea noate mai maltr mslusmire. ks. kolonelslă 
jienerală de infanteriz.. '; 

— Bine- -Boini de ms ertayi, sire, marmri Jo-—
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Yeuse, dar ssnt îalz mai nrostă .ksrtisant delzti :ma- 
rinară, ui înpeleoă kz AMaiesteii Boastre i nare ră 
de :ueia uo.a îzlslă nentrs mine. 

INi emi, înkizindă ziua ls nstere în -derzislă 
taniperici kare se im[li, reîmnins” de .bîntă. 

— Eat dar ksm mw isbeskă aveia nentr karj 
am 'fikătă atztă de maltă! striob renele. A! Joyeusel 

îngratale Joyeuse! Sa 
— Ei bine! nă -kom-aa o swlă livmi înde-— 

rztă ? zise Chicot înaintendă lstre nată! ue felă! fi- 

indă-lv din întimnlare -ai astă nswinr -BoingT, cats 

kr te kresui. e 

— Askslts dar, resnsnse remele,. suii kz esti 

înknttoră! krezi ku noate fi nlekstă a nleka uinesa 

în Isna ]si oktombre srlă unse nlosia mi Bîntslă ne 
mare ? ami prea sr-le.prză, egoistsle! 

— Esti liberă, -mare reme, esti liberă. 

— 5 te nvză neste azi mi neste dealari? 

— -Neste pri ui :neste dealsri; alim este do-— 

rinpa mea uea mai mare a kulzlori. | 

— Ama dar, daka te trimiteam ndena nre= 

ksm am trimisi ne Joyeuse, nriimeail? | 

— Nas nsmai kz aură uriimi, dar ueri, îmnloră. 

— 0 misisne? 
—. 0 misisne. 

— Ai merue în Nasara? 

— Ami merue la drakă, mare rege! 
—— Glsmesii, bsfonsle? 

— Sire, nă eram rea neseli în -piaga mea,
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ii mi jsră ks sănt kă msltă mai tristă de la moar= 

tea mea. | | 

— Dar mai adineaori ns Boiai st nvrzsesui 
Tlarissls. 

— Grâniosulă meă săBerană, n'aceam kăointă , 
„nisi de kăm kssîntă, mi mr kveskă. 

— Astă-felă înkwtă akum Boesui s4 nvrrsesui 
Ilarisulă ? 

—: Nămai de kută, strelsuite rege, kiară aksm, 
mare monarue! 

— Ns mai înwelegă, zise Enrikă. . 
| — N'ai aszilă kssintele. marelsi amirală alt 

Franuiei? | 

— Kai? | 
— Auelea kari pui a anănwată desfauerea sa 

kă amanta domnslsi de Mayenne. 
— Da, ei bine, ne srmv ?: 
— Daka astz femei, înamorats; d'ană b'ziată 

„fremosă ka dzuele , fiindă-kz este nlvkată, Joyeuse. .. 
— Negremită. 
“— Daka astr femeiz i dz drămală săsninznd, 

katz 65 aibr snă motisă. 

_ — Fors îndoialv; ki într'altă lină ns i ară 
îi dală dramslă, . 

— Ei bine, astă motină, îlă suii ts?.. 
— Ne. Aa 

*— N dai ks sokoteala ?. 
— Nes. 

— Fiindă k. domnslă de Mayenne se na în- 
toarue.
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— 0! o! zise rewele. | 

—  Înneleni în fine, te feliuită. 

— Da, înpelegă; dar ks toate astea..;, 

-—. K5 toate astea? 

— Nz kreză ksBîntslă tri nrea solidă, 
—. Dz-mi. ksnintele tale, Enrikă, ns ueră mai 

maltt dekrtă sr fi bsne, snsne. | 

„_-— Tlentră ue aste femeiz st n se: destaks 

de Mayenne în lolă ss goneaskr ne Joyeuse? Krezi 
ks Joyeuse mară nriimi bsksrosă sz kondskz ne 
domnsls; de  Mayenne la Prâ-aux-Clercs, mi szi 

gsreaskr - bsrta yea groas»? Joyeuse ală nostrg are 

sabia rea. :. - e 
— Foarte bine; dar domnsls de Aayonne are 

nămnalzlă trudutoră, daka Joyeuse are sabia rea. A-: 

ds-pi a minte de Saint-Megrin. — Eurikă sssnint mi 
redik$ okii snre ueră. — Femeia kare este ku ade- 

svrată înamorate nă i nass de pa fi omorită amantals 

sri; ea nrefers swlă ubriscaskr, s% fsgs, nrefers 

mai alest s» nă se omoare singsrr. Ssntă ai dra- 

lulsi de bratali în aste skimnr kasr a Guisiloră. 
— A! nopi-aBea ksaîntă. 

— Ssnt destslă de feriuită, 
— Da, mi mi Bine a krede kr Mayenne se 

sa întoarue; dar ts, ts, Chicot, ns esti o femeiz fri- 

koasr saă înamoratr? 
— EE, Enrikă, sant snă omă îngetentă, snă omă 

tare are 0 sokotealr deskisr ks domnslă de Mayenne, 

o nartids învenstz: daka m Ba înlilni, Ba Boi s reîn-
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geanr cart; astă bsnă domni de Mayenne: ns trebse 
s se joaue uinena kă clă. 

„— Ei bine? Di 
— Ei bine! se sa. joka. alua: de bine nînz 

kzndă Boiă nriimi o lositsr, de kagită. 

— Ba! eă kanoskă ue Chicot ală. mes, elă nă 
nriimesue Îvr'a da înderrtă. | 

— Ai ksfină, i poit da - îndervtă zeye de 

kari pa krzna. 

„—. Atrlă mai Dine, eat. nurtida terminate. 

— Atstă mai rră! din kontra: atestă mai rră; 

“familia pa' skoate nisuc. sirigvri snsimîntotoare-, net 

aBea toats liga în kontra ta, mi într'o zi de: dimi- 
neant. îmi nei zise: Chicot, amikală mes, earlt-m», 

dar ssnt silită sr te nedenseskă.: ! 

"— Boiă ziue asta? 

— 0O'aei ziue,-mi ue 6 mai rră înkr o zei 

năne în Iskrare, mare: reme. Îmi nlaue dar mai bine 

ka .asta sm se termine altă-felă, înpeleyi?. Ns ssnt 

rră. ksm sănt, doreskă sz fii ferită. Bezi tu, 'toate 

aste nrogresisni aritmetive, anlikate- lu 375, mi se 
nară neriksloase; Boiă „merge dar. în, Nasara, dalia 

BOES4i s% mr trimişi 

— Negreuită le ) , poeskă, 

—. Astentă ordinile tale, granicase. nrinuine- 

Uli Chicot lszndă tolă. i nosa. Isi Joyeuse 3 

- astenta. .. - 

i Dar, zise. reuele nă Suii. daka Ii Ba ah 

vea misisnea. | 

— De oare-ue pi o uert.
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— Fiindă-k7  Bezi ts,. Chicot,. zise Enrikă, 

am nisue nroiekte de disnstz: între Margot ui :50- 

pală să: : | 

| A desbina snre a îmnureni., zise. Chicot, 

este o sstr de ani de kendă A. B. C. era nolitikz. : 

— Ama dar. Mai niui o neulruere:? 

— Oare m nriBesue asta ne mine ?. resnsnse 

Chicot; sei faue ue zei.B0i, mare nrinuine.  Ssntam- 

basadoră, eatz toli; n'ai sm mi dai sokoteli, nămai 

sw fit inniolabils... ol: ktă nentră asta, înqeleui,, o 

veră kă storăings. De 

— Dar, zise. Enrikă, katr. înkz s%. mai suii yo 

SD snui. “aruatalat meă. 

— Bă, sm zikă uesa! ns, ns, ns! 

—. Ye fels, ns, ns, n5? De 

— Bois -merye ănde sei: noi, dar n Boiă. Borhi 

nimiă Este snă. nronerbă -nentrs asta: uine. rikie 

maltă .. | 

—, Absnui, n. “nriimesui?.. 

_—. Ns nriimeskă norba,. dar nriimeskă. sri= 

soarea.:. - Auela- kare: Borbesue ; este. totă. d'asna. în 

resngndere ;- aucla lkare.. dăue o slirisoare este tolă 

d'asna. îmninsă de alte mrnp. oo ti 

„— EA bine! fir, înl. Boiă da o srisoare; asta 

într în nolitika mea. 

— Bezi kum. se. locesue! ads. 

— Km zii? | a 

— Zis: ads... a 

Uli Chicot. întinse m'rna, Mae 

— A! n5 pi înkinsi kz o Skrisoare ka asta 

i.
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noate s3 fi sris, nămai de kwtă; kate s7 fi kom- 
- binats, -kăpetatr, kămnaznitz, | 

— Ei bine! lsmnznesue, ksuyetu, kombins. 
„Boiă Beni msne în reBvrsatslă zioriloră saă Boiă Iri- 
mite sr o iea. 

— [lentrs ue ns te kalsi aiui ?.. 
—  Aiui? 

— Da, în fotolislă in. 

— Drave! aszi Borbr. N mr noii mai kslka 
la Louvre; o fantasms ue s'ari sedea dormindg în 
ir'snă fotoli, ue abssrditate ! | 

— Dar în fine, strigi reuele, noeskă li toate 
„astea ss ksnosui ksuetele mele în nrisiupa li Mar- 
got.1ui a souslsi sză. Esti Gaskonă ; skrisoarea mea |. 
pa faye sgomotă la ksrtea Navarei; te soră întreba, 
trebse sz suii ue sr resnsnzi. Ye draks! înfzuimezi 
Mersoana mea, nă noiă s7 aibi acrslă ns nerodă. 

— Dămnezezlă meă! zise Chicot dindă din 5- 
meri, ue slabă esti la minte,:mare renel Ue felă! îi 
înkinsesui kr o sr dskă. o skrisoare la dos sute 
«insi-zevi de lege frs.s7 suiă ue este. într'insa!: - 

—- Dar „fii linisuită, aintre de uerboaikn! la uelă 
d'intiiă kolpă de stradr, ssb uelă d'intiiă arbsre, snde 
"mr Boiă onri, Bois. deskide skrisoarea ta. Ve fels! 
trimipi ambasadori în toate nzrpile lsmii mi nă kă— 
nosti mai bine astea! Aidepi, linisuesue- -te, eă mr 
întorkă la singsrztatea mea. 

— &nde este singsrstatea ta? 
= La vimitirilă des Grands- -Innocens mare 

riunuise,
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Eurikă se sit; la Chicot ks mirarea ne kare 

n ustăse înkz, de dos ore de kndă îli resrzsse, 

s3 o goneaskz din nrisirea sa. 
— Nos 6 ama kw ns te astentai la asta? zise 

Chicot lsends-mi nisla mi mantela: ue Ba sr zikz a 

-aB3a: uinepa relapisui kă oameni din uea altr lsme! 

Ne amă înonoilă: ne mrne, că sas mesanerală mes. 

— Fiz, dar mesawerslă tă trebse sr aibr o 
1osinkr ka sz se suit kr Bine din .nartea ta, uri sv i 

se deskize sumele. | | 
— De minsne! daka ssnt eg, Bis din nartea 

mea, daka este mesauerslă meă, nine din nartea smsrei. 

Ii dsnz aste kssinte, neri ama de iste în- 

11% sniritslă sănerstigiosă al& Isi Enrikă se îndoi dala 

era întradeprră &nă kornă sas o smbrz kare treksse 

ne asts sur fura skîrpii, ssb astr , tanigeriz sr ai 

mimka sro kt?



XVI. 

„Sum şi ponteu co causa. murise (fhicot, 

-Chicot, adennală kornă, 51 nă desnlalks, sili 
toriloră nostri kari îră fi destală de narlisani de . 
Iskrsră estraordinare ka sm kreazr ke amy lkstezată s' 
întrodsuemă o smbr în. ast istoriz, Chicot emise. 
dar dn ue zisese remeli, dn. obiueislă sLă, ssb 
formr de gisms, toate adensrsrile yo anea svile zik 

Fats ue se întimnlase:. 
Dan moartea amiuiloră renelsi, de la tsrbs— 

rrrile wi konsnirsrile săspinste de Guise ,- Chicot k3— 
metase.  Brasă nrekzm se suie mi fir grije, nregsia 
îas» Biaţa kare îl desfuta. dsnr ksm se întimnls la: 
toni oamenii alemi.  Nsmai: neroziloră li se srasue în 
asis lsme mi se dskă s kaste nelreueri în uea alts.: 

„Ressltatală astei kametrri ue am arvtat'o a fostă 
ks resbănarea domnslii de Mayenne i se nzrs mat
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snzimiîntstoare ne kvtă- nrotekyiznea reuelzi' nd era 

eneriik» ;. uri: îti ziuea, ks astr, filosofir nraktikz kare 

îlă deosebio, kr în ast :lme nimiui: ună desfaue ueia. 

ue este materials: fskată:- km astă-felă toate. xalebar-. 
dele mi toate ksrpile. Isstimiei. reyelsi Franuiei n'ară 

renara; ori krtă de năpină. s'ură Bedea, -0are-kare. 

gasrv ue kspitslă domnslsi de Mayenne ară fi. Peles tă 

ne xaina Isi Chicot. .> 

Îmi fukase dar otarirea ka omă-: -stutată de TO=, 

ll de bsfonă,, ue la fis-kare minstă ardea sv'lă skim- 
be în rolj. seriosă, ui de -familiaritruile regale kari, 

„în îmnrejsrurile d'atanui, îl& kondsuea d'a drentală la. 
neire.. PIE N a SE 

Chicot însensse dar nrin a nsne între sabia 

domnslsi de Mayenne mi nelea lui Chicot uea mai: 

mare distanus nătinvioasz..  Ilentrs aveasta „ nlelase, 

la Beaune, ks întreitălă skonă Wa ursi Ilarisslg, d'a 
îmbruuima ne amikălă suY: Gorenflot, uri da gssta. 

auelă nins pestită din 1550 desure kare a fostă sor- 

“Da ama de anrinsz în auea fumoasu skrisoare kare. 

termin' istorisirea noastrz :de lu Dame de Jonsoreau. 

Sm o snsnemi, konsolarea: [ssese eneryiks, neste 

dos lsne Chicot ls a minte kr se îngrsuia kulă se 

noate jsdela dsnr nedere, mi. asta ară sersi de mi- 

năne ka svlă slimbe; dar mai si a minte înk kr 
îngrimirnds-se se anronia. de Gorenflot. mai. msltă de 
kută se kănenia snsi omă de snirilă. Sniritals înginse 
dar materia... Dsuv ue Chicot a 'beztă kzte-na bs- 
tilie dintr'auelă ping. famosă din 1550, mi a uitită ko 
mare nliuere -uele dosu-zeni mi. dozr 'de : polsmo ..de
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kari se komnsnea biblioteka nrioratălsi; -mi în kari 
nriorglă uitise ast asiomz latinz: Bonum vinum loe- 
lificat cor hominis, Chicot simui 'o mare grestate la 
stomală, mi &nă mare demertă în kreeri. 
„— Mani faue bsksrosă kulsgură, kăelt elă, dar 

la Gorenflot. ami fi urea msltă stunînă, wi într'o alt 
monaslire m'auri fi îndestslg; negrowmilă, rasa m'ară 
'skimba ks totală nentrs okii domnslsi de Mayenne ; 
dar, ne toji drasii! săntă alte mizloaue ne lingr miz- 
loauele uălgare; sr stemă. Am nitită într'o alis: 
karte, este adegvrată ks aueia ns se afl, de lokă 
în Diblioteka Isi Gorenflot: Qucre et invenies. 

Chicot lest; dar, ui catz ge afli. De o kam 
dals, cra destslă de not. | 

Chicot snsse totă li Gorenflot, sui îlă rsgb s% 
skris  reuelaă yeia uei pa dikta.: 

* Gorenflot slrise “kă anenoinus, este adegzrată, 
dar ' în fine skrise k7 Chicot se retrase la nriorată , 
ks întristarea fiindă k1 a fostă silită a se desnurui 
de. stenînslă stă, kundă auesta se îmnzlase ls do- 
muăls de Mayenne, i dervnsnase senvtatea, kr s'a 
înverkată sz -se Isnte resininds-mi ksyetsrile, dar ds- 
rerea a fostă mai tare, mi kz în fine msrise. 

"Din nartea sa, 'Chicot skrisese kiară elă o skri- 
soare repelsi. Asti skrisoare ks dat, de la 1580, 
era îmnsrgiti în vinvi naragrafe. - 

„ Fi-lare naragrală se murea a fi skrisă la o' 
distan de.0 zi mi den înainturile ue le fsuea boala. 

Întiislă naragruf era : skrisă “mi semnată k'o 
menb destals de tare. Di i
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Uelg d'alg doilea era skrisă k'o mznr IIOB'L— 

“înds mi semnisra, de mi se nătea uiti înkz, era îns 

foarte tremsrats. o 

EI skrisese Chic... la finele uelzi d'ală tre- 
tea, CL... la finele uelsi d'ală natrslea. 

În fine era snă C k'o nikterb de negreals la 

finele uelsi als uinuilea. 

 Asts nikvter de negrealt a ăn5k msrindă 

nrodssese assnra reyelsi uelă mai dsrerosă efektă. 

Ueia uo esnlikz nentrs ue krezsse ne Chicot 

fantasmz saă ămbrs. | 

+ Am uita aiui skrisoarea Isi Chicot, dar Chi- 

-cot era, kăm s'ară ziue aste-zi, 5nă omă foarte es- 

uentrikă , uui fiindă-kz stilslă este omslă, stilslă sză 

enistolară mai alesă era ama de esuentrikă înhzlă n 

kstezrmă ss renrodsuemă aivi aste skrisoare, ori ue 

efektă s'ară kzdea se astentsmă. 

Dar se ea afla în Bemoriele Stelei. Este ks - 

data din 1580, nreksm amă zisă, „anslă înkornorvriloră 

eloră marie adasye Chicot. | 

Din josslă astei skrisori mi ka sr ns lase 

57 se reveask interesălă Isi Enrikă, Gorenflot advsyi 

k, de la moartea amikzlsi să, nrioratslă de Beaune 

i desenise nessferită, mi i nlzuea mai mallă Ilarisală. 
| Astă post scriptum mai alesă se msnuise Chicot 

maltă nîn'v s1'15 skoaws din degitele lsi Gorenflot. Goren- 

flot din konira, se alla de minăne la Beaune mi la Panurge 

înke.  Elă arsta li Chicot înir'sns kină komnztimitoră 

km Binălă este totă d'asna nrefukstă kndă nă este
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“uineBa akolo ka sv'lă aleagr' ue lokă. Dar Chicot 
nromise -Bencrabilălsi urioră u reni în nersoanz în 
topi anii su ui fak” nrogisisnea de romane, de sol- 

mai mi de chambertin, mi -fiindă-kz în nrisinga a- 

ucasta wi în altele mslte, Gorenflot rekinosuea :ss5- 

:neriorilatea Isi Chicot, se sănăse în fine sturziriloră 

amikslsi să. 
Drontă resnsnsă la skrisoarea lsi -Gorenflot 

ini “la -uels- din srmz adio ală Isi Chicot, regele skri- 

sese kiar 'lkă-mrna sa: | Sa - 
„Domnsle nrioră, cepi faue o snt 'mi noetikr 

„mormîntare' hietslsi Chicot, -nentrs kare mi nare ră 
din totă ssfletălg, fiindi-lkz 6ra n nsmai snă amikă 

„kredinuiosă, dar mi sn$ minlilomă destslă de bsnă. 
„de' mi 'kiară -clă ns nstă su Baze în .yenealogia sa 

„mai 'maltă de'kwtă ne :tatală stremomslzi. Îl8 pepi în- 
„konjsra ks flori, mi Beni faue astă-felă în lmplă sz 

“„se 'renasse la soare, ne kare îl& isbia msllă fiindă 

„de:.la -meazu-zi.... Iiztă desnre -domnia poasirs a 
„korsia întristare o onoră 'kă aiulă mai 'maltă kzui 

„ioaă ui eă narte la dinsa. Beni nwvrusi, den dorin- 

„wa ue mi ai arstato, nrioratslă nostre de :Beatine. 

„Marea trebzinub- ue am la Ilarisă de oameni -lre-— 

„dinuiouni mi kleriui Dsni ns mw-eartr 55 Bi „id -de- 

“marte “de mine. - Ilrin srmare, Br nămeskă nrioră 

„alb “Ialobiniloră , residinma fiindă 'fisatz anroane. de 

“„moarla Sant-Anton., la Ilarisă kartierslă ne kare bie- 

-pt5l8 nostra: amikă il ishia foarte msllă, | 
E »Afelpionatală gostrs 'EBnrikă, kare i road | 

„a nălă sita în suntele noastre rsgvuisni.»
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Jsdeue 'uine-na daka snă astă-fels: de astografă 

slrisi totă k'o mur regalr ,-f[pks ne nrioră ss des- 
kiz» nisue oki mari, daka se mirt de 'nsterea uenis= 

Isi lei Chicot, mi daka se grsbi sr uri iea sborslă 
ivire onorile ue îlă astenta. 

Fiindă-ks ambinisnea înlolpise altr dati, ne 

adsuemă 'a :minte de snă Blrstară peanznă în inima Isi 

Gorenilot, ală kvrăia nrensme fssese tolă dW'asna Jlo-— 

destslă, uri de kvndă cra nrioră de -Beaune, se ns- 

mia domnslă Modestă Gorenflot. 

Toate se fksserr d'o datr dens dorinmele re— 

aelsi mi ale Isi Chicot. O saruinz de snini deslinatz 

a renresintu fisiuesue uri alegoriuesue 'kadacerslă, se 

îngronase la soare în mizlokslă floriloră ssb o frs= 

moast, boltz de pie, anoi, îndat, ue fs mortă mi 

îngronată în cfiniv!, Chicot ajutase ne Gorenflot ka 

s7 se slremsle. 

* Domuslă. Modestă se puzăse înstalată ks mare 

aomn. la nrioratălă Takobiniloră Chicot alesese noa- 

miea Ka sm se sirekoare la Ilarisă. El kămnzrase, 

anroane de noarta Bussy, o ksuioarz kare îls kos- 

tase trei săte.sksde; mi kzndă noia sr Bazr no Go- 

zenflot, asea lrei drămsri: snăl nrin oramă, kare 

era mai sksrlă; altslă - ne nermii anei lare era. .mai 

moetikă; uclă d'ală treilea în - fine kare: se nrelsnyia 

me ssb 'zidsrile Ilarisălăi, kare cra uclă nai sigsră. 

Dar Chicot, lare. i nlvuea kămetrrile, alegea 

măi totă d'asna ne ală Senei; imi fiindă-km, întrauelă 

ÎN 
« Hină de omă zagrinită saă în reliclă; înkinzirea ănci nersoane.
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timnă rislă ns lreuea înkz neste zidsrilo de nealrs, 

ana Benia, nrekăm ziue noetslă, sr lingt mermii uei 

largi , în lăngelă krrora, de mai mslte ori loksitorit 

getepii nătert s% Bazb ămbra uea lsngr a li Chicot 

" desemn'nds-se de frmoasele lsmine ale Isnci. | 

Dsnv ue s'a amezată mi mi a skimbală ns— 

mele, Chicot se oksni st skimbe faua; se nsmia 

“Robert Briquet nreksm suimă, mi îmbla ămoră kor- 
" bosilă; den aueasta ncastimnzrală mi ssuesisa în- 

toaruere de uinui saă mease ani îl. [ukuserz mii nle- 

msB%,. astă-felă în lztă nvrelă să de altr dat, 

krepă mi negrs, se retrrsese ka marea în reflssă de 

la fîrsnte snre ueafr. 

[le lingr astea, nreksm amă zisă, lskrase 
aste arte sksmnr .mimiloră antiui, kare konsistr a 

skimba, nrin nisne înpeleate kontrakyizni de nerne, 

jokslă natsrală ul& msmkiloră mi jokală obiuinzită ală 
fisionomiei.  Ressltase dar din astă stadiă strpdsitoră 

ks Bzzinds-"l& uinesa. în zisa mare, Chicot era, kendă 
goia 51 mi dea osteneala, snă-adepvrată Robert Bri- 

quet, adikz ănă omă a kursia gsrs se întindea de lao 

srekiv nînz la vea altr,.a kursia burbi» atinyea 
nasslă, mi ai krrsia oki. se înkrauima de sneriati» 

totală fire strimbrters, dar ns fr fermelkă nenlră 

amatorii--de metamortose, fiindă-kz figsra sa din ssb- 
mire „ lsngr mii kolmroasz ue era, denenise largt » 

deskisz, . temits mi msratz. Nămai mznile mi ni- 
qioarele sale uele lsnyi Chicot ns nsts sr le skăr- 

teze; dar; fiindă-kz era foarte indsstriosă, îndoise
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nrekăm ame 'zisă snatele , ueia ue i fuyea mznile măi 

totă ama de lănyi ka niuioarele. 

Ile lîngz aste denrinderi fisionomise ' mai lat 
mwsăre de a nă Borhi ks nimini. Într'adenmră, ori ktă 

de nouită era Chicot, n nstea sr piiz totă d'asna a- 

yeja-uri nostsrz. Hm sz se arate kokomală la dosz= 

snre-zeue ore lkzndă fssese drentă la zeue, mi ue s% 

snsi ănsi amikă lare te pede. îndatz skimbendă figsra; 

 fiindă-ks nlimbznds-te ks elă întilnessi din întimnlare 1) 

nersoanv de nrenssă ?. | : 

" Robert Briquet întrebsinyb dar Biapa . monakal: 

ast» Biayr se lopia kă gsstările sale; toats netreve-— 

rea sa era d'a se due ss Bisile ne Gorenflot, mi st 

bea : astă sint Bestită din 1550, ne: kare Benerabi- 

lslă nrioră ns silase sz 'lă lase în uelarele: de la Beaune. 

Dar . sniritele Bălgare ssntă ssnsse - la .skimbare. 

ka sniritele uele mari:. Gorenilot se skimb, nă înss 

fisiuesue. : i 

EIl& nvză în năterea ui în inuelenuisnea sa “ne 

auela kare nîm'atsnui pinăse destinsrile loră în miile . 

sale: kundă Beni Chicot st uinezela nriorată i se: ns 

rs ăn Chicot sklaBă, - mi Gorenilot, dintr'astă minstă, 

kayeti, foarte msltă la sine mi nă îndestălă. la Chicot,. 
Chicot Boz Îvrv: sv se ssnere slimbarea ami- 

_kălăi seă, auelea ue. le înuerkase ling rewele .Enrikă 

îl obiuinziserz ks asti-felă de filosofiz. Se obsersi mai 

măltă , mii asta fs toti. În lokă s% meargs în toate 
zilele la nriorali, nă se mai dsse de kztă o datr ne 
sentemenb, anoi la uinui-snre-zeve zile, anoi în fine 

16
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la kzle o lin.  Gorenilot era ama de îmflată înkwtă 

nă bzgi de seamr aueasta. ” 

Chicot cra foarte filosofă la sr fii simyitoră, 

cl; rise într'asksnsă de nerelănosuinma lsi Gorenilot 

mi seskwrnini, la nasă mi la borhiv dănz obiucislă seă. 

— Ana ui timnălă, zise elă, ssntăuele mai n5- 

terniue tonitoare, dsnz nzrerea mea: 5na desnikr nea- 

tra, velă altă amorălă nronriă. S7 astentemă. Uli 

astent$. a | 

Era în astr astentare kendă se întimulars e- 

penimentele de lauri porbirzmă, uri în mizlokălă ks- 
rora i se nzră lkzscisesue sr'snălă din auele elemen- 

te noze ari nreesteskă latastrofele! uele mari noli- 

tiue. Ile ling auestea, fiindă-k” i se nur, în mizlo- 

kslă enenimenteloră fiitoare, ks rewele scă, ne kare 

"18 isbia înk7, mortă km era, se aflz în nisue ne- 

rikăle totă ka auelea de kari îl nzise altz datt, 

otzri st i se arate în kină de fantasms, uri kă astă singsră 
skonă d'ai nregesti 'niitorslă. Amă prvzătă kim: gestea de 

sosirea ne ărîndă a domnslsi de Mayenne, este ali- 
kăit» în trimiterea li Joyeuse, mi ne kare Chicot, 
kă înmelegerea sa de momiurt, se dssese. s o laste 

în “făndslă asksnzztorii sale, fzksse ne Chicot ss trea- 

"k de la starea snei fantasme în kondipisnea snzi nie- 

psitoră , “ui de la nosigisnea . de: urofetă în aveia de. 
ambasadoră, 

pt 

  

 Sfiruitală uelă tristă ală snei trayedil, mare neferisire, întimalare foar- 
te trist,



- 
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Aksm kwndă totă ue sară nstea arzta întsne- 

lată în istoria noastrz s'a esnlikată, ne somă Isa, daka 

poeskă uititorii nostri, dăns Chicot de la emirea sa 

din Louvre, mi îl& pomă ărma min» la ksuioara sa 

vea mik din strada Bussy. 

ti 93 ————



XVII, 

serenade. 

Ka s se întoarks de la Louvre a kasz, Chi- 
cot n'azea drsmă maltă de fustă. 

Se kobori ne mală, mi trekă rislă întrnă mikă 
hatelă ne lare îl& kîrmzia singără mi ne lare, ad5- 

. kindă'lă de la permală de Nesle, îl legase de keiălă 
demertă ali Laprălsi. 

— Asta & ksriosă, ziuea 'elă, tregindă ks lo- 
nata mi nrisindă ferestrele nalatălzi din kari nămai 
sna, Mea dela kamera reyelsi, era lsminatr , de ui 
era noantea înaintate; asta & kăriosă, dans atpuia anl, 
Enrikă este totă auela-mi, snii say învluată, aluii aă 
skozstă, alyii axă mărită, elă a nrinsă nisuc sbiruitsre 
ne obrază i în inims; are totă aueia-miă minte, slabs 
mi aleass, fantaskz, mi noetikz ; are totă auela-uri 
săiletă egoistă, uerîndă merek mai msltă de kt noate
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5 i:se dea. adik” uerindă amiuia..de 'la nenzsare, 

amorălă de la amiuiz, denotamentslă -de la amoră, mi: 

„ neferiuită repe, sermană rege, tristă, . kă toate astea 

ka niui 5nă omă din regatălă sei. -Nsmai e într'a- 

denzră kreză ks am resmită în aste ksrioas . ames-— 

tektsr de desfrenare ui de lin, de nenietate mi 

de ssnerstipisne. . Nsmai e kinoskă nrintr'ale lizrsia 

lkoridoare aă trekztă atruia fanorini.mergîndă la mor- 

mîntă, la esilă sa la zitare, nsmai eă- mrnseskă fvre 

nerikălă mi mo jokă kă aste lkoroanz. kare arde. k5- 

yetarea atrtoră ' oameni, nînz - kandă s5 .le arzr 

denitele. i 

Chicot skoase 5nă săsnină .. mai maltă Alosofikă 

de krtă tristă, mi dete ks nstere din. loneni. 

-—. Anronosită , zise elă îndatr, remele nă mi 

a Borbită de bani nenirs kwlwtoriz: astr înkredere îmi 

faue onoare kui îmi donedesue kw .ssnt totă-d'asna 

amikală ses.  . i, : i 

“Uli Chicot: înuens Ss rizv în Imiere dom 0= 

biseială seă ; anoi; dondă o datr ks lonata -năse ba- 

telslă ne nisin; &nde se nomoli. 

Atsnă, legzndă nrora de. snă: nară je snă nodă 

kwrăja i suia sekreltslă, mi kare, în timnii de inouinyt, 

Borbindă în komnarare, era o destăle sigăranys, se 

îndrent; kwtre loksinpa sa, amezatr, nreksm se suie, 

abia la do5r dristsre de nămkr de la malslă rislsi. 

Introndă în strada Azgsstiniloră, se miri foarte 

măltă ui mai alesi remase înkremenită 'aăzindă resă- 

nondă 'instrămente ui Boul. kari îmnlea de  armonir
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kartierălă, kare .era altz datz ama de: linisuită în' a- 

vele ore înaintate. 

— Se însoarr uine-Ba maiui? ksuelt cl. mai 

întiiă; nintre de uerboailkvl nămai! uinui ore .apeam 

de dormită uri akăm :Boiă fi silită sm stat destentă, că 

kare n5' m însoră. Ma 

" Anroni'rndă-se, 'Brză 0 lileurire jăeundă 1 ne fe- 
restrele rareloră lase kari nonsla strada; astr lik'vrire 

euia din dosz-snre-zeve lsminzri ue le pinea nanii mi 

paleyii, ne lkndă dosp-zeni mi natră de măsikanni, 

ssb ordinile snsi Italiană kare anea ne draks într'in- 
sălă,. îmuca sv tărbeze niolele, usalteriele, sistrele, di- 
blele,'sioarele, trimbiuele mi tobele loră. 

Aste armiz de sgomotari .cra awezatz într'o 
îrsmoas% ordine dinaintea snci kase ne kare Chicot, 
nă Îvru mirare, o reksnosks lv era a lăi. 

Meneralsli nenvzstă kare kondssese aste mano- 
Nert amezase ne mssikanpi wi ne nayi astă-felă în 
kztă topi, kă faa întoarsz kuire lokăinr ma si Robert 
Briquet, k okizlă uintită ne ferestre, sm: semene ks 

nă ressils, k nă irzeskă,. lkr nă se însslleeskă...de 
lut nentră astr nrisire, SI 

"Chicot remase sn minată : inbremenită nripindă 

toat» enolspisnea - aveia: wi asksltandă totă aselă 
S8omotă. 

Dam - aueasta. loninde- - ură nivioarele k: mrs= 
nile sale osoase: Sa 

— Dar, zise elş,. s'a , Felkată gremal» ; este 'kă 
nenătinys ka totă astă sgomotă sr se fak nentră mine: 

Atănvi, anronizndu-se mai msltă, se amestekb k5
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kăriomii ne kari îi airrsese serenada, mi sitvndă-se 

kă lăare a minte îmurejărălă ses, se înkredinui kr 

toatz astr liminz de torue se resirinyea ne kasa sa 

nrelăm toatr armonia nwerlia în întră: nimini din a= 

str mălyime: nă s'oksna niui de kasa din fas, niui 

de lasele neuine.: | 

— Întradeszvră, zise Chicot , asta se faue 

nentră mine; nă lkăm-Ba Br'o nrinuinesr neksnosliste 

din întimulare s'ară fi înamorală de mine? 

K3 toate astea aueastr înkinăire, oră kt de lin- 

gămitoare era, se nvră kv nă konzinye niuă de kim 

ne Chicot. ea 

Se întoarse snre  kasa kare era în far lk5 a sa. 

Namai do: ferestre ale aste kase de:la nla- 

nălă d'ală doilea, kari m'agea obloane, absorbi din 

kendă în, kndă fsluere de liminz, dar era neniră 

nlzuerea ei, 'biatr lkasz. kare se nvrea în linst de 

ori ue nedere, BrdsBr de ori ue iîigărt omeneaskr. 

— Gres. kat ss doarmv în astz kasz,. zise . 
Chicot, la draks! znă asemenea sgomotă ară. destenta 
ulii morpii.- . e | 

În timnslă . astoră. întrebari ui resnănsări ve 
Chicot "ui le fuea în sine, orkestra ărma: simfoniele 
sale ka kndă ară fi lkuntată-la'o adsnare de „Ten: ni 
îmu'vraui. - 

—- 5% ms eri, amilslă meă , zise atsnuă Chi- 
cot adresunds-se la ănălă kare minea o. lsminare, dar 
ai nătea, dalka grei, sr mi snsi .nentră.uine este toal 

ast măsik ? 

— Ilentră bărgesslă kare loksesue alolo, res=
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nănse . galetslă arztendă Ii Chicot kasa Isi Robert 
Rriquet. aa | 

— Nlentră mine, adusi Chicot; negremită asta 
€ nentră mine. . 

Chicot trekz nrin mslyime ka s uiteasli es= 
ulikarea enigmei ne m'nika sat ne nentslă nayiloră; 
dar ori ue blasonă desnzrese ks îngrijire s5b snă felă - 
de tabară! de fana zidălăi.. 

— Al& ksl esti, amiue? întrebi, Chicot ne &nă 
tobouiart kare'wi înkzlzia deyitele ssfl'undă în ele, ne 
apîndă si konle nimikă întrauelă minstă. 

— AI& Dărgesslsi kare loksesue aiui, resnsn-— 
se mssikantală, arvtindă kă sioknnelală seă lolksinya 
Isi Roberi Briquet.- 

* —.A! al zise Chicot, nă numai ke săntă aiul 
nentră mine, dar înkz săntă uri al mei. Din ue în ve mai 
bine ; în fine somă pedeu ue este. 

Uli înarmendă faua sa k5 uea mal inecat 
sirembztsrz ue. nătă afla, dete lotări în dreauta mi în 

stnga la nayă, la lakei, la măsikanui , ka sp ajăn- 
8» la noartz, manorners la kare resuri, nă fsrz arestate, 
ui akolo, Bzzstă zi strelsuitoră în uerkslă formală de uei 
e pinea lsmin'sră îl skoase. keia din nosinară, de- 
Skise sua, intri, îmninse ear» sula wi nsse Beriga. 

“Dimavueasia, săinds-se în balkonă, adsse snă 
" skasnă de nele, se amezi ks lkomoditate, ks bwrbia 
sarijinitr de ramas, mi akolo, fir” a se arzta kz lsa 
a minte la risetele ue le apipase urstarea sa, zise: - 

  

1 Onă fel de mantel»,
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— .Domniloră, se n Bv am'ouiă, ui: trilările, 

taktările mi: răladele ssntă totă nentră mine? -. ! 

— Esti domnslă Robert Briquei ? întreb di- 

'rektorăli auelei orkestre. . : | 
— În nersoanz. 

— Ei bine! ssntemă ks totălă nenirs sernipislă 

domniei tale, domnsle, adrăui Italianzlă, kă:o miur- 

lkare . de bastonă, kare rediki 0 no5t boar de 
melodi'r. : N ie 

a Negremitt, asta 'este de neînpelesă ,- îm 

zise Chicot nreîmblends-mi okii sei aktini ne toate as- 

te mălyime mi'ne kasele din Beuinztate. 

:Toypi lokăitorii kaseloră era la feresirele loră, 

ne nragălă kaseloră lori, sa amestekayi kă grsnele 

kară stapiona din aintea noryil.: ' 

Domnslă Fournichon, soyia' sa ui toatr eskor- 
ta de natră zevi mi uinvă, femei. konii mi lakei, no- 
năla deslkisorile osnelslăi Sabia Mandrelsi Kacaleră. * 

Nsmai: lasa. din faut era întsneloase tekăts 
lka &nă mormintă. - 

- Chicot kmuăla sm Baz» kăpîntălă aste neesnlika- 
te enigme, kindă d'o dat i se nirs kr Bede, ssb 
liară stramina  lkasei sale, nrintre krinwtsrele skîn-— 
dsreloră balkonslti, kam de dessbislă niuioareloră sa- 
le, 5nă omă înnelilă neste totă ks o manta de ksloare 
înkism, kă o nvlvrit ncagrs, o nanb romi ui osa- 
biv lsngz, kare krezindă k ns este n'vzstă, nripia ks 
toate inima kasa din fag. ast kast deueart, ta 
lkătr mi moarte.
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Din krndă în kwnd5 kanslă orkestrei furi Isa 

nostăli ka sm se ds” sm porbeasku înuetă auestsi omă, 

| Chicot giui foarte izte km tolă intereszlă sue- 

mei era akolo, mi ast nvlvriv neagrr askăndea o 

figăr de yintilomă. 

De alsnui toat lsarea sa a minte făse nentră 

ast -nersoans: rolălă d'obsersatoră i era lesne, nosi- 

uisnca sa ue ramna balkonălsi îl5. certa. sz Baz» în 

stradr mi ssb straminz; resmi dar sv srmeze fiv-ka- 

- re: mimkare a misteriosslăi neksnoskslă, a korăia im- 

nrsdinuz Wintiit ară fi Ipsată sm i fim ksnoskăte tressrele. 

De o datr, mi ne kmndă Chicot' era absorbită 

în. aste obserpwri, snt kzlvtenă, ărmată de garzi, Se 
arzt; în. koluslă stradei, mi goni ks energiv. nrin 

Jonitsre de nziele ne ksriomii kari se obstina sr fak? 

galeriv mssikanyţiloră. E e | 

—: Domnslă Joyeuse ! msrmert Chicot lare re- 

kănoskă în' kvlvrenă ne marele amirală alg: Franiiei» 

înkeluată: mi îmnitenată din ordinslă remelzi. 

Ksriomii se resinirs, mssika tpkă. ii 

Negremită : snă. semnă. ali maestrălsi i zisese 

s7.takz. : i 

aureus Stanronit de gintilomslă askansă ss 

stramin'p. . ae 

o Hă bine! Enrikă ală întrebi el, ve mai noi? 

:— Nimik5,, frate, nimik; - 

— Nimikă! i 

„1— Noscea niul ke s'a “aratati. | 
„-— Ama dar asti neroză n'aă fată de lolă 

sgomotă ?
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— A5 asrzită kartierslă. !. | | | 

— W'aă strigată dar, din ksm li se zisese, 
ke k'nta în onoarea astsi bsrgest? a 

— AS strigată ama de tare înkrtă. elă este 
kolo, în nersoanz, ne balkonă, asksltzndă serenada. 

— Ii ns s'a. arztată niut.de lksm? 

_— Niui cea niui nimini. 

— Ideia însm este inmenioass, zise. Joyeuse 

atinsă , fiindă-kz nstea în fine, fr” a se komnromite» 
s% fak ka toni auesti oameni onesti mi ss nrofite de 
astr mssikr date peuinălsi sei. 

“Enrikă dete din kană. 
— A! se zede bino. 1. nă. 0 Iănosul de lo, 

frate , zise elă. 

— Ba da, ba da, o  Lanoshă adik Ienoshă 
toate femeile, mi fiindă-km mi ea este din astă ns-— 
mrră, ei Dine! sr n ne deskărayemă. - a 

— 0, dămnezesle, kă ue acră deskaraveal îmi 
ziuă aueasta!. 

„— Ba ns, dekută -d'aksm înainte, trebze la ber- 
gesslă în fis-kare searz sr ii. aibs -serenada sa. - 

— Dar ea se Ba mata. 

| — Tentră ue, daka nă zisi nimikă, daka n'o 
arbpi dala mezi totă d'asna asksnsi? Bsrgesslă a 
porbită krndă i Sa fukstă astz galanteriz? | 
— A zisă uea orkestrăi, E! askslta, frate, 

eatr-lă: kz str sm norheaskz. - i 
Întradepzră ,. Briquet otzrită - sv esnliue Johral, 

se sksla ka s7 întrebe a doza oarz.ne kanslă orhestrei. 
— Tavi akolo,-mi intr în kasz, strig; Anna
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sănvrată ; ue drakă! . fiindă-lp l-a abstă serenada, 
Wai st ziui nimikă, astimarrb-le. 

— Serenada mea, serenada . mea, resnănse 
Chicot . kă. aerălă uelă mai nlvkatE; dar velă năpină 
Boiă sr suis ksi.a fostă adresat” serenada mea. 

— Fiiei tale, nkrtosăle!. 
— 5 m' ertaui, domnsle, dar n'am niui o fiiz. 
— Soyiei tale, atsnul. 
— Mălmsmeskă lsi Dsmneze! ns ssnt înssrată: 
— Atsnui domniei tale, domniei: tale în ner- 

soans. | 3 Su 
— Da, pie, mi daka ns Bei intra în kass... 
Joyeuse, snindă efektălă kă ameninwarea, norni 

ka kalslă snre balkonslă Isi Chicot, nrintre mssikanyj. 
--—.Bintre de uerboaikw! strig; Chicot, daka 

măsika este. nentră mine, ine dar: sine aiuă.. sp mi 
strive mssika ? . 
i — Boteengle nebănă!: mărmări Joyeuse redi- 
lkendă kanslă, daka n5 mi Bei asksnde srita.. figzrz în 
kaibslă te de lorbă, mssikannii îmi pork: sfurwma in=. 
strămentele ne 'ueafa ta. i 

— Lass-'15, frate, înkolo ne piotală omă, zise 
du: Bouchage', adensrslă este k> trebse. s% În foarte 
în mirare. - i i 

— Uli nentră ue sr se mire! ne ling astea 
pezi bine ks fekîndă s7 se nask o disnste, Bomă a- 
trage ne vine-za la fereastrs! ama dar. sm batemă ne 
hărgesslă ,. st:i ardemă kasa daka. este trebsinut, dar 
la- drak! aideyi „:s% ne -minukemă! 

— Te:rogă, 'frate, zise urit, nă trebse SP
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strimtorzmă lsarea aminte a astei femei, săntemă în- 

Binmi: sv ne retragemă. 

Briquet n nerdsse niui o , porbr din astă dia- 

logă din srmw kare'l& lsminase în ideiele sale ue era 

totă konfăse; îmi fruea dar în minte nregztirile de a- 

ntrare , lksnoskîndă smoarea auelsia kare ataka. 

Dar Joyeuse, asksltendă. ne Enrikă, ns mai 

stirăi; dete drsmslă la nayi, zaleui, mssikangi ui la 

maestră. 

— Dsn' aueasta trugîndă ne “fratele seă. la o 
narte: 

— Beză în ue desnerare Sănb, : zise e cls, Lotslă 

konsuir în kontra noastrz. 

—.We Brel sp ziui? 

— Nam timnă ka ss te ajtă. 

— Întradenură, esti în kostsmă de kvlutozis: 
nă lăasem înkw a minte l'aueasta. | 

„i 1— Tlekă ast noante' la Anvers k5 o misisne 
a reuelsi. 

— Kndă dar pă a dat'o ? 

'— Astr searr,. 

— Dămnezeslă mes! 

„—  Bino kă mine, te rogă! 

Enrikă Ivsb: so i kaz:monile. i 

— ML: o ordoni, frate ?întrebtelă; .nvlindă la 
ideia astei nlekwri. | 

“Anna Îvkă o mimkare. 

— Daka o ordoni, srmb Enrikă, m noiă ssnsne. 

— Te :rogă, du Bouchage, nimikă mai multă, 

— Îi mslusmeskă, frate. -
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Joyeuse dete din meri. | 

— Ham nel noi, Joyeuse; dar, Boz l5,. dala 
trebăia sz -rensnuă d'a mai nelreue nonuile ne ast» 
stradz, ' daka trebsia. ST înoteză da mai nrini asts 

fereastrz ... 

— Ei bine? 
— An mari. 

— Bietsle nebsnă! 

— Inima mea este kolo, ezi i, frate, zise 
Enrikă întinzîndă mina snre kasu, iapa mea este 
kolo, nă mi uere sr, irmeskă daka mi sms inima 
din nentă. m 

Dauele îni înkrsuimu'$ mrunile k5 0 mznib a- 
mestekatz ks îndărare; îună mămk't măstapa sa uea 
ssbpire , mi dan ue kugeli în Br'o „kmte-za minste de 
tuere: : 

-— Daka tabelă 'toă te răga, Enrikă » zise ot, 
a te Izsa ss te îngrijeaskr Miron, kare este să fi- 
losofă nreksm mi medikt? 

— Ani resnsnde tatplsi nostră le ns ss 
midi de kim bolnană, lkz kanzlă met este sznrtosă, 
mi ks Miron ns Bindekr boala amorălzi. 

— Trebse dar sr zikă-ue ziuă. ui ts, Enrik& 
dar nentrs ue ss'm tsrbsră? Ass femei € femeit» 
ts esti sirăitoră „ama dar ns :trebue sz te desneri» 

„mi krndă ms oiă întoarue te poit Bedea mai 
BOiosă ,. mai poselt ui kentendă. mai maltă de. 
ktă- mine. .. . - AI 

— Da, da, bsnslă. meă frate, advzi jsnele 
steingîndă mzna amikălsi. seă; dar ms Bpoit nindeka»
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da , da, Boiă [i feriuit;, da, Boiă fi Beselă, îi măluă-— 

meslă de amiuia ta, îni mălusmeskăl asta d binele meă 

velă mai nreyiosă. 

— Den. amorălă tes. 

— Mai "nainte de niaua mea. , 

Joyeuse , foarte msăltă atinsă ks toatr frinoli- 
tatea sa do far, întrersnse d'o datz ne fratele:seă.: 

— Tlekzm&? zise elă, eatr lsminvrile s'aă stinsă, 

instrămentele ssntă la snatele măsilianuiloră , nagii ga- 
ta de nlekare. | 

„— Aidei,  aidemi, frate, te ărmeză, zise du 

Bouchage sssninrndă kw nvrzsesue strada. 

— Te înpelegă,, Joyeuse; uelă din ărmr adio 

ferestrei, ama ceste. Atanriă adio : mi nentră mine, 

Enrikă. : 

Enriliă 15 de gilă ne. ratele scă, kare se 

nlekt ss "15 îmbruyimeze. 

— N5, zise elă, te noiă însoni nînv- la norpă, 

asteantz-mr nsmai la o sătr de naum de aiui. Kre- 

zîndă strada singsratikr, noate se pa arta. 

Anna norni ks altă snre eskorta kare se 0- 

irise la o sătr de naumi. : 

— Aidepi, aidepi, zise elă, nă mai anemă 

trebăinur de Boi nînr la 5nă altă ordină; nlekani. 

Lăminwvrile nerirv, konsorbirile mssikanpiloră 

uii rîsetele nauiloră înuetare, ka vele din srm 1je-— 

mete slioase din lioardele .sioareloră sat ale lzteloră 
nrin atingerea snei moni retruile. 

Enrikă se sit nentră uea din rm oarz la 

kas7, trimise ferestrelor uea din ărm 'răgruisne , uri,
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dănz ue s'a totă întorsă mereă, a ajsnsă înuetă ne 

fratele sei, ne lare îlă nreveda uci doi skstieri. 

Robert Briquet , Brzîndă ne auestă doi jsni nle- 

kndă ks măsikanyiă, kăgeti li desnodumîntălă astei suene 

kare trebsia s1 aibr ănă desnodrmiîntă, trebse si se fakr. 

Ilrin ărmare, se retrase ki sgomotă din ballonă mi 
înkise fereastra. 
. -. Koyi-Ba ksriomi obstinapi mai mezăre înk ne- 

mimkani la nostările lors; dar, neste zeue minste, 

velă mai sivrăitoră se frkăse nenuzslă. 

În timnsli vesta, Robert Briquet intrase în 
kasa sa, dintelat, ka kasele flamande, mi askăn- 
zînds-se. din derztslă snei skslntăre, obserpa kasa din 
faut. În dati ue sgomotălă a înuetală în strad's, în 

“kztă n se mai aszi niuă instrămente, niui aură, nisi 

ovi; îndatu ue toate în fine sai nzsă la regsla loră 

obiuinzits , ăna din ferestrele de sssă ale astei kase 

lksrioase se deskise ne aslsnsă, mi snă  kană inyelentă 
emi afarz,. | 

— Năomai € nimikă - mărmări o Bove de' om, 
nrin &rmare niv &nă nerikălă; era nr'o mistifikare a- 

dresat Beuinălsi nosiră; noni sz emi din asksnzstoa- 

re, doamns, . mi .sr intri în kasz. 

La aste 'ksninte, omală reînkise fereastra, skt- 
nbrb fokă dintr'o neatrz, mi anrinse. 0 lamnt ue 0 
întinse ănsi brayă lingă ka s'o ariimeaskz. _Chikot se 
sila din toate nsterile okiloră.: Se 

„Dar nă zvri înks bine nalida wi:  soblima Îig5- 
"75 a femeiei kare Isa ast lamnv; nă Buz înkz bine 
dăluea -mi trista kustutsrv ue se slimbase între serBi-
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toră mi steninz, ui se msli kiară elă, mi simyi ka snă 

foră îngenată trekîndă nrin sinele sale. 

Jsna femeiv, kare .era abia de doss-zevi mi 

- matră. de ani, se dete josă ne slars: sersitorslă seă 

o 5rmf. 

— A! mărmăr$ Chicot, nănînds-mi mena ne 
frânte ka sr mi steargr sădoarea, mi ka kendă într'a- 

vela-mi timnă ară fi Boilă sm goneaskvo nisisne sn'zi- 

mîntotoare! komite du Bouchage, brasă ., frsmosă, jăne» 

înamorată nebsnă, kare porbesui alksm sz depii Be-: 

selă, poiosă, se kenyi, di-pi denisa fratelzi- teă, k'ui 

niuă o dat ns aci ziue: hilariter!. 
Dsw aueasta intr; în lamera sa, kă frantea 

“îmkrăntatz ka km ară fi intrată în pr'snă kanală sr'zi- 

mîntztoră, într'ănă abisă senyerîndă, mi se amez5 în 5m- 

brp, săbjsgată uri elă, uelă din ărmr, dar ne denlină noa- 
te, de nekrezsta inflsinur a melankoliei kare radia 

„în uentrălă astei kase, 

4 . . . . . i : Is coiowmiz; desisa azi Enrikă Joicuse, nreksm amă mal snss'o era nor= 
ha satinv hi?ariter. 

17
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srile, 44 ab A (e. MT] ans a 
p se întoarlir la trelkălă, SL BaST kr se lsmi- 

n+azv la fokslă ănei singsre uriniri o enok întreag» 

“măi stears din - memoriz,. asta n5 Ba Sb zik a k5- 
meta.  Chicot lokăi toat noantea întro lime Ipsatr de 
dins5lă ks mallă înderntă, imi nonslati, de smbre stre- 
lsuile saă grauioase ue kari nrinirea ănei femeie nali- 

de „ asemenea 5nci lamue lkredinuioase, i arpta teekîndă 

lkwte na ue dinaintea Isi ks konpoislă scă de ssneniri 

feriuite mi suimîntptoare. 

„si, „Chieot,- krăia,i area ,reă. atrtă de msltă; de 
somnălă scă întorkinda-se de la. Louvre, niui nd i [5
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a minte sm, se kslue.;, Astă-felg lndă enirv;:ziorile 

a. arminta -stiklele::ferestrei sale ; zise: a 

misu. Ora fantasmeloră a “trekată »: lat Ss lkăue- 

omă năpină la.uei pi eta 

Se slsl5, învinse. lsnga. sa! sah avant, ne 5- 

mori: 5nă săriskă de lin ka drojdia de nină, deo ue- 

Siplăr'r nen'vtrănsv.de nloile uele mai lari..ui, .lă energia 

sa stoil'. de -înnelenlă ,: se sili, k'o lkmătrtăru de - okiă 

la făndzlă nsnuci mi: la lalua nantofiloră sei. , .. .: 

Tlantofii se uvrăro km sănlă -în :slare a înuene: 

0 kamiiani; nănga merită o. sare a minte nartikălarz. 

în ue. Ne-Bomă. onri dar: ka sr azemă limuălă si des- 

kriemă aueasta uititoriloră nostri. si: a: i 

ai Chicot,: omă. kă imaminarea inuenioas”, urchăm 

fiv-kare suie, gvsrise: grinda ':nca mare „kare treuca 

rin lasa sade la.0o maruine .nînw.la alta, -serpindă 

astă-felă:totă de o datr ani. ka: ornamontă , fiindă-k'r 

cra! npiisit:p''ks diferite” kălori,. uri ka turip,. fiindă-k'o 

ască uelă-. uănină' oulă snre-zeue:denite de diamelrs. 

ni În aste "grind'bi. uein + mizlokălă -snei .konkani- 

emi:de o: lsnnime de: snă nivioră: uri. jămeutate uri o. 

uime de mease; polări „îuri Pekăsesnă :: sinetă. ale kr 

răia : wuuteuc. kourindea o mil :skăde de. asră..... 

1 câma: dap. .catp i kalkălălă ue. mi. "118 frkăse 
:Chicot.:i sii 

— Keltăeslă :ue.. zi, zisese- el&,.a doza zenia 
marte dintro sksdu: ama: dar-.am. kă. mie ss treskă 

“dori zenăi - mit: de zile. :Ns5. noii Lri--nină. '0! datr, 

altă: de: măllS.: dar! notă tepi ne jem'ulate, mi rânoi .kă 
k'nlă nois îmbuteuni -:Arebăinnele: mele : uri: urinii srmare 

. * .
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keliselile mele: Boră kresue lui traislă uelă -bsnă 
kat se înainteze în nronorpisne ks skuderea Bienei. 
Toate astea. îmi dat” dos-zeui uni uinvui. saă trei-zeui 
de ani întregi de trzită. Aide,. mslumeshkă lsi Dsm- 
nezes| asta: € . destală- de bine. Si 

“ Chicot era dar, mslyămite kalkslslsi ue "18 iamă 
fukstă : don dinsslă, :ănălă. din uci mai mari enitari din 
oramălă Ilarisălsi , mi ast linisue desnre Biitorală seă 
îlă fbuea oare-ksm sv se: mendreaslke. a 

Na: ku- Chicot era slksmnă, ba înkz (ssese msltă 
timnă resinitoră ; dar.: miseria' îlă sn'vimînta, fiindă-k» 
suia km ea lade :la o manta. de nlambă. ne - smeri, mi 
înkosoia ne uci mai tară, ea 

i: AZĂ:. dimineapv . dar, deshizindă. : sinetală sei 
ka s% ui: fak. sokotelele din aintea. sa, îuli zise: 

i = Las 'drakă!” sekălelă . este asnră mi timnii 
nă sănii nentră yenerositate, 'Illi că mam delikatepea 
si fakă. ne penerosălă: lă Enrikă. - Astz mis de skăde 
de: azră: nă nină uelă: nsuină dela dinsslă, ui de.la 
snt onkiă: kare” mi iromisese de 'mease ori mai maltă: 
este: adepmrată - ks astă. nkit :era neînsărată. : Dala 
era noante înk, nvauii, due sr ieaă o sstr de skăde 
din nossnarslă reyelză, dar este zis, mi: nă mal .:am 
mizloaue- delztă în mine înss-mi... mi în -Gorenflot. 

Astr ideis de a skoate bani de la Gorenilot 
Tolă sw' sărîzv 'ne' demnslă seă. amikă, 

— Ară fi frămosă, srmi el, ka mesterslă Go- 
renflot „: kare mi este datoră aberea sa, s+ refsse 0 
săte de - sliude : amikzlsi sei :nentră. serBipilă -regelsi 

"kare "1& a nămită nrioră alt Takobiniloră.
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A!.ărmb cls dendă. din kană nă maj, este a- 

velă Gorenflot. tea taca 

"-Da, dar 'Robert Briquet este totă: Chicot. * 

„-Dar astr skrisoare a reyelsă ,. astw . famoas e 

nistolz destinati a anrinde „kărtea Nabarei,., trebzia sr 

mr dăkă s'o ieaă nîn' a nă se, fave ziăr,. ui eatr: kt 
sa Fekată isa, ; Bal. Boiă Msne: mzna „ne „. astă esne- 

n'pina , 18ă Gorenfloi- dala kreerii I&i. mi, se .Boră R 
rea nrea tari de îndanlekată. ;.. i 

So nleksmă dar. ..... , SI 
Chicot amezt: skîndra kare i inkidea „askanz- i 

toarea, o.asigări liă natrs. lgie .0 akoneri -kă , nlaka 

de neatrz, nreseri pvrîna trebăinuioas ka, s3. astăne 

kren'ztărele ;. anoi, kindă. îs: gata de nlekare, , se. sili . 

înk o datr la avea krmrrăyb snde, de mslte feriuite 

zile, era nen'vtransă mi nvzită ka inima în nentă, „- 

“Dan aveasta arsnki o krsttăre. de oki ne kasa 

din fapz,.. e a , 
— În fine, dură zise că, asti deasă de Joyeuse 

ară nstea, lesne, într”o frămoass noante, 5 dea fokă 
osnelălzi mes kâ sz atragr snă minztă la. fereastra sa 
ne dama -nenzzste. E! e! dar kndă mi, ară arde 
kasa, ară faue într'auela-uuă timnă snă bălgvre "din mila 
mea de skzde! Într' adenură kreză 1 ară, (i mai înye= 
lentă s7 nsiă sma în nos&nară, Ama! că bine! dala 
domnii de Joyeuse - îmi noră. arde rasa, „reuele mi o 
Ba nlzti. 

Astă-felă linisuită , Chicot îură “mnkise sua mi
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li leia dar aceasta fiind-k"u cmuia ka SL: ajsngr la 

nermslă rîslzi : E Aaa 
- Elo! zis: elă, astă Nikolae Poulain ară 

ustea foarie bine- 51 Bila, mi sr i se nam linsa 

mea ko d de” uireuăsă, ii e Aura ! dar ază îmi vină Lol 

ideie! de cisre: “Ile drsmă, ne drămăl 

Ile kind Chicot: înikidea” noarta din 'stradi , "15 - 

lă mai ăn - grije ureksni înkisese '5mia- kamerei sale; 

zuri la fereastra” sa ue 'sernilorălă damei' nelsnoskate 

are Iza acră, suerrnd negremită kr, Bozălă de di- 

mineays , nă Ba fi niv de km zrilă. 

i Astă om; urekanii ană zisă, e era ks totală des- 

figărală de” 0'Tan vriimile” la timula sting" uri are 

se întindea He o “uarie”a “ohrazălsi, Ile” ling 'astea' 0 

Surenueant, “shimbăly din lokslă'ei de' feria' lonitărei 

asksndea' măi ke „totală okisli stg nilanidală în or- 
i bila, sa. IN Sea aaa La aaa , EN LIRE MOI i 

i “Lokis Kăriost! 5 asi, -frănil€ uleurănii: uita 

sa tunte aBea kvătităra pir, mi ka 5nă- felă * 
. tinereye ne obrazălă are fssese renală. o 

i " Krondă: Boz ne Robert Briquet:' ku: treuo “ură 
g5lă suel înti use “plsga ne kană,: e Dita 
Bă fus o minkare ka! Sb: intre în “Râss! dar 

Chicot i Pokă nă semnă a! sp ieaz în lokăi: 
aa Beuine! i 'stigi, "Chicot, "soomolslă de eri 
m a despăistală de' asa mea mb dusă nenti îr?o ks 
te-na sentsm'rne la motiia: mea; fi-bei atulă d6 Vănă 
ka din kndă în lendă sI arănilă o pătntărz de okiă 
în uartea asta? i: i
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o Da, domnsle; TESu5nse: nchksnosketală,, fcarle 

bolisrosă, îi e e a 

ii Uli tde: Bei sedea vena. niolari tt 

"2 An6 năuk'p: băn'pdomnsle, fii: ne-'nae, 

met Înt măluămeskă:: 1 ai mai -uere.- înl, ănă 

scrpiuiă ; peuineii iii ci i toi 

i— Borbesie te: astaltă. pag ema 

  

 Chicot se :uoră- li: mvsoarb: „cs sohislă, distanta 

tare 118 5 desururyia de întresorbitorălă seă.:ii 

—N5 'este bine: sp pă: strigă ama de. „deuarte, 

skamue peuine, zise elă.:::: ai 

— Atonui: piă ling». domnia tan resutnse., ne= 

kăsnoskslălă, «i: e i Pit 

Întiadenwvră,: Chicot. il B'Lză ; nerindă,, uri fiindă= 

l în timnălă astei disuariuisni se .auroniase .de kus're 

“aszi nasslă scă anroniindă-se; dăm -aucaşta, noarta 

se deslise, mi se allarz--faw în fam. tei 

ar * Asti: dati . „sersitorălă: Îută:- akonerise lă totslă 

fama în glăga: sa. i i: pitt 

n — Este foarte. ligă. alen. de. dimineaţe, zise 

-clă. la sm “askenzr: saă sm: dre cas asi, misterioas5 

-Tereal'. » e 

— 0 iarn reue, Beuine, adusi Chicot. “Ire— 

fulîndă-se x ns se sitr: “la întrenorbitorălă set, ka 

'5%18 far sr' aib' măi năuint sfialp,. 

— "Te asksltă, domnăle: pe 7 

u—" Ea j adnăgi Chicot, uleliă. i 

— MI ai [ukală. onoarea s.mi..0 Suzi. 

— Îmi adskă foarte Dino :a minte dar ule= 

lndă Task Dani a has. e tt
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— Atută mai reă, domnsle, atztă mai reă, iea-". 

— N, omslă este mai greă mi mai năpină 0- 

erită knd kazts sv mă skane nănga d'o datr ks piana. 

Lasă dar aiui Dani, Dine asksnuii kă toate astea, ama 
de bine asksnmi, în kotă n'am se mr temă deltă de 

pr'o rea întimnalare de fokă nsmai. Daka asta mis'ară 

întimnla „ bine-zoesue, domnia ta, kare mi esti peuină, 

a nrisegia arderea a oare-kare grindr groasr ală kv- 
riia kmztiiă se -sede kolo, la dreanta, skobilă în for- 

ms dn sgiabă, nrigegiazr, zikă, uri lkastz în uensule. 

— Întradensră, domnale, zise nekănoskatălă ks 
o nemălmsmire înpederatr, mr nzi într'o nosipiăne 

kritikz.  Asts konfidinuy ai fi Eksto mai Dine îsi 

"amikă dekută snzi omă ne kare nă'lă lksnosui, ne are 
nă'l5 noni ksnoasue. Sa 

Ile kindă ziuea aste lkăainte,, olislă scă stre-- 
lsuitoră întreba blenda strzmbwtsrz a Isi Chicot. 

— Adesvrată, resnsnse auesta, nă te ksnoskă; 

dar mr înkreză foarte msltă în fisionomie, mi BPzĂ 
kr isionomia domniei tale este d'snă 'omă onestă. 
„— Hă toate astea pezi, domnăle, ks ue resnsn- 

dere m» înkarui. Ns5 se noate oare ka toatr aste m 
sil» s1 sănere ne stsninz-mea nrokăm' wa ssnvrală 
kiară ne 'domnia ;Boasire, mi atsnui ss ne matsmă? 

— EX bine, resnănse Chicot , atănui n5 mai & 
porbs, mi nă m. Boi$ mai lega de domnia ta Beuine: 

— În măluămeskă de înkrederea ue arzui. 5- 
nsă bielă neksnoskată,, zise sersitorală înhlin'sndă-se; 
mr B0i5 sili s% ma, armti demnă de: dînsa. 

Ii salstendă ne Chicot, se întoarse a kas?-
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Chicot îl& salzti ks afekpisne ; anoi Bezindă ăua 
înkis : ! 

— Sermane jsne! marmsr; elg,- eatz nentră 
aste datz o adepzrats fantasme;. mi ks toate astea 
"ls am Bbzătă: ama de peselă, ama de Bi, ama de 
frsmosă! Ă



XIX. 

Prioratulu Tacohiniloru, 

Ilrioratălă ne. kare venele îlă dirzise si Go- 
renilot, ka s resulrteask» kredinuioasele sale serviuie 
ui mai Bîrtosă strelsuita sa elokăinyr'b, era amezală măi 
la doăo boii de usuikm de uartea -uea altp a nori 
Sant- Anton. 

| 
IKartierslg de la noarta Sant-Anton era Lc 

tănuă foarte măltă desilă de nobili, kmui rewele nisila 
adesea kastelzlă de Vincennes, ue se nsmia înkv la- 
ea enolr usdărea de Vincennes. | 

Dă mi kolo ne drămalg tornălsi,, nisue kase 
mini ale . siniorilor veloră mari, lkă nisue grudine în- 
l'oniutoare uri m'brene, era la snt anananiă. ală la- 
stelălsi, mi se da foarte dese întilniri akolo, lvii, kă 
toat» mania ue apca atănui uclă mai milă hsrgesă „da
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se olksna de afanerile. stâtalăt,? nomă- lkăteza:'s*p; ziuemă . 

Ip nolitik a'era kă îngrijire : Iusate la :0:nartâ.: ii eri; 

" Resslia din' aste 'dsueri.. i: înkoarueri:ale kăr- 

ai Ierom, ezindă 'oră' ue umrsăr i :anea':atănuă 

imuortatiiza de a5 l'intat'o': astuză :kiumniele Eliseie. 

“Se: noate sni uine-Ba- SD zip” kw era :6 „[it5= 

moasi nosipisne 'ueniră nriorată kare se învlua kă ip 

dei “la deeanta -drsmalsi de: Vincennes. iii - i 

Astă uriorală se lkomnănea din: k'te:: uatră . la 

ră de“ zidiri, înkizîndă o 'nem'wininite 'kărte”. nlantati 

lkă arhsri, 5 o grrdin de. perdepără: amezatv din de= 
rutslă zidiriloră, ii lkă::0" măluime” de: denendinyo: lară 

dă astsi uriovătă întinderea snst sală. iii cu, 

"Dos, săte' de 'relimionă::Iakobini ! oksna.. donini- 

toriele: amezale în! Tanda Răi în -naralelă: kă drs- 
nizlă. cat ta i 

- "în fan "mat -Terodlre: Mtnioasei, nămai lkă: 5nă 
ballonă de feră întinzîndă- -se id'a lsngslă : astoră: altă 

ferestre, dă anartamânteloră urioratălsi acrălă, lsmina 
mi piapa. pt at a 

| * Asemeiica” snsi “oramă ue "18! uresănăne. siinâ=na 

luate fi inkonjărată, 'nrioratslă - alla: în“ sinc loite 
mizloauele sale ne teritoriele tribstare din -haronne', 

din Mositreuil ui din: Saint=Mand6. - Iomsnile sale 

îngrimia o tsrms tolă Wasna' komulelitu" de iuini- zeii 
de boi, ini: de n05'- zesi ui n05% de: herheui ;: ordinile 
reliyioase, saă dă Bro te adipiăne,: saă dă, B'0 lene 

Shris nă' nătea' 51, aibw nimikă kmte o“ sătz, : 

"Sn& nalată nartikălară adnostia înl', noăvzzeui 

„i noă de noruă, de o sneuib narlikălara, ue, kai îi
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kresuea kă amoră, mi mai alesă k5 amor .nronriă, 
“sn mmuelară alesi kiară de domnslă 'Modestă, : | 

Ilentră aste aleuere onorabil, m'ruelarslă era 

îndatorată ks kzernayi găstoni, ks ăreki îmulste kă to- 

kzisrz mi kă kartabomi kă ăstăroit ue le gmtia.. alte 
das la osnelvria Kornălă, d'Abondanyuv. Don Modestă, 
adskîndu-ui a minte de nisue urînzări bsne ue le. ît- 

kăse alts datv.la domnali Bonhommet, refsia astă-felă 
datoriele fratelsi Gorenilot, . . Ma 

Ns mai este trebsinuz ss porbimă de mass ui 
de uelară. Grzdina nrioratălsi, esnăsm la resvrită ui 
la meazv-zi, nrodsuea nisue nersiui, zarzvri. wi stră- 
gsri fsr'asemznare; afarz din astea, nisue dslucayr de 
aste frskte, i ;naste zaxarate se fuea de snă oare- 
kare” fratele  Essebă, astorslă pestitei stenui de ko- 
fetsri ne kare Hâtel- de Ville din. Iarisă o oferise ue- 
loră doă repine, în timnălt uelzt din rm» bankelă 

“de ueremoniv kare se fuse. 
Ki desnre uelară, singără Gorenllot îlă anro- 

Bisionase kă inări din Bsrgonia , fiindă-km agea aste 
nreferingt învskăts : la tonă. adenvrayii benini, kari 
zikă în. enere : k% Binslă „de. Bsrgonia este adest- 
rată. Bină, e : 

În sînult astey nriorat, adenzrată | naradisă. de 
leneniă :ui de monkzuiouri, în astă anartamentă l5- 
5055 - din  nlanzlă:. d'întiis, al& kwrăia balkonă ; da în 
drămslă. uelă mare, somă. reafla ne - Gorenflot. MEN” 
drită, ks o bwrbiz mai Măltă, mi kă..astă-felă de se- 
riositate venerabils ne kare înoryslt uelă ne întrersntă
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alt renavsslsi uri al banălăi traiă îlă dv. fisionomie- 

loră ueloră mai ălgare. ata 

În nestimintală seă uelă albă ka neaoa, la gu- 

lerslă ses negră kare i înkvlzesue . largii 'sei smeri , 

Gorenilot nă- mai are atzta libertate în minkrri nre— 

ksm în estimîntală seă uensmiă de simnlă: bulsgură 

dar are mai măltr maiestale. 

Mha sa grast ka nă kartană de berbeue 3 

rezimatr ne snă in-quarto! ne kare îlă asksnde ks :to- 

tăl8 ; niuioarele sale uele groase 'sframr ănă felă de 

înkzlzitoare, uii brayele sale nă mai aj atzta lăngime 

ka 'sp: fak o uingxtoare ne nintrele sale. . 

„.., Mleante ore mi jămstate din zi sănars., HIriorlă 

sa sksălată uelă din. srmz, folosind-se de regsla ka- 

re dr drentă kanslii sp doarmr o orb mai msltă de 

lkmtă uei alpi kzlăgură; dar îmi srmeazz noantea în 

linisue într'ănă mare fotolii kă nerine la kană, mi moa- 

le ka nsfslă. | 

Mobilarea lasei '&nde dormiteazs demnală a- 

bate este mai măltă lsmeaskr de kztă reliyioast; o 

mas: kă niuioarele întoarse mi akoneritr kă snă ta- 

netă mrndră, nisue tablosri de reliuisne galants, kă- 

rioasz amestekwlsr» de amoră mi de denonisne, ue 

nămai în auea enokz o aBea artea; nisue pase nregioa-— 

se de: biserik saă de masr ne noline; la ferestre, 

nisue mari nerdeie de stofr Benenianz, mai strelzuite, 

lkă toat nelkimea loră, de.kztă uele mai sksmne sto- 

fe nose; eatr amsnăntălă ansyieloră ală kwrora nose- 

  

1 Harte ală karsia formată este în natră foi koala.
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soră. denienise!, don Modestă Gorenilot,. mi: aueasta din 
erawia Isi A Demnezes, a „regeli , ui mai. alesă,. a Isi 

Chicot. . i, 

“Hei: rmare.. ariorăli dormia ue o fotoliul ses, 

no Ind: zisa Benia ::su:i fak nisila. din toate zilele, 

ui minigiia ks. lăuirile sale arninline, trpsărele nsrnărine! 
mi nakrale? ale feuei adormitălzi., e 

„ina: kamerei . se. deskise. înuetă, ui doi lels- 

gri intrare fpru'-s desteule: ne abate: - ,. i; |. EI îi 

a 

7 i. 
, + Uelă d înliis, era -5nă omă de lu trei. zeui nîn:la 

trei-zeuă ii: uinuă :de' -ani, makră;' galbeuă mi foarte. 

măltă înkonoiată: în Bestiminlălă-” seă de Iakobină: -pinca 
.. ze kaiislă ! în 'săsă „i lk'ătulăra “să aronkatn ka 9; seat 

din 6kii se „de moimă; ordona: kiark'iuîn'a ns orbi, “ui 
kă toate astea ast: kătrlărr, se îmblpuzia urin Klinea- 
la lămieloră- sale: nleoue. 'albc': kuri: fiuca -s5 -6a- 
safari; ulelkunduzse. în josă, largslă: seă djerkă:-de 
răin de kare olii sci era înlkonjiragi, 
E Dar” Kondă”: din “kontra strelsuia ast bmin 
nea gr d olizlsi, aste “Surunuene:”! dese. “ui aste înka- 
de are “romlati a: “orhitei ară: fii "krezată ““ino- Bă 

li, 8: “aid Tslyeră are ese din! îndoitairele- doi mori 
de rani. ae nete Mt ca et 

Ti AGE li lg bră se. nsmia- fratele: Dorotică şt de 
irei i Sete: eră elonomsălg: monastirii, i i i 
situ u "iVelg: altă: era snă jsne de meaute: sure=zeue! uî- 
uu? "a “uită Sure-zeio : anii kă okir negri mi pik? in 
aers: îi: kătoizulori Ră bu | o “n . ! : De Ă i. ? bia skoas--ă far, a “Lala” ii 
ANII 

1 p . . IN ” —_ T Pomeue, 2 la sidelelg, tamaie Ca
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dar “bine: fioksts,: uri: kare sămegindă=mi: mzniuele sa- 
le uele:larui,: Insa“'si se''pazwi kă:n$ felg :demrn=. 

driw' dos Drame :nernoase: gala ne: mestilslată.i 

tii — Mriorslă : doarme: înk'u,- frăte Boromeă;:zi-! 

se uelă mai jsne din auesti doi kvleguri uelzi::allă;: 

si lă destentmă ?.. tei i a | 

i— Nil. de” -kăm, frate: 1akohe, 'vesnănse e- 

konomslă. te ese estate 

— * Într'adenur$, uvkată! km iageină snă nrioră 

kare doarme! aua::de: maltă;: 'adrăjji jănele. frate, fiindă= 
ku amă: fi uălstă si înuerkmă ăimele alsm de di 
mincamr. Ai Bvzălă ue frămoase nentare unii ue [es 

„moase arkebsse-ssntă în nsmră? : ii: 
— "Tuere, [ratet:'s nă te aăzp; îi a 

aie "ue: neleriuire !:“ad'vsui: milkslg; lzlăomră dindă 

Lă” iiuiorglă! o: lopitsrp.- kare - fese iasărzil, de lanelslg 
velă grosă, "e meferivire! ceste'“o zi ama de: [rsmoas 
astrză! 'kărlea este” ania de askabu WC - “Trămosă eserui- 

uit sară fane, frate ekonoaniel iii: tii ci tii 
"Kars? astentimă rută mei zise fratele . 
Boromeă! kă 'o' refer, -săuznore;: desmingiti: de :fo= 
55 „kuătolsreloră sale. cata 

— Dar 'uentră: ue “n ordoni: sm se ÎMNAPII'T 

armele? .ad'vămi lalobă redikenda'uui  mniucle fe 
uzate. it at ” 

. 
fani ei Egee .. 

— Da d domnia ta, 
. 

e: Siiă biue.! Tri La “că ună: “ordonă, admăui 
Boromeă ls dărere; nă -pezi'ue Struînslă ltolo 27 ui 

— In astă Iotolis... adormită kundă-toalr, ls=
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mea este desteante, zise Iakobă K' snă tonă mai ns- 
uină resnektsosă deltă nerzbdntoră...strninălă ? 

IUi o .kzstotsrz de minănatr, înpeleyere se. n'vră 

km Boesue sz nzirănzt nînv în fndălă inimei fratelsi 

Boromeă. - i | 

— 57i resnektemă rangulă mii somnălă, zise 

auesta inaintun dă: în mizlokălă kamerei, dar din nefe- 

rivire restărni ănă skrsnelă ne narleltă, 

De: mi: tanetslă a amorpită sgomotslă slevănelalăi 

nrăksm amorpise losităra de niuioră a fratelsi Iakobă, 
dom Modestă, la astă sgomolă, înks o svrităre mi se 
destenti! : 

— Vine & akolo? strigi, elă ku pouea trese- 
rind a &nei sentinele adormite. - 

— Domnăle nrioră, zise fratele Boromet, ear-, 
im-ne -daka tsrbsrrmă nioasa ; domniei tale meditare; 
dar am. penită :s% i nriimeskă ordinile. - 

| n — A! bsn't zisa, frate Boromeă, zise Goren- 
fiot K'snă smoră semnă din kană, 

—: Anoi. den”. snă minstă de kuetare, în tim- 
n5lă lwriia era înnederată. k» mi întinsese toate koar- 
dele adsuerii a minte: 

— Ye ordini? întreb$ elă Klinindă din oki de . 
trei nalră ori. 

— Jlentră arme mi armwrie. 
—  Tlenirs arme! nentrs armsrie? întrebi, Go- 

renilot. 
'— Negremită, Senioria Boastrs ; a ordonată st 

adăkw - nisue arme mi armvrie, . 
a Kai?
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— Mie! | 
— “Domniei tale ?... Am ordonată sz adsui arme, 

eă ? 

— Forr niui o îndoialz, domnsle nrioră, zise 
Boromeă l'o poue egalr mi otvrits. 

— EX! reneti dom Modestă în kălmea mirvrii , 
_eă5!. ui kndă asta? 

— Săntă onlă zile. 
— A! daka sent ontă zile... Dar ue st fa- 

uemă kă armele? 
— Mi ai zisă, siniore, ui pă noiă reneti kiară 

porbele domniei tale, 'miai zisă: Frate Boromei, ară 
fi bine sz aflumă nisue arme ka sx armrmă ne kzls— 
gril nostri mi ne frapii nostri; eseruipiele uimnastiue 
desoaltz nzterile kornslăi, nreksm nioasele îndemn'sri 
desBoultz “male sniritălsi. | - 

— Am zisă că asta? zise Gorenflot. 
— Da, renerinle nrioră, mi e, frate nedemnă ui 

askăltatoră, m'am grzbită a esekăta ordinile, mi am 
aflată arme de resbelă. | | 

— Ksriosă Iskră, mărmări Gorenilot, uri nă mă 
adskă aminte de nimilă din toate astea. | 

— Al mai zisă înk, reperinte nrioră, astă testă 
latină.  Militat spiritu militat gladio. 

— 0! strigi, dom Modestă deskizindă neste 
M'IS5rT okii, am advănită testslă? i 

— Îmi adskă bine a minte, reberinte nrioră, 
resnsnse Boromeă nlekrndă-ui k modestiz nleonele. 

— Dak am zis'o, ad'răyi Goreniflot dindă în= 
vetă din kan de sssă în josă, este km am anstă k5- 

18
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Bintele mele ka s*o zikă, frate Boromeă..  Într'adenvră 

asta a fostă totă d'asna nvrerca mea, km lornslă 

trebăia denrinsă; mi kzndă eram simuls kulsgvră, m'am 
Isntată kă norba mi k5 sabia. Milifat... spiritus... 
Foarte Dine, frate Boromeă, asta cra o însăflare a.l5i 
Dsmnezeă. 

— Mr dăkă dar sr nsiă în lskrare ordinile dom- 

niei tale, rezerinte nrioră, zise Boromeă retrwgînids-se 

kă fratele Iakobă, kare ne mai nztindă de bsksriz, îl 
irpuea de noalele peslimîntălsi. 

'—  Dăuepi-Bsr, zise ks maiestate Gorenflot. 

—. A! domnăle nrioră, adzsui fratele Boromei 
intrendă earz dsnz ue emise, zitam 

— Ye? | . 

— În antikamerz este snt amikă al%. domniei 
tale kare poesue s7 By Borbeask. 

„— Rom se nmesue ? 
— Domnslă Robert Briquet. 
— Domnslă Robert Briquet, advăui Gorenilot, 

nă mi este amikă, ui o simnle kănosuinyys. 
— Atănui” rezeringa Boastri nt Ba nriimi ? 
„— Ba da, Da da, zise a lene Gorenllot, astă 

omă mw desfsteazz; zi sr Biz. 
Fratele Boromeă salzti a: doza: oarz mi ei. 

Kztă desnre : fratele lakobă , fulăse. nămai o sritărb 
din anartamentzlă morala nînz în kamera &nde-.erâ 
dense armele. . .. 

“Dans uinui minate, aura se destise, Chicot se 
arati. AIE



XX... 

Quei doi amici. 

Dom Modestă ns nsrzsi niui de kim nosiyis= 
nea uca li feriuire înklinatr în .kare se afla. 

Chicot trekă nrin kamerr ka. sm ajsngv la 
diînsală, | oz | 

„ riorslă însm Dbine-noi sz nleue înuetă lkanslă 
ka sz arate noslsi nenită lkm'1& nedea. | 

Chicot ns se nvră niui de lim k% se mirz de 
indiferinua nriorslzi, înainta înkz, anoi ksndă ajsnse 
la o distanps mssărate kă resnektă, salstf. 

— Bsns zisa, domnăle nrioră, zise elă. : 
- — A! .eats-te, zise Gorenflot, dsnz kim se 
pede înniezi? i 

—' Mai krezztă mortă,. domnsle urioră? 
— Dek! Ns te mai nedeai. 
— Abeam de lkrs.
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— Al 

Chicot suia kr Gorenflot ns Borbia mslte 

nîna nă fi înkmlzită ks dop sa trei bstilie de pin 
peliiă de Bărgonia. Ile lîng” auestea, fiindă-kz, den 
toatz nrobabilitatea, Gorenflot nă mrnlkase înkr fiindă 

de dimineanr, li snă fotoliă Dbsnă mi se amezi, în 

kolyslă lzminslsi, întinzînds-mi niuioarele ne grulară 

mi reziminds-se ne snatele uelă molatikă ală fotolizlsi. 

— Bei dejăna kă mine, domnsle Briquet? întreb 

dom Modestă. 

— Toate, siniore urioră. 
— SS nă pi nare re&, domnăle Briquet, daka 

n nolă medea ks dămneata atztă de msltă li ami Boi. 

— E! uine drak îni ziue s meză ks mine, 
domnăle nrioră? pintre de uerboaik! ns păi ueream 

nisi ss dejsnă, dala ns mi ziueai domnia ta. | 
— Ama este, domnsle Briquct, zise dom Mo- 

destă l'snă neastimuvră ne kare "15 jestifika tonslă de- 
stălă de tare al Isi Chicot; da negremită, pi am 
zisă, dar... 

— Dar ai krezstă kz mauri nriimi? 

— 0! nu, Este oare obiueislă mes deafi noli- 
tikă, snsne, domnsle Briquet? 

— Se înBayr 'uinena ks ori ue obiueii prea 
sr iea, kzndă este snt omă de sănerioritatea dom-— 
niei tale, domnsle nrioră, resnănse Chicot k'snă s5- 
risă kare era nămai al li. 

Dom Modestă se sit la Chicot klinindă din 
oki. IL era ks nenstin Ur s% giucask» dala Chicot ri- 
dea saă norbia seriosă.
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Chicot se skslt. 

„-— Ulentrs ue teskoli, domnsle Briquet? întreb“ + 

Gorenflot. 

— Tlentră ks mr dskă. 

— Uli nentră ue te dsui, fiindă-kz ai zisă ks 

o sm dejsni ks mine ? | 

— Mai întiiă, m'am zisă kw Boiă dejsna k& 

domnia ta. . - 

— Earte-mb, e5 ui am zisă. 

— Uli am resnănsă noate: noate :nă Ba ss 

zik da. | | 

— Te ssneri? 

Chicot înuenă s7 rizv. 

— E, sr mr sănvră, zise el, ui neontră v6 

s» m s&nrră? nentră kr esti nerăminată, ne în0s- 

mată mi grosolană? O! sksmne domnsle nrioră, te ks- 

noskă nrea de msltă ka s» mw sănzră de gremalele 

domniei tale uele misi. 

-Gorenflot, trisnită de ast inssltz naiBt a 0a- 

snelsi ses, remase kă găra kaskat mi kă brayele 

întinse. 

— Adio, domnsle nrioră; srmb Chikot, 

— 0! ns nlelka. 

— Yolztoria mea n5 noate întrrzia. 

— IWrlrtoresui ? ” 

— Am o.misiăne. 

— Uli de la uine? 

— De la renele. 

Gorenflot era tonită de totă.
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— 0 misisne, zise clă, 0 misisne a repeliă! 

-âma dar "15 ai reprzată ? 

— For îndoialr,. 

— Uli ksm te a nriimită? 

— K3 entăsiasmă; tolă ms ine minte ; de uni 

este rege. CE 

—:0 misisne a renelsi, înot Gorenflot, uri 

e nerăminată, es neînBryată, es grosolană,.: 

Inima i se desîmila asti-felă ka 5nă balonă ue 

mi nerde aerslă urin înpenzisrele. de akă. 

— Adio, reneti Chicot. Sa 
Gorenflot se skslf, de ne fotoliă, wi kă mzna 

"sa vea larg, onri ne fspitinulă kare, trebze s'o mvr- 
torisimă, se lvs4 lesne sr se nrinze. m 

— Ss nedemă, ss ne esnlikrmă, zise nriorzlă. : 
-— Desnre ue? întrebi, Chicot. Să 
— Desnre săsuentibilitatea domniei tale de as- 

, 

teză, 

„= ES, sent asteză ka tată d'asna. 
—. Na, 
— Simuls oglinds a oamenilor Is lkară m afis. 

— "Dă râză, că riză; te e îmbufneză că mr stesmbă. 
-— Ns,-nă, ns! i 
— Da, da, dal | | 
— Ei bine, lasr, msrtsriseskă ke eram nreo- 

kănată. 

— Adesrată | St 

— N5 Brei s fii niul de lan indărptoră nentră 
sn; om; aflată nrada ueloră mai snrtimîntrtoare lskrzri? 

*
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Ssnt în simyuiri, Dămnezeslă mes! astă nriorată ns este 

ka snă găpernă de nrosinuiv ? kăyele dar km ordonă 

la dos săte de oameni, kw sănt ui ekonomă, mi ar- 
xitektă mi intendent;; fîpr' a sokoti fankpisnile mele 

sniritsale. 
— 0! intradenzră, este nrea msltă, nentr” 5nă . 

sersitoră -nedemnă de Dsmnezeă! 

— 01 eate aksm kz rizi de mine, zise Go- 
renilot; domnsle Briquet, nerdstai oare karitatea kres- 

tin ? | 
— Ye, o aneam? 

— Kreză km insidia intr -în fanta domniei 

tale: iea a minte, innidia este 5n5 nrkată kanitală. 

— Insidiz în fanta mea! mi ne vine notă in- 

Bidia et ?. te întrebă. 

— An! - ziui: nriorslă dom Modest Goren- 
flot se srkz kă înaintare, este ne linia kare se ssie. 

— He lkndă eă, sant ne linia kare se koboars, 
nă & ama? resnsnse Chicot ks ironir: 

„_— Asta 6 gremeala nosipisnii ele false în 

kare te afli. domnsle Briquet. 
— Domnsle nrioră, adsui a minte de teslală 

eBanyeliei. 

— Kare lestă? o 

— Avela kare se înalur se na: “obor, mi a 

vela kare se koboarz se sa. învia. 

— TIfsi! zise Gorenflot. 

„— Eat, kb aksm se îndoesue de testsrile 
srnle, cretikslă! strigi, Chicot îmnreăn'undă- -mi amîn-— 

dos mnile.
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— Erctikă! reneti Goreniloţ; xăgenopii sinlă 
ereliui. 

— Skismatikă atsnui! , 

— Sr Bedemă, ue prei sr ziui, domnsăle Bri- 
que? întradepzră mr amegesul. 

— Nimikă altă, deltă km nlelă în kslotorir 
mi geniam sv mi ieaă zisa benz. Aura dar, adio 
sinioră dom Modestă. 

— No mr sei nvrrsi astă-felă. 

— Ba ama, 

— Domnia ta? 

— Da, că. 

— Ynă amikă? 

În mrrime nă mai nBomă amiui. 

— Domneata, Chicot ? 

Nsmai ssnt Chicot, mi ai imnstato adineaoi, 

— E! lent asta? 

Endă ai orbită de falsa mea NOsipisne. 
— Îmnătată! al ue norbe al astuziăl 
Uli nriorzlă nlekt groszlă ses kană ale kzrzia 

trei burhie se tărtirz într'sna de gitslă sei de tasră. 
Chicot îlă obserBa ks koada okislsi ; îlă BPză 

nblinds-se nspină. 

— Adio, mi fr srs uentră adevsrsrile ve pi le 
am orbită. 

Ii frks o miulare ka si cass, 
— Snsne-mi toli ue sei poi, domnsle Chicot, 

zise dom Modestă; dar ns :mai anca  astă-felă de 
nriBiră nentră mine! 

— Al! a! este kam terziă,
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— Niui o dat nrea torziă! e! askălts, nă nlea- 
Ik» winona fr” a mrnka, ue draks! asta ns & senstosă, 
mi ai zis'o de doăr zeui de ori. kiară.: domnia ta! el 

bine! s1 dejsn'vmă. 

Chicot era otwrită a ui relsa toate aBan- 

tauele de o dat. 

— Ilre leyea mea, ns! zise elt, nă se mr= 
nenk'u .bine aiuj. a 

Gorenllot ssferise ks ksragiă uele alte atinueri, 

ssb asta îns lkză. 

„— No se mnbnkr bine aiui? îngrni cls 
nerdstă. | i 

! — Aura mi este nvrerea, zise Chicot. - 

— Ai astă sz te nlenuyi de nrznzslă nostră 

- velă din srm? 

— Uli aksm îmi Bine ne gilă sritală mi- 
rosă; nfsil 

— AI fokată nfs! strigi Gorenllot redik'endă 
mznile la ueră, 

— Da, zise ks otsrire Chicot, mi a enită 
ne gilă! 

— Dar nentră ue ? porbesuc. 

—  Kostinele de norkă era foarte mall arse, 
— 0! 

—  Srekile îmalste ns trosnia în din. 
— 0! 

— Kanonălă kă oreză mirosia a an. 

— Dreute uersle! 

— Bsna ns era kăroyily de susmr,.
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— Miserikordiz | | 

—'.Se pedea ne zeamr -o -5ntărz kare încat 

înkz în stomakslă mes. | 

— Chicot! Chicot! săsnini .dom Modestă.. ls 

avelami toni ks. kare uesare mărindă zise  asasinslăă 

sei: Brotss! Brstss! 

'— Ii în vele din srmr, n'ai timnă se mezi 

kă mine. 

— Ex? | 

— MM ai zis kr aneai de lukrs: mi ai zis'o, 

da, sas n3? 'atrta: îui mai linsesue sz te faui mi 

minuinosă. , a 

—: EX binel.astă delskrs se noate lesa nentră 

altr: datz. Este o nersoanz kare are ss mi Borbeasks, 

eatr totă. : 

— riimesue-o dar. 

— Ns! ns! sksmne domnsle Chicot! de mi mi 
a trimisă o-sătr de batilie de pini de. Siuilia. 

— 0 ssts de bstilie de pink de Siuilia? 
— N'o 'Boiă nriimi, de mi este de krezstă kr € 

o dam mare; w'o Bois nriimi; nămai ne domnia 

ta noi ss te nriimeskă, isbite: domnsle Chicot. Ea 
Boia st se fals nenitinta mea, ast mare dam kare 
trimite ks sstele bătiliele de ini de Sisilia; ei.bine, 
daka nretinzi, î:noii refgsa konsiliele mele sniritsale, 
oiă ziue s iea altă lkonfesoră. 

— Uli pei faue toate astea?.. 
— Ka sm dejenă kă domnia, ta isbite domnăle 

Chicot! ka . st mi îndrenteză: gremelele -lkntre dom- 
nia ta.
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—  Gremelele domniei tale nrosină dintr'o mzn- 

driv nrea feroass, dom Modestă. 

— Ms Boiă smili, amiue. 

— Din nersuiinata lene. 

— Chicot! Chicot! de mzne, mr kinsieskă f-— 

kîndă eseruinislă în toate zilele kzlsgzriloră mei. 

» — Eseruigislă kmlsgrriloră! zise Chicot des 
kizîndă oki; mi kare eseruipiă, ală farkalipei ? 

„— N3, ală armeloră.: 

— Eseruipislă armeloră? 

| — Da, mi kă toate astea! este. ostenitoră 1s- 

kră a komanda vinesa. 

— "Damneata, s% komanză eserainială Iako- 

biniloră ? „ 

— îns B0i5 lkomanda .uelă năpină. 

— De mrne? | 

— De astrză, 'daka o nretinzi. 

— Uli uine pi a dată astz idei sr faui eser-— 

uipiă i Ieulagoriloră? 

— ES, dsns km se pede, zise Gorenilot. 

» — Domnia ta? ks nenztinur! 

— Ba da, am dată ordinslă fratelsi Bo- 

romeă. - o Dau | 

— Vine mai este auestă frate Boromet? 

— A! adezrată, .ns "15 kănosui. 

— Ye este elă? 
- — Ekonomă, | 
„— Ye felă, ai sn; ekonomă ne , kare nă sI ka 

nosiă , mvktoszle ?
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— Este aiuă de la uca din ărmr Bisitp ue mi 

ai fkată. | 
— Uli de snde pi pine astă ckonomă? 

— Domnălă kardinalslă - de Guise mi la reko- 

mandată. 

— În .nersoanv? | 

— Ilrin skrisoare îshite domnsle Chicot, r nrin 

skrisoare. e 

— W'o fi auea figsrz decrete ne .kare am Bb- 

zăt'o josă? " 

— Kiară dinsslă; 
— Mare m'a ansnmată? 

— Da. 

— 0! ol zise frrr poi Chicot; imi ue kali- 

„tate are, astă elonomă ama de msltă nroteuiată de 
domnălă kardinalslă de Guise ? 

— Solotesue ka Ilita ora. 

— Uli ko dinsslă ai nxsă la kale astă eserii- 

ii kă armele? 

— Da, amikslă mes. 
— Ba.s ziks, el pi a nronăsă sm pi armezi 

lkolsgrrii, n & ama? 

„— N5, isbite domnsle Chicot, ideia este a meăâ, 
întreag'r a mea, 

— Uli nentrg kare skong? 
— Ko skonă de ai înarma. 
— Last mzndria la'0 narte , nekwtosă “înkră- 
m'rndria este snă nzkată de moarte ; nă ui a 

senită domniei tale ast idei. | 
— Mie “sa ăi, ns mai suit bine daka ideia 

zită, 

.
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mi a Benilă mie saă Isi. Ns, ns, fvrz îndoialz, este 
a mea; mi se nare înkz ko kă îmnrejărarea asta am 

nronănmată n; lkăaîntă latină foarte înuelentă mi foar- 

te strelsuită. , 

Chicot se anronib de Gorenflot. 

— &nă kăaintă latină, domnia ta, sksmuslă meă 

nrioră! zise Chicot, mi pi adăui a minte astă kugîntă latină? 

— Militat spiritu. . . 
— Militat spiritu, militat gladio. 

— Aura este, ama este! strigă dom Modestă 
lkă entssiasms. 

— Las, lasr, zise “Olicoi, nă se noate slssa 

vinena lă mai bn” grai de kztă domnia ta, dom 

Modestă ; te certă. 

— 0! zise Gorenllot ks întinerire. 
— Esti totă amikslă mes , adevratslă mes amikă: 

Gorenflot îmi sterse o lakremr. 

— Dar sr dejsnmă, uri Boiă fi îndălgintă nen= 
ir dejsnă. , 

— Aslslts, zise Gorenflot kă entssiasmă, Boiă 

ziue fratelzi bslcatară |, daka masa n Ba fi minsna- 

+, o s»'lă nsiă în înkisoare. o 

— Zi-i, zi-i resnănse Chicot, esti stenînă, 

skmnslă meă nrioră. - 

— Uli nomă deskide lte-na batilie d'ale 

nenitintei. | 

— "Te Boiă ajăta din toate nsterile mele, amiue, 

— 5 te surstă, Chicot! 

— N5 mr nzbăuni, mi sz Borbimă.



XXI, 

Qaspoţii. 

 Gorenllot nă - întzrzii  s»'mi dea -.ordinile. 
Daka demnslă nrioră era ne linia kare se în- 

pipa, nreksm ziuea, asta nrinia mai alesi amznsn- 
tele ănsi osnruă mi nrogresele suiingei kslinare.! 

Dom Modest; ordoni ss .Biis fratele Essebi, 
kare -se înfsyiuri, nă dinaintea keneteniei sale, ui 
dinaintea jsdelsi sei. Dan modslă ks kare făsese 
kimmată înyelesese kz se netreuea uena estraordinară 
în nriBinya sa la enerabilslă nrioră. 
a — :Essebe, zise Gorenflot ks o Boue asnrs, 

„askălis ue na ziye domnală Robert Briquet, amikslă 
meă. 'Te lenesesui, dsns kăm. se. pede.. : Am aszită. 
Borbindă de niste gremeli grase în uea. A. din 5rm'% Săn£, 

  

1 Bskztzresal.
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mi de o fatalz neîngrijire nentră skîrpiirea  ărekiloră 

tale. lea a minte, frate Essebe, iea a minte, &nă sin- 

gsră nasă fokstă ne kalea uea rea tirasue toti kornălă. 
Kolsgorslă asi romi avi nvli, mi îngnt 0 

skăst -kare nă fă niui de km niriimito. 

— Destslă, zise Gorenilot. 

Fratele Essebă izks.. E, 

— Ye ai astuzi de jenat? întrebi Benera- 
bilslă nrioră. 

— Boiă anea nisue 05 amestekate lkă kreste 
de kokormă. | 

— Dsnr asta.: , 

— Nisue uănerui îmnlste. - 

_— Tle rm? | | 

— Ravi k5 pină de Madera. 

— Selkmtsre toate astea, sekmtsre, altă vea 
lare Ss» piie la, stomakă, sz Bedemă, mai snsne. 

-— Boiă aBea afars din auestea o urmnk ks 
fistiksri. 

— TIfşi! zise Chicot. 
— So mw ertapi, zise ks sfials Esscbi;. este 

feart” în pină de X6res. Am îmnznat'o ks Bak în- 
îrvyezit» în marinady de sndelemnă din Aix , ueia ue 
faue ka ks grzsimea boslsi si se mensnie makrelă 
de la msnkz mi kă grzsimea mănuei makrels boslsi, 

„Gorenflot arsnk5.lsi Chicot o Iostnterz îns0= 
Hits de ăn pestă de anrobare. . 

— Asta e bonă nă 6 ama, domnzle Robert, 
zise elă ? : 

„Chicot foks ună pestă de semi-satisfavere,
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| — Uli ne srmz, întrebi, Gorenllot, ue mai 

al înkw?. | 

„„î— Se moale gsti 5nă ninară nsmai de krtă. 

— N5 mi nlaue winarălă, zise Chicot. 
— Kreză, domnsle Briquet, advăyi fratele Es- 

sebă înksragînds-se lmte nsyină, kreză ks noi g5- 

sta pinarii mei fr sv pi narv reă. 

— Ye raritate aă pinarii domniei tale? 

— Îi kreskă l'snă king deosebită. 
— 0lol 

— Da, adrsyi Gorenflot, mi se nare ke -Ro- 

manii sa Gresii, nă suiă kari în fine, 5nă nonoră din 

Italia, kresuea msrenele ka fratele Essehă. A uitită 

asta într snă astoră nekiă nsmită Suctone kare a skrisă 

“assnra bskwtzrici. 

— Ye felă! frate Eascbe, strig; Chicot, dai 
oameni s» mrnenue pinariloră domniei tale? 

— Ns, domnsle, tokă bskzuele  mznsntaele 
ui fikayii naseriloră mi pînatălsi, mai nziă nspin karne 
de norkă, fakă din toate astea snă 'feli de tokmtărb 
de kzrnată ue o arsnkă la winarii mei, kari, în an 
dălue, uri skimbats ne snă netrimă săbpire, se îngraurb În- 
“to lsnz mi îngrsminds-se se lănneskă foarte msltă. 
Auela ue '15 poiă da astpzi domnălsi nrioră, snre 6- 
semnls, atîrnz no lipre. 

— Atsnui este snă mearne , zise Chicot. 
— Înginia dintr'o îmbsk'rtsrz 5nă nsit de mea- 

se zile, | | 

— Uli km "15 ai gxtită? întrebi Chicot. 
„— Rasă, nrrjită, maiată în sntă de sardele, tr=
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Bplită în frr'smitsre de koaje, anoi .năsă ear ne grr- | 

tară, Br'o do5t seksnde; dănz kare Boiă aBea ondarea 

55 718 'adskă la masz măiată într'snă sosă de ardeiă 

„i. de sstăroiă.: 

— Dar -sosslă ? - 

— Da, sosslă iară? 

„i — Simnlă sosă kă sndelemnă WVAix, botată kă 

Imiîo “uri: kă mămtară.. 

— De minsne, zise Chicot. 
Fratele Essebă ressili. | 
— Alksm ne linsesue' ksfetrriele, obserBi kă 

jădelatr  Gorenllot. 3 
— Boiă inpenta uepa kare se nlakz seniorălă 

urioră, - a | 
— Bine, m» lasă ne domiia ta, zise Goren= 

flo; arat-te demnă de înkrederea mea. - 

“ Eosebă salsti. | 

— Ilotă dar se ms retragă? întrebt elă. 

Ilriorălă konsălt; ne Chicot. 

— S se retragr, zise Chicot. 
— Retraye-te, uri trimite-mi uri fratele uelară. 

Eăsebă salsti mi emi. 

“Fratele uelară peni dăus fratele Essebă wi nri- 

îmi ordinile totă ama nrevise ui snăse kă d'amnăntslă. 

“Don zeue minste, dinaintea mesei alonerite 

kă o nînzz ssbire, amîndoi oasnenii nîrîşi în fotoliele 

loră uele afsndate mi garnite kă nerine, se nsnea snălă 

în kontra altăia, k5 fărkălime ui kspite în m'zni ka doi 

dselisti. - 

Masa, îndestslă de mare uentră nroase nersoane, 

19 “
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era însz nlinz, atstă de mslte bstilie grimvdise. uelarală. 

_“kă. forme ui „kă .etikete diferite. ME 

wii BRăsebă, kredinuiosă nrogramei, trimisese oale 

sale amestekate, rauii mi usneruile kari nrofăma aerslă. 

Isnă dălue abără de usnerui, de  antă .nroasnmtă ka 

krema, de uimbră mi de pină de Madera.. 

„Chicot mmnka ka 5nă omă flzmndă. - Ilriorzlă, 

din kontra, ka snă omă kare se feresue de sine, de 

bulkmtarălă seă mi de oasnetele sei. 
Dar, dsnz kmte-za minste, Gorenflot m'nlka 

ne lndă Chicot obsersa. 

Se înuens ks insă de Rin5, anoi trekăr la 

Bsrgonia din 1550; nsasliru într'ănă ermitaniă a k'- 

răia dai n5 o kănosvea; înuerkarz ne saint-perey; 
în fie treksrz la Binălă nenitintei. 

E: — Ye ziui? întrebi Gorenflot dun « ve gustase 
de sr'o trei oră ferz ss ksteze sm mi dea nzrerea re 

fab. o 
— Fayr romis  înkist, dar ămoră, zise Chi- 

col, uri kim se nămesue nenitinta domniei tale? 

-— W'o. ksnoskă. 

— Dek! nă i suii- nsmele? 

„n — N5, nre legea mea, Borbimă nrin ambasa- 
„dori... Se Sa 

—: Chicot - fskă' o nassz în timnală kwriia în- 
„kise înuelă. okii ka sx! guste o. îngiuitsr de sină ne 
kare .0' winea în găra sa nîn' a n'o- îngipi, dar adeBr- 
rălă. era ka s7 kăyete. 

— Ama dar, zise elă meste vinul minte ; am | 
„Onoare a -nrinzi k'5n5 menerală de armir?
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»— "01 Dsmnezeslă meă, da! 

— Ye felă! sssnini zikîndă asta ? 

— Al & nrea ostenitoră lskră. 

—- Negremită |! dar este p, onorabilă » dar este 

fromosă. a 

— De minzne! î îns nămai notă anea truere la 

mass, ui uea alts eri am fostă silită sp 'onreskă snă 

felă de băkate de la uinr. -- e 

— Sr onresui snă felă de bskate.. . ui nentră ue? 
— Mentrs kz mai mălui din soldapii mei. uei 

mai bsni, katz s'o mwrtăriseskă, aă. katezată sr zikz 

lkz nă le € de ajensă străgsri mărani de Brgornia ue li se dr 

pinerea. 

— 'Kam ziuă! de neajansă 1... mi - ue ksnintă e aă 

nentră ast neajsnyere ? 

— Tlretindea kr totă le mai era foame, ui re- 

lklama uesa karne sskatz, nrekăm ram selbătikz, sta- 

koză saă mesuele uelă mai bsnă. Înpeleui ue menkr- 
uioură ? Ma 

— Dek!  daka fakă eseruiuiă nă este de 

mirare s7 le fir foame, bienii kzlgrri. 

—— nde ară fi dar meritslă? zise fratele Mo- 

destă, a menka bine mi a Iskra msltă, asta toatg.'15- 

mea noale s'o fakz. Ye drakă! irebse sr suimă a.0- 

feri lsi Dimnezet înfrenwrile noastre, rm, a ziue do- 

mnslă abate nsnîndă în gărs o blat de mănke 

ui de Bak, într'o îmbslztsrz resnektabilz de galan- 
tins de kare fratele Essebă ns Borbise, bskata fiindă 

nrea simnlv, ns ka ss se menzbnie, ui ka sp. figăreze 

ne kartp. x
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— Bea, Modestă, bea, zise Chicot, o ste 
îneui, skămnslă mes amikă; te faui-romă..: 

-— De sănzrare , resnănse . nriorslă golindă-—unl 
naxarălă ne jimztate nlină. -- 

Chicot îlă Isi, anoi dănz ue  Gorenilot a N5să 
naxarslă ne mass: - 

n —' 5 nedemă ,. zise Chicot, 5% finimă: istoria 
noastre; mr interes foarte . măltă, ne onoarea . mea, 
Le ai slkosă. snă felă de bskate nentră k. ziuea k'p nă 
le era de 'ajsnsă munlarea? 

Tort ama, 

— Ai indehkală de minsne... 
— Ii nedeausa a fukati nt efeltă tare; am 

krezălă k» era sn se resolte; okiă skînteia dingil 
klenyenia. : 

. — “Le era foame, zise Chicot; la draks! asta 
se înpeleye :de sine. 

„us— Le era foame, ns 8 ama? 
—  Negremilă. 

s —: Ziui?. o .krezi? 
-— Sant sigsră. e 
„— EX bine! astr Sears, am obserzată snă Iskra 

ksriost zii ne kare. îl$ noik rekomanda: la analisea sui- 
inmei; am kizmată dar ne fratele Boromei,. însrui- 
nznds—1g ka: instrăkyisnile mele în nriBinwa linsei as 
tsi felă de bskate, la kare am aUuăuilă pvzîndă re- 
belisnea linsa de sină. 

7 În fine? întreb Chicot. Sai 
În fine, la srmx de: toti,” am ordonată snă 

altă eseruipii; noindă s% trinleskă idra regoltei: nsal-
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marile zikă âueasta  suil; asteant» dar: Cabss poriabis 

diagonem, 6! asta wo ksnosui, Dsmnezesle! 

— " Proculcabis dr aconen » zise Chicoi tsrnzndă 

„Bină nriorălsi. . 

— Draconem,„ ama a 'este, Draso ! anronosită de 

dragon, monsnk dar astă ninară, îi iea Bra este 

de minsnel : TR DR: | 

— tu malsmestă mosia notă ressfla; . d ar 

nonestestre noBestesue. aaa 

„— Ye? i 

—:: Întimularea uea ksrioass. 

— Mare? ns mal mi o adăkă a minte. 

_— Aveia kare Boial 's'o- rekomanză la înBvuani. 

— A! da, suiă, nrea bine. 

— Ashksltă. 

Ă » — Ireskriă dar 5nă eseruiniă nentră. de sears; 

astentam s1 Brză ne plestemauţii mei - ostenini. jig»- 

riuă li asădaui, mi nregrtisem ăn kăaintă destălă 

de frsmosă ne testslă auesta: Auela kare mansnhs n5- 

nea mea. | i 

— Ilsne sskatp, zise , Ghicot. 

* — 'Tokmai, nrne ăskatz, strigi, Gorenflot, 13- 

pindă , nrinir'snă rîsă de uiklonă, fpluile sale uele pe- 

nene. Ami fi slosă: uepa. din gorba asta, uri mai din- 

„ ainte risesem singără, kendă mr Brzăsem în mizlokslă ksr- 

ui în fapa 5nei trăne de oiniuă înssflepină .: nernomi . 

'swrindă ka nisue,loksste, mi aucasta este ilăsisnea a- 

- ssura: kvriia noieskă s% konssltă ne Înn'vpapi. 

— 84 nedemă ilssisnea. | 

— Uli mirosindă ninălă de o leg.
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— 'Binslă! Ama dar fratele. Boromes te irzdase! 

—'0! ssnt sigără de. Boromeă, strigb: Goren- 

ilot, mi se sănăne orbesue: dak” ami ziue [ratelzi Bo- 

romei sr se nziv ne fokă, ară merge kiară. akm S3 

„kaste griarslă mi ară anrinde săruelele. 

-— Ye na sr zik a nd fi uine-Ba: bănă: fisio- 

nomistă , zise Chicot skzrninrnd-se la nasă, mie, nă 

mi faue nivi de lksm astă efektă. 
-— Se moate, dar eă ksnoskă ne Boromeslă 

meă, sezi kzm te ksnoskă ne tine, skămnslă meă Chi- 

cot, zise dom  Modestă: kare dezenia . frayetă dene-. 

nindă beată. 

— Ii ziui ks :mirosia a vind? 

--- Boromeă? .  .? 

— Ns, leolsgarii tei. 
— Ka nisue' bagi, fir" a mai snăne ks era ro- 

“mii ka :nisue ravi; aul obsernată ne Boromţă. 

Să „ — Branol 
—"A! kai eă.nă dormă. 

— Uli ue a resnsnsă el? 

— Asteants , foarte: ku nene: 

— 0 kreză. 

—' A resnsnsă ks nofta uea mare , nrodaue ni- 

suo ofekte asemenea kă ale mslpămirii. . 

” — 0! o! zise Chicot; într'adenvră, foarte ls 
- finepe;; nreksm ziui, pintre de uerboaikr! Este snă omă 

> mrea tare Boromeslă te; nă mai mw miră daka nasslă 
mi bszele i ssntă aura de ssbyiri; ui asta te.a konninsă? 

— Es totală, mi kiară tă Bei fi konsinsă; dar
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st 'lvsemă, anroniz-te năpină de mine; fiindă-k» mi 

Bine ameyealz kendă' ms miuikă. e tt 

Chicot se anronit. Gorenflot îură : fukă mna sa 

vea larg ka o nilnis ne kare o năse .la:ărekia. Isi 

Chicot. .„.:.. Da . 
— Ei bine? intreb Chicot.. tu 

„e — Asteants! dar, 55 i snziă -ne skărtă. lui a a- 
dsui a minte de timuslă kendă eram jsni, Chicot?.. 

-— Îmi adskă a minte... . .: : 

ui ti— De timuslă k'ndă ferbea sangele... kndă 

dorinpele neînfrznate ?. . 

— Iriorsle! nriorăle! zise , onestslă: Chicot. 

—. Boromeă Borbesue, mi. eă' zikă ks el; are 

kăsîntă ; nofta gea mare nă nrodăuea ne ori.ilssiănile 

realitoi £ a: 

Chico învenă s% riz» ama de tare:în lentă masa; 

lks toate batiliele, tremsra ka -mardoseala snei: korzbii. 

-. Bine, bine o ss ms daă la 'skoala frateleli 

Boromeă, mi dsns ue mi ga nvtrănde. bine lanslă kă 

teoriele sale, îni noiă uere o grauiz, penerabilslă meă. 

— Ji se na akorda, Chicot, ka itotă ue sei 

vere amikălăi tei. Aksm, snăne: kare este ast grauiv? 

— Mp sei înspruina k5 ekonomatslă nriorată— - 

lsi nămai în timnă de ontă zile. 

» — Uli ue pei faue în aste ontă zile? 

— Boiă nătri ne fratele Boromeă. ks teoriele 

sale; i poit da demenkare snă felă debskate, uri snă 

naxară sekă, zikînds-i: Dorosuo din toat năterea, 

din: foamea ta mi din setea ta o kărkz kă usnerui uri 

o bătiliv de Chambertin; feresue-te dar s7 ns te îm-
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bepi ks astă nină, feresue-te swnă ji 'piir Br'o kolikp 

din asts ksrk'e, sksmnsle frate filosoafe. 

— Ama dar, zise Gorenilot,, ts nă krezi în 
noftz, r'egne? 

—, Bine! bine! kreză în ue kreză; sw n mai. 

Borbimă îns de teorie. i | 

— Fi, zise Gorenflot, sp însetums, Ii ST BOr- 

bimă nănină de realitate. DI i 

Uli Gorenilot îmi tsrnt snă naxară nlină. 

:— De auelă timnă feriuită de kare norbiai mai 

adinea-ori, Chicot, de aele mnlsri la Kornslă A- 

bondanuei ]. 

— -Brano! kredeam le ai: sitată toate astea, 

generahile. o cr. Nae 

— Tlrofane! toate astea dormă sc maiestatea 

nosipisnii mele: dar, la drakă! ssnt totă auela-nri. 

UI; Gorenflot înuenz sm kgnte kwntikslă seă fa-. 

Borită, de mi Chicot î- ziuea sm tak. 

“Kndă asină-6 desxnmală, 

Ii kzndă nins -6 destsnată, 

Îmr. joak» srekia-asinală, | 

Din -bstilil ese ninslă; - 

Îns»: niminea ns noate, 

Ka s7 fo mal tsrbată, 

Ka kvlsgorslă lesată 

În denlin» libertate. 

— Yi ka taă! neferiuităle ! “zise Chicot, : dala
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pa beni fratele Boromeă,. ară -krede kw săntă ontă zile 

de kondă nivi mai menkată -niui. mai beztă. :- 

— Daka sa peni fratele Boromes, .ară kenta 

kă noi. ai 

„— N5 kreză! IE 

— Uli eă, îi zik 

— Sr taui wi sr rosnănzi la întrebrile mele. 
— Borbesue atsnui. - 

-— N5 mu lau, bepinăle! - :» 

— 0! eă, bepină! î . 

—. 8 sedemă, din cseruinislă armeloră reszlt» 

kw: monastirea ta s'a skimbată într'o adevrat» kasarmr. 
— Da, amiue, bine ai zisă, adeBvratr kasarmz, 

kasarm'r adeBrratr ; joia trekătr, joi anemă astezi? da, 

joi; asteant» dar, nă mai sriă daka 6 joi. 

i — Joi. sas Bineri, data nă faue nimikă.; - 

| — Ama este, adenzrată, eatr totă, n 6 ama? 
Ei “bine! joi..saă 'pineri în koridoră;, am allată- 
doi kzlsgvrii kară se. bmtea' -în 'sabir ka . doi mar- 

tori ue se nregztia si se batz uri. ei. 

— [li ue ai fukstă? , 

— Am zisă sm mi adăkw snă biuiă Ja s» hală: 

ne lwlăgvrii kari a5 fănită; dar Boromes... 

— A!'a! Boromeă, totă Boromeă! * 

„— Tot el. | Da 
— Dar-Boromeă?... 

— Boromeă "i. a. nrinsă mi pi “i a biuisită 

asts-felă înkztă mi astwzi săntă în nată, neferiuiiă! 

—' Boiă sp le nrză. ămerii ka. sm nrepscslă 

măterea brayslsi fratelsi Boromeă, zise Chicot.:
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* — Ss ne striuă linisuea la su Bezi alpi ămeri de 
lkztă meri de miei, niui o datz Monenk din. aueste 
naste de zarzvri. 

— N, la draks! ami mori. 
— „Atsnui, bea. 

— N5 'notă;.am sr îmble. | 
— Ei bine! ts krezi sz eă mam de îmblată? 

uri ks toate astea beat. 
— 01 nentrg domnia ta, este altă uega; mi a- 

-N0i ka s7 komanzi îui trebseskă nlsmîni. 
— “Atăniă 5nă naxară, nămai snt naxară de astr 

likoare digestie, ală “kariia sekretă îlă-: suie nămai 
Eszsebă.. 

— Mr sneskă. 
— Este aua de! eneryiks, înlmtă daka vinepa 

ară mznka k Iekomis, neste dose ore i ară fi ears 
foame. NR 

— Ye renetr nentră straui! Suii kr daka eram 
rege „:ami fi. zisă se: taie kanzlă lei Evsehă ? likoarea 
noate s'adskr foamete într” 5nă :regâtă.. "0! ol.ue e- 
ste asta ? 

— Se: învene eseruigială, zise Gorenflot 
Într aderă, se aăzise- din karte 'snt mare sg0- 

motă de novi mi de ferzrie. 
— Fes kanzly ? zise Chicot. -O0!'o! -eatz ni- 

sue soldani kari mi se nară E nă s&ntă bine disui- 
nlinapă. - 

— Nini 0 -datp - frrz : mine! zise Gorenilot, 
ne ling asta, înueleni k» n se noate? fiindi-ku es 
komandă, fiindi-k» eg sant înBeustorălă ; mi drentă
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dogadz, eatr kr azi ne fratele Boromeă .kare sine 

s% mi uears ordinile. | 
Întradensră, kiară într” auelă minstă, intra Bo- 

rome, ar&nkendă -l5i Chicot o kmatetărs nezim'r uri 

renede ka szyeata trzdztoare a Iartelsi. 

| — 0! ol ksyeti Chicot, n'ai anstă nentră ue 

se mi arsnui ast kzătztărbș te ai trpdată. 

—  Siniore nrioră, zise Boromei, esti asten- 

tată la sr înuenemă nisita armeloră mi a nentareloră. 

— A nentareloră! o! o! zise înuetă Chicot, 

ănă minztă, suiă, suis! 

Uli se sksls ks grab. 
— Bei asista la manonerele mele, zise Goren- 

lot skal'ends-se lka o stanz de marmsrs kare s'ară 

năne în 'niuioare; brapălă te, amiue; Bei Bedea 1) 

frămoass 'instrkyisne. RE 

'— Adessrălă- este ks - siniorală : nrioră 8 snă 

taktikă nrofăndă „ zise Boromeă kztendă sp nvtrănz 
netsrbărata fisionomis a li Chicot. i 

— Dom Modestă este 'snă omă ssnerioră în toa- 

te, 'resnănse Chicot .înklinends-se. .: 

 Anoi înuetă:; de totă, în sine. . ” 

— 0! o! msrmsrt, sv fimă kă-. sare a minte, 

“năltărelălă mei, saă-: eatz 5nă muoimă kare pi ară js- 

„mali: nenele. a ERE 

—— 00 ppt



XXI, 

“Fnotelo Bonomor. :  -. 

Dsnz ue Chicot, ssspininat Ne - penerabilală 
nrioră „:sosi nrin skara uea mare -în ksrtea urioratălsi, 
“Mrinirea făse în tokmai ka ănei întinse kasarme în ak- 
tisitate mare, a : : 

Îmnoruini.î în dos, bande de kate o sălt de oa- 
meni, kolsgwrii ks. xalebarda, kă lanuea sa ks. kara- 
bina la niuioră „ astenta ka nisue soldagi arrtarea k0- 

- mandantalzi lor. 
Mâi la uinui.. zeui dintre vei. mal tari: ni: ei 

mai zeloui, îmi akoneriserr lkanslă ks koiferi: o înuin- 
&tloare le pinea legatz de moldă o sabir lsngb, nă le 
linsia  negremită de ltă 0 naBtze de mrnz ka SP 
semene ku Medii uei peli, saă nisue oki întormi, ka 
s” semene ks Kinezii uei moderni.
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. 
Ali arta. k5 mendrib: nisue nentare :rolănde. 

ne kari le nluea sr fakz sgomotă lo menăur. de feră. 

| Alu, în fine, înkiuri în brzuile uri în koirsar- 

de, 'se denrindea sr desaoalte înkeetsrele, loră uele fr- 

r; elastiuitate urin aste karanaui! narpiale.: 

Fratele Boromeă 15 o lkaskr din -mzna 5n5i 

noniuiă., mi mi o năse ne kană kă o minikare ama de 

renede, ama de regălats ka 5nă kanaleră, yermană saă 

ka &nă soldată de infanterir. 

Ile -lmndă o lega de gită, Chicot nă. mătea Ss 

se onreask: d'a nrisi kaska; mi ne krndă nrinia, găra 

i ssridea; în fine ne kvndă săridea, se înnîrtia ne ling Bo- 

romeă, ka kim ară fi Boită sul admire netoate feyele. 

Folkă mai msltă,- se anronib de elonomă mi 

năse mzna ne sna din inegalitonile kasuei. 

— Ai ană koif& moremă, frate Boromeă,. izise, 

de snde '15 ai kămnwrată, skămnslă, mes .nrioră? 

| „Gorenflot nă nzts resnănde, fiindă-k într'astă 

minstă îi nsnea snă. nentară strelsuiloră, kare de ui 

astă-felă de largă înkmtă nstea s înkanv Erkăls Far- 

nesă, .strinyea kk dărere sndălapisnile lssărianle ale krr- 

nii demnslzi abate. A 

— Na stringe ama, Dsmnezesle! striga Goren- 

fot; nă' strinue ks astă-felă do nstere, mr săgrsmi, 

mi se Ba tuia Bouea, destălă!. destzlă!, : 

— Mi se nare, k5 întreba ne penerabilăli nrioră, 

zise Boromeă, de snde a kămnvrată laska mea? 

— Întrebam asta ne Benerabilălă: nrioră, ui 

PI IO 

1 Vestală ne akonere sninarca broasuci pestoose.
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nă ne: domnia ta,. adssyi Chicot, fiindă-ks kreză kr 

într” aste-.monastire , ka :mi în toate: vele” alte, nimikă 

n5 se faue. îzrr ordinălă: sneriorălsi. 

i."— Negremită, zise . Gorenflot. Toate se fală | 

aiui nrin ordinălă meă, ue întrebi, sk&mnală meă : dom- 

nsle Briquet ? 

— “Înteebă ne fratele Boromeă dalta suie de 

snde. sine aste kaskz. 

— Fuea narte dintr'o, ormads de armsrie ne 

kari penerabilslă nrioră le a. Ramrurată eri ka sr în- 

armeze monastirea. - 

— E ? zise Gorenflot. Di 

— Sinioria Boastrs. a ordonată, îmi adsue 

ia minte, se adăkru aiui “mai msălte: kasue mi mai 

mălte nentare, ui S'aă  esekztală;: ordinile Senioriei 

“Boastre. . ae : 

— Adenzrată, adorată, zise Gorenllot. 

"— La drak! zise: Chicot , kaska mea dar era 

foarte kredinuioasz strninălsi seă, înkută: dămz ue am 
kondss'o singsră la osnelslă de Guise, sine ka ănă lit- 

ne nerdstă sr ms afle la-nrioratăli Iakobiniloră. .. 
— Într? astă minstă, la snă pestă ală fratelzi Boromeă, 

rinâsrilo Sa nssă în regsls mi tmuerea se stabili. 

 Chicot.se amezi ne.o banks, ka sr asiste „8 

komoditate- la manoners. - a 

Gorenilot eză - în nivioare; - nerendilalară i nle 

doi stilni. a CI 

— Lagare -a minte ! zise: înuetă de totă fratele 

Boromeă. 

Dom Modestă trase o sabiz yigantik» din teaka
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de feră, mi, însirtind'o în aer, Siries l'o nove de 

stentoră: a 

' '— Lăare a mintel' . a 

„+ — Reserinua Boastre s'ară osteni noate ka st 

.komande, zise atsnui fratele Boromeă ks o dslue nre- 
Benin.  Reberinya Boastrz ssferia azi de. diminea- 

WI: daka:poiesue sz uri nzstreze nrepioasa senrtate , 

" noiă komanda asteză eă eseruinislă. a 

„— O: goieskă, zise dom Modestă; într'adenzră 

sferă, ms n'bămeskă ; lkomandz tă.. | , 

| Boromeă se înlelint, ui, ka ănă omă obivinzită lk 

aste: feluri de anrobzri,- ue amezi în kanslă trănei. | 

„Iu 2.— Ye sersitoră îndatoritoră! zise Chicot; este 

snă mrrgvritară strengarslă auesta. 

— Este înluentptorăl: nă pi snsneam eă5? res- 

nănse : dom Modestăl | ! 

__-— Ssnt sigără lkz în toate zilele, îi faue totă 

ama, zise Chicot. | Sa i 
— 0! în toate zilele. Este ssnzsă..ka snă 

shlant; totă îlă msstră nentră nreneninyele sale.: Bmilinua 

nă este sersitsdine, adzăui în tpuere Gorenilot. 

— Astă-felă înkztă nai st faui nimilă aiui, 

ui noyi: dormi linisuită: fratele Boromeă Begiaz'v nen-— 

tră tine. | 

„„.— 0 Demnezeslă. meă, da. -. 

_ v— Bate ue poiam sm suiă, zise Chicot a k1- 

răia atenyisne se aminti nămai ne Boromeă. 

Era minsnată a Bedea :uineBa ne clonomslt ks 

lsgzriloră, asemenea snsi kală de resbelă kare mi în 

drenteaze trănslă în xamstălă scă.
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Okizlă--seă Impită asbirlia flakre, Dramalăă. 
sei pigsrosă fruca k5 sabia nisue lonilăre aura de nri- 

venzte în kstă ară fi zisă uinena kr &.snă maistră de 

arme fukîndă skrima dinaintea snsi nelutonă de sol- 

dayi. : De kle ori fratele Boromeă fruea lmte o de-- 

msstrare, Gorenflot o renetia ad'văuindă. 

„— Boromeă are lănînlă; dar că pi lam snăsă 

“kă toate astea; adăvuepi-nr a minte de lepisnea mea 
de eri. Treviepi arma dinir'o' mn într alta; pineni 

-lanvea, wineni o -dar: kă ferslă în. drentală okislsi, 
Stag drent$, ne szn-George! fini peneni, la dreanta 
îmarejsră nreksm mi la stenga îmnrejsră este totă a- 

-vela-uri Iăkră, 'afar" nănai kr 'este ks totălă din kontra. 

— La drak! zise Chicot, esti snt îndemrna- 
tikă demsstratoră. : a 

— Da, da. zise Gorennot mîngîinds-mi în- 
treita burbi 'kănoskă destslă. de bine manonera. 

— ul; ai ne Boromes 'snă elesă minănată, 
— Ma înpelesă zise Gorenflot ; „n5 se noaie 

mai înnelegwvtoră. a 

| Kvlsgsrii eselătars, kărsa: militar snă -felă de 

“mânoner'p foarte renămit» în avea enok, mimkorile 
k5 arme, miwl'vrile i sabia miurlivrile kă lanuea ! ui 
eseruipiele ks folksri. , 

Hendă ajunse la ast»: din 5rm înuerkare: 

—'0 ss: nezi ne miksli meă Iakobă, zise nrio- 
rslă Ii Chicot.: 

— "Yine este mikzlă te Ialkobă? 
— Shi Diiată nivkată' ne -kare am soită ss 15 

am ne ling nersoana mea, neniră: ks are  5nă
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estertoră lină mi o mznz peann'b mi ne: ing” astea 

5 mi nlină de sioiuisne. | 

—:A! adenvrată! mi ănde esto tr astă br-— 

iată înlzntutoră a 

'— 'Asteantp, asteant,. 0. 5% PI artă ; kolo, 

sezi, kolo josă; kare are o. măsketr în mzns „uni: kare 

se nregztesue ss tragz uelă dintiiă.. .. 

— Ii d bine kă nsmka? 

— -Adikw la o sătze de nauri lestematslă meă 

n gremesue. nivi o dats. a: 

— Eats snă strengară kare trebse sp serBea- 

skz stramnikă litsrgia; dar asteaniz mi tă akăm. . 

— Ye? - 
— Ba da, ba ns. NE 

— Kănosui ne milkslă meă Takobt?. aie 

— ES, niui de ksm. i 

„— Dar mai întiiă kredeai kr. 1ă lenosăi? 

— Da, mi se nzrea ks "li am pezălă în oare- 

lare biserikz, într'o zi, saă mai bine noantea ne ksndă 

eram înkisă într'snă konfesionalt!,; dar i mb amr 

yeam, nă-era elă. , Ia 

“Astz dat lrebse s'o marterisim$ norbele Isi 

Chicot n se nrea snia ks adegzrslă. ;. Chicot era foarte 

bsnă fisionomistă ka s site nr'o date aste figsrr dans 

ve 0 Brzăse &nde-Ba. 
Ile kendă era, fvrr sp. Suiv, obicktslă aten= 

isnil mriorălăăi mi: alt amikălst ses, mikălă Iakobă, 

nreksm îl& nămia' Gorenflot, îmnlea într'adenră o nău- 

1 Skasn545 konfesorăasi. a : 

20
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ks grea, Isngr ka dinsslă kiară, anoi dăn ue o îm- 
uls, se amez$ ks mindri la o sstr de nani de pin 
tz, mi akolo, .nănîndă-mi niuiorălă drentă înderztă, ks 
o esaktilate ks totală militarz, o năse la oli. 

„- -Ilouika se demerls ,. ui glonuălă losi mizlokală 
nintei, k5 aulasdele uele mari ale kzlsgvriloră. 

— Ure legea mea! bine a okită , zise Chicot, 
ui ne onoarea mea, eat, 5nă briată frimosă. 

-— În mslusmeskă , domnsle, resnsnse lakobă, 
al; kzrsia obrază se rsmeni de o romaur de nlruere. 

-— Msnsesul armele kă „îndemnare, konilslă 
meă, advsui Chicot.. 

— Dar, domnsle, Stedieză, zise ' Iahkobă 
INi zikîndă aste ksainte lzs4 nărmuka netrebsin- 

uioase, dsnz ue a arztată nroba de îndemnare, ulii 
-1ăb o Iane din mznile peuinălsi se, mi fkă nisue 
însîrtităre ne kari Chicot zise k» era esekstate fre 
gremals. CI | 

„_ Chicot îmi renoi komnliinentele. | 
:—:La 'sabiz mal alesă se deosebesue, zise dom 

Modestă.  Aueia ue ksnoskă îlă jădelz foarte. înain- 
"tată; este adepvrală 5 nikleanslă are nisue  nslue de 
feră , nisue numni de feră, ai se „denrinde k5 sabia de 
dimineana nîn. seara,. , 

= A! sr nedemă asta, zise Chicot. 
"— Boiesui sm i înuerui nsterea? zise Borome- 
— Anii oi sr am nroba, resnsnse Chicot, - 
— A! rm ekonomală, nimini aivi, afars de 

mine, n este kanabilă sp se Isnte ka diînsălă ; ai ue- 
. Ba nătere, domnia ta ?
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— Eă sânt snă bietă bsrgesă, zise Chicot dendă 

din kană; alts datz munsiam sabia ka ori uine;. dar 
akăm nivioarele-mi tremsr”, branslă se min ui ka- 
n5lă meă ng mă mai adăue a minte.. 

— Dar ke toate astea. tot. fani nrahktikz ? zise 
Boromeă. . it 

— Ilămină , resnănse Chicot arsnkundă. Isi - Go 
renllot lare ssridsa o kwătzlsrz 'de-oki kare sloase 
din bszele auestsia nămele de Nilolae Danidă.  -....: 

"Dar Boromeă nă Bz niui de km: sărisălă; 

Boromeă n'aszi astă nsme, mi ks &nă sărisă linisuită, 

ordoni s7 adăkz Ienuile mi masuele de :skrimr. 

- Iakobă szrindă de - bsksriz ssb - esteriorălă sei 
reve ui nosomorită, îmi rediki pesta nîn la. 'uenski 
ui năse nantolslă ne nisin kizmzndă la Intr. 

— Negremită, zise Chicot, fiindă-k5 n'am fostă 
nivi kzlsozră niui soldată, este pro krtă-Ba timnă. de 
knd mam îrkată eseruiyit ks armele, bine Boiesue, 
te rogă, frate Boromes., domnia -ta .kare esti nămai 
msurki wi Bine, a fave lekyisnea fratelsi Iakobă.. Te 
snesui, skămnsle nrioră? întrebi, Chicot ie dom: Modestă. 

— 0 ordonă! deklams :nriorslă, totă d'asna 
înlkentată d'a nronsnua astă lăaîntă. : i 

Boromeă îmi slkoase kaska, -Chicot. se grsbi 

Ss» întinzv amîndosz mrnile, mi kaska,.ue era denssm 

în menile ]si Chicot nermise din noă nekislzi. sei sts= 

nină a i konstata identitatea; anoi, ne end bsrgesslă 

nostră se. sita la. dînsa, ckonomslă îi i redika cesta 
“la br, i se nregstia. 

Toni kolsgvrii înssllepini de sniviteă de korni, 
%*
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îksrp snă uerkă Imgrejarălă clenălsi ui ală nrofe- 
soră. 

__Gorenflot se nlelki la srekia amikslzi seă. 
— N5 € ama kk netreni. mai Dine astă-felă de 

kzt5 se kenpi Besnrele? zise elă ks nainitate. 

— Totă ama ziue mi kanaleria ămoarz, res- 
nsnse Chicot ls aueia-mi naisitate. 

Amîndoi Iintrtorii se nsserz în nosiuisne. dea- 

takă; Boromeă, sskzlină mi nerBosă; apca apantauislă 
taliei; ne ling asta mai anca înkw anlsmbslă Uli es- 
neriinpa. a 

Fokslă se srlka kă :o0 niz lsminr în okil Iila- 

kobă, wi ii însăllegia obrajii ks O: ronmeaN'b de fer- 
binmealz.  .- : îi Die 

Se nedea ls învetală kuzindă maska reliţioast 
a Isi Boromeă, lare; ks lanuea în mens,. anrinsă de 
fanta ue'7l5 tîra în astr lsntu de îndemznare, se trans- 
forma în omă de arme, ameșteka în fiz-kare ! lonitsrs 
“kzte snă ksnîntă de îndemnă , krte snă lkonsiliă « kzte 
o :msstrare; dar adesea Bigoarea, ismeala, entasiastnsl 
Isi Ialobă trismfa neste kalitepile maestralzi: seă, - 
fratele Boromeă. nriimia kzte o lositări bsns în Cent 

Chicot ns nerdea din oki astă - snektakslă , ui 
nămrra loBitsrele. 

Dsnz ue fini: asaltslă, sa mai bine dăm ve 
Isntztorii fpkărz vea d'intiit nas: — Jakobă 'a atinsă 
de uease ori, zise Chicot; fratete. Boromeă! de :no5s: 
asia: este foarte frmosă nentr'snă skolară, dar n5 
este nisi de ksm destslă nentrs maestra. i 

&nă îslueră nenvzată de nimini, fer nămai de



Quer Patru-dect-şi-cinci, 309 

Chicot, treks nrin okii ls! Boromet, mi i deskoneri 
o altr irzsărr de karakterslă ses. 

— Bsnă! kăyeti, Chicot, este. mendrs. 

— Domnsle, advăuyi Boromei ks o Boue ne 

kare abia nsts sr o fak 'dălue, eseruipislă armeloră 

este foarte greă nentră toatr Ismea , ulii mai Bîrtosă 

nentră nisue kolăgvri ka noi. 

.— Ori mi kăm, zise Chicot, otniită s% înts- 

rite lkwlă de mslilă ne fratele Boromeă; maestrală. tre- 

bse s7 aibr nămai năpină de  jumtate aBantauiă ass 

nra elesălzi seă.. 

— A! domnsle Briquet, zise Boromek, gal- 
benă de mi totă mămlnds=uui bszele, esti foarte absolstă, 

mi se nare. , | 

— Bsnă! este infsriată, Ismet Chicot, do5z 

kate de moarte; se ziue k7 “usi & destslă ka st 

nearzo 5nă omă; am .kzstigată. 

Anoi tare de totă: | 

— Uli daka lakobă anea mai msltr linisue, 

“rm €lă, ssnt sigără kr pi ară fi egală. 
— Na kreză, zise. Boromeă.! 
— FĂ bine! că, sânt sigsră! 
— Domnslă Briquet,. kare :kănoasue . armele, 

zise Boromeă k'snă tonă amară, ară: trebsi' s înuerue 

singără' nzterea. li Iakobă ; ară înueleye: atănui mai 

bine aueasla. a 

— 0! es, ssul batrsnă, zise > Chicot. 

— Da, dar îmobyuată, zise Boromeă. 

— A! ti riză, kăyeti, Chicol; asteant» , as-
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teantz. Dar,.ărmi el, este snă lskră kare nă noale 

se mi cas% din kană. 

— Kare? . 

— K% fratele Boromes, la &nă maestră demnă, 

sănt sigsră kzalvsată ne lakobă su "lă ating kam de 
lkomrilzuere. 

Pa 

— Ala! zise  Lakobă înkrăntandă snrenueana, 

„— Niui de km, resnsnse Boromeă înfrin'vn- 

ds-se, dar înfsriată în sine; isbeskă într'adenrră ne 

lakobă , dar ns "15 nerză kă aste felsri de komnl'zueri. 

— De mirare, zise Chicot la km zorbia 
„Sine, astă-felă: krezăsem, mz eartz. 

— Dar în-fine domnia ta kare orbesui, zise 
Boromeă, ia “înearkz, domnsle Briquet. 

„s—.0! nă m sneria, zise: Chicot. 
— Fii linisuită, domnăle, zise Boromeă, Bomă 

fi indălyinuă nentră domnia ta, kănoasuemă legile bi- 
scriuej. 

i— Tivgene! msrmări Chicot, 
— Aideni, domnale Briquet, o minkare nămal. 

Inuearks, .zise . Gorenflot, înueark”. 
Ns wi noit faue niui ănă reă, domnsle, zise 

Iakobă lsrndă mi elă nartida maestrălsi set, mi do- 
rindă sr mi arate artea; am mina nrea uroar'b. 

— Skămnslă mes konilă! mărmsrb Chicot a- 
rănkendă asănra jenelsi o nrigire nesnzs kare se ter- 
mini nrinir'snă trkătă sărisă. 

— Aer, - zise e fiindă-k. toat lame: 
noiesue.
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— A! brano! ziserz interesanii kă dorinpa tri- - 

smfslsi. | 

— Îni snziă îns mai din ainte, zise Chicot, 

k» nă nriimeskă mai msltă de kută trei mimkvri. 

— Ksm sei noi, domnsle, zise Iakobă. 

IIli skălrnds-se înuetă de ne banka ne kare se 

întorsese s% meazv, Chicot, strînse pestimîntălă seă, 

trase mrnăma sa de aramr, mi îură născ maska ks 5- 

mărinpa snei westoase lare nrinde mssue. 

— Dal! auesta-îui sa întîmuina lositsrele vele 

dreute, sălli Boromeă Isi Iakob, nă mai mr lăntă k5 

line, îui snăiă dinainte. 

Iakobă fukă snă semnă din kană, însopită l'snă 

sărisă lare însemna: 
— Fii linisuilă, maestre, 

— Chicot, totă 3 aueia-nmă înuetiniz mi k5 a- 

yeia-mi. lăare a minte, se nsse în nosipisne de anr- 

rare, întinzîndă mwnile mi niuioarele sale uele lănui, 

ve nrintr'o minăne de esaktitate, le disnsse astă-felă 

înkvlă s'asksnz» marele lors. resortă mi nekalkslata 

loră despoltare. 

PIPI Cea Kati te



XXII. 

Lecţianea. 

Slrima n era niui de ksm ueia ue este as- 

tozi, la enoka în kare ne înuerkemă nă nămai sr n0- 

pestimă epenimentele, ui înkr sr arztrmă morassrile 

mi obiueiele.  Snadele asksite ne amindosz mvruile» 

lonia mâi totă ama. de desă ks trim ka mi kă Bîr- 
fsl&; afarz din astea msna sting înarmatv era totă 

de odatr defensisr mi ofensiBr; dintr'asta resslta 0 

m5lmime de rrni sas mai bine” sgirietsre, kari era în- 

tr'o lsntr adesvratr snă motiBă nsternikă de întrritare. 

Qudlus, nerzinds-uri senyele de dor zeui mi ontă 

de rrni, medea totă în niuioare, lsntinds-se înk, 

mi mară fi livzătă daka o a nosa-snre-zeue rant n5 

Pară fi kălkată în nată ne kare ns "15 mai nwrrsi de 

ktă nentră mormîntă, 

Skrima adssr din Italia, dar înkz în konilvria
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aril „: konsista dar “la ast enokr într'o msluime de 

miml'bri ari slimba din lokă ne lsntotoră wi tirîn= 

ds-"15 ne ănă nvmîntă alesă.de întîmnlare, kwvla se 

întîmnine o mslyime de nediue în uele mal misti avi- 

dente ale tvrîmalăl. 

Ns era rară a nedea uine-na ne lăntztori lsn-— 

uinds-se ,. îndoinds-se., srindă la dreanta, svrindă la 

stenga, nănîndă o mzrnr ne mrmîntă; ăusrinua, nă n5- 

mal .a mznei, dar înkz mi a niuioareloră, dar înkzuui 

a_totă hkornălsi, trebăia -st fi &na din uele dîntiiă 

kondiyisni ale arpil.: : i 

“ Chicot se mvrea ks n'a stadiată skrima în astr 

skoalv ; 's'ară fi zisă, din kontra, kz nresimuise artea 

modernz,.a kvriia 'toats. sănerioritatea, mi mai nirtosă 

toat gragia, este în ămărinya meniloră, mi măi în 

nemimkarea kornzlsi. El5 se amezi drentă mi pea-— 

nsnă în niuioare l'snt nsmnă mlrdiosă nreksm uri ner- 

post, k5. o sabir kare semsna ka o tresti» de mare 

înkoBziat» , de la nîrfă nînr la jsmztatea askăpinălsă 

mi lare cra d'ănă opelă tare de la mrneră nînp' la 

mizlokă.. E 

“La vele d'intiiă mimhkwori, Brzîndă înaintea 15 

ne astă omă de bronză ală lrrsia nămnă nămai sens 

rea id, fratele Jakob; as nise nerzbdzri de [eră 

lkari ns nrodăserz asănra ăi Chicot altă efektă deltă 

sm întinzz mona uri niuiorslă la ua mai mike lăminz 

ue nedea în jokslă adpersarălăi se, mi se înjreleye 

lo ks astă obiueiă d'a loni atilă k5 snada kztă mi kă, 

pirfsl, aste lsmine era dese. La fi-kare lsmins, 

astă mare brauă se Isnuia de trei niuioare, mi da
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drentă în nentslă fratelsi o lonitărr ama de: metodikr 

la kăm ară fi îndrentato 5nă mekanisms, iar nă snă 

organă de larne nesigără mi inegală. 
„La fis-kare lositsrs lakobă, romă de mrniv uni 

de emslapisne, fuea o svritări înanoi. . În timnă - de 

zeue minste, konilsl; dessolt; toate mizloauele 5us- 
rinuei sale minsnate; se arsnka ka snă tigrs, se înlo- 
Bria ka ănă mearne, se strekăra ne ssb nentslă Isi 

Chicot, sria la dreanta mi la stenga; dar auesta, kă 

aerslă ses linisuită wi ks bramzlă sei uelă lingă, a- 

Alndă timnă, mi dindă la o narte snanga adnersarălsi 

„seă, trimitea mereă snzimîntetoarea lositsrv la adresa ei. 

Fratele Boromes îngrlbenia de nynvdirea tsts- 
loră 'nasisniloră ue de msltă îli întwuritaserz. 

. În-fine Iakobă nverli înkz o dat asănra Isi 
Chicot, kare Bpzînds—lă kz n5 str drentă în nivioare, 
i înfvuimi 0 lăminv ka sr aibe lolă s mi aureze bine 
niviorălă. Iakobă ns linsi Paueasta, mi Chicot, ans: 
rrnds-se 5 ismealr, denzrii ne bietslă elenă de la 
linia de ekzilibră, astă-felă în lut îmi nerdă kămIr- | 
tală mi ză. 

Chicot, nemimkată ka o stnk», remssese în- 
tr acela-1uă lokă. 

. Fratele Boromeă îmi mămkb degitele nînz în 
senije. 

— Ns ne ai:snssă, domnsle, kr erai snă “stiluă 
de salt de arme, zise elă.: 

— EIS! strigi Gorenilot înkremenită , dar tri- 
smivndă de snt simtimentă de. amiui lesne: de înpe- 
lesă; cls, n n5 ese niv o. dat».
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"— ES, snă Dietă bsrgesă, zise Chicot; es, 
Robert Briquet, snă stiină de sal de arme | a! dom- 

năle elonomă ! 

— Dar în-fine, domnsle, strig fratele Boro- 

meă, la. s% menzeskă o snadr la domnia ta, lrebze 

s7 fit foarte! măltă denrinsă. ” 

.— BE! Damnezesle, da, domnăle, resnănse Chi- 

cot ks bsnztate; într'adezzră am ninstă în m'nz sabia 

de ar'o lkwmie-na ori, dar pinind'o am Bvzstă totă d'a- 

ăna ueBa.. o 
— Ye?. 

— KH3, uentră. asiela kare o pine, “mandria e- 

ste ănă reă înnzuntoră, ui monia &nă reă ajstoră; a— 

lkăm askălte, feupiorălă meă Ialobe, adiăui el5, ai 

snă nămnă fromosă, dar mai niui niuioare niui lană; 

esti Big, dar nă rapioneză.: În arme esistz toti d'asna 

trei Iskrări esenpiale: mai înţiis kanslă, anoi mzna ui 

miuioarele ; ls uelă diîntiiă se noate anvra, l5 uea 

dintiiă mi.kă vea d'a dosa se .noale înninge, dar 5- 

ninds-le ne kwte trele, uineza ese totă d'asna înzin— 

gtoră. | | | 
— 0! domnsăle, zise Iakobă, lsntr-te ks fra- 

tele Boromeă, sa îi negremilă uepa fromosă de Buzaătă. 

Chicot, desnreyzitoră, era ss refăse nronsnerea, 

dar kăneti ko noate mndrslă e ekonomă se Ba folosi de 

aueasta. - 

— Fin, zise elă, mi daka fratele: Boromes o 

anrobe, că sănt la ordinile sale. : 

— Ns, domnzle resnăuse „ekonomslă; ani fi
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înpinsă „ îmi nlaue mal bine s'o mwrisriseskă de tă 

s'o nauă. 

— 00| kută e de modestă, lkmrtă 6 de nlvkstă! 

zise. Gorenilot. 

— Te învelă, i resngnse la srekir neîmblonzi- 

tălă Chicot, este nebsnă de nanitate; la pirsta sa, dak 

auii fi aflată o asemenea îmnrejărare, ami fi uerătă în 

uenski lokpisnea ue Iakobă a nriimit'o. 

Dsnz ue zise. aucasta, Chicot se kokouri, e ea- 
rb îi întortokîi, niuioarele, relsi eterna sa strimbr- 
tor» mi se anrezi ne bankz. 

"Iakobă .îl& srm5; admirarea jsnelsi întreuea ră- 
minea înningerii. i | 

| —  Ds-mi lekyisni domnzle Robert, ziuea 
elă, seniorăli nrioră na. nermile: n & ama Re- 
Berinu'b ? | | 

— Da, lonilslă meă, resnsnse Gorenflot; „kă 
nlzuere. 

— N5 soieskă niui de am 5% imită ne mae- 
sirălă domniei tale, amiksli meă, zise Chicot; mi sa- 
Ist; ne Boromei. | 

“Boromeă înuens ss Borbeasks. 
„=— N ssnt nămai eă maestrălă si Iakobă; zise 

elă, n5 demsstrs nsmai 'eă armele aivi, ne asîndă sin- 
gsră onoarea ,: dani-mi poi s% n5 nrineask înBinuye- 
rea nămai ne seama mea. 

—'VYine dar -este velă altă maestre ? se _arsbi 
s» întrebe Chicot, Bzzindă la Boromek romana kare 
da .ne fas temerea ke a fzkztă o imnrădinu'b. 

— Dar nimini, advăyi Boromeă, nimini.
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— Ba da! ba da, zise Chicot, am aszită foarte 

bine. Kare.pi este dar maestrălă uelă altă, Iakobe? 
— E! da, da, zise Gorenflot; snă omă grosă 

-mi skărtă ue mi "15 ai înfuimată, Boromeă, mi kare 

ine. ăne-ori mMaiui; o figăr'p b5nt mi. . kare bea foarte 

kă nluere. A i Sa 

— N5 mai ml adeht a minte nămele scă, zise: 

Poromeă. . 
Fratele Euseă, lkă infowimarea sa . mioasr ri 

k3 kepitelă năsă la brză, înainta negiobesse. 

— Îl8 suiă eă, zise elă. 

Boromeă i: îkă semne neste semne no .kari nd 

le Brză. 

—- Este maestrslă Bussy-Leclerc, semi clă, 

kare a fostă .nrofesoră de arme .la Drsselă. NI 

* — A! Dine ziuă, zise Chicot, maestrslă Bussy- 

Leclerc! snt snadasină bsnă, nre lemea mea! 

Ii zikîndă auestea ks toat naisitatea de kare. 

era kanabilg, Chicot okia kzstutsra uea' fărimate ve o 

arsnka Borome asănra neferiuitălăi komulzlutoră- 
— Askslts, nă suiam kz' so' nmesue “Bussy- 

Leclerc.  ditaserz se ms informeze, zise Gorenllot. 
— Nă lirezăsem .kp nsmele o s% interese lk'vlă 

de 'nspint ne senioria Boastrz, zise Boromeă, 

— Întradepvră, adrăui Chicot, 'ori ue fels de 

maestră de arme, nămai s fi» bănă, ue mi nasz. 

— În adenrră, fim wine 0 în adusi Gorenflot, 

n5mâi sr fim bsnă. 
[li între auestea ansk dromslă sare skara a- 

nartamentălzi se, însoyită de admirarea meneralz. -:;
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Eseruinislă se fini. 

Josă- la skarz, lakobă reneti uererea sa Isi Chi- 

cot, kă marea desulvuere a lsi Boromei; dar Chicot 

vesnălise: . , 

— No suiă sp  demsstră, amicală meă; m'am 

formată singsră ls ksyetarea ui ks nraktika; f ka 

mine: la ori ue snirită srnrtosă.Dinele nrofitz. 

Boromek lomandi o mimlkare kare întoarse ne 

topi. kolsgmrii snre kilie 'nentră intrare: Gorenilot se re- - 

zimb de Chicot mi se ssi ne slarr kă maiestate. 

_— Sneră, zise elă kă mzndriv, kr asta € o 

las denotatr în sersiniălă remelsi, mi bsnv la ue- sa, 

„ue zivăl 
— Draue! Bezi bine, zise Chicot, se Bvd l5- 

lkrări frsmoase , nenerabile nrioră, sn dă vine-za pine 

la domnia ia. 

"— Întro nr toate astea mai „ B5uină kiară 

de o lsnr. | 

'1—. Uli: îvkate de domnia ta? | 

- —' Fokote de mine, nămal. de mine, nrekăm 

Bezi „ zise Gorenflot îndrentinds-se. . ! 

— "Mai insltă de lkwtă astentam, amikălă mes, 

mi knd m Boiă înloarue de la misisnea mea... 

= Al adensrată ș skămne. amise ! Sb. Borbimă 

de misiznea. ta. : " 

— Ko atoiă mai băksrosă ke am snă mesayiă; 

saă mai bine snă. mesayeră s7 'trimiuă remelsi mai 

"nainte de nlekarea mea. 

— La regele, sksmne amive, 5nă mesageri? 

ama dar te koresnenză k5 remele ?: :
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— D'a drentălă. | 

„— Uli ziui ko i trebse snă mesager? 

-— Îmi trebse snă mesaueră. .. , 

— Brei ne ănslă din framii nostri? ară fi. -0= 

noare nentră monastire sz Bazz Bre ănă frate ne regele. 
=— Negremită. - 

— Îni Boiă nsne la ordine doss niuioare din 

vele mai băne. . Dar snsne-mi, Chicot, ksm regele kare 

te kredea mortă... | 

— Ji am mai sn5s'0, eram nămai în letaryi 
nuj lezndă a sosită minstălă am înoiată. | 

— Uli ka ss reintri în fanoare ? întrebi Go- 

renflot, | E 

— Mai măltă deltă totă d'asna, zise Chicot. 

— Atănui, zise, Gorenflot onrindă-se, pei. ns— 

tea snsne reyelzi totă ue fausemă aiui: în foloszlă se? 

„— N5 Boiă linsi, amiksl mes, nă Boiă linsi, 

fii linisuită. RR 

— 0! sksmne Ghicot,. strig, Gorenflot kare se 

Bedea eniskonă. | 

— Dar mai întiiă, am sr ui ueră “dos lolrări, 

— Hari? pt 

— VYelă d'întiis, bani, ne lană regele 1 ni x Ba 

da înderztă. - 

— Bani! strig, Gorenjlot skalunda-se inte, am 

Ivzile nline. : 

— Esti nrea feriuilă, ure lenea mea, zise 
Chicot. ia 

— Brei o miiz de sksde? | | 

—.N5, & nrea msltă, ishite amiue, snt kăm-
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nstată în gssterile mele, ămililă în dorinuele melo, 
titlslă meă de ambasadoră ns mr mondresue, mi mai 

bine îlă asksnză de kută sm mr lasdă ks dinsslă: o 
sar de slsde îmi ssntă destsle. 

+ —. Eatrole. . Ii ală doilea lskrs? . 

— nă slkatieră. 
— Snă slstieră ? . 

:— Da, ka st mz însomeask»; mie mi nlaue 
Soietatea. . a 
m —:Alamiue, daka eram înk7 liberă ka altp 

dat, zise Gorenflot skopîndă 5nă săsnină. 

— Da, dar ns mai esti. 

— Gloria m leagr, msrmsrit Gorenflot,. 
— Bail zise Chicot, ns se noate faue toate 

„do dats, nenstindă apea onorabila noastr komnanib 
ms Boit măluămi dar kă a mikălsi frate Lakobă. 

— Es a mikălsi frate Iakobk? 
— Da, îmi nlaue, strengarslă. Meta 

n — Uli ai kaîntg, Chicot, este 5nă sănăsă rară 
uii kare Ba 'merye denarte. 

_— Boieskă mai întîi sm "1. du 1055 sste 
uinyi zeui de lege, daka mi'lă akordezi. 
e — Este ală tes, amiue. 

IIrioral loni ne &nă timbre, la al ksrăia sg0- 
motă alergi snă frate sersindă. 

— Kizmagi ne fratele Iakobă uii ne fratele în- 
ssruinată. kă ksrsele oranrălsi, - 

Danr zeue minste ; amindoi se artar» ne nra- 
gs 5utei. | | A 

.
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1. ie — Takobe,,. zise : Gorenflot, îyl: daă o. misisne 
estraordinara. | Ie 

— Mies domnăle: nrioră ? întrebi ijsnele n mirat. 
„su —:Da,- cel: însoui ne “domnslă Robert” Briquet 

într'o klztoriz mare. Iata SE 
_— 01 strig jsnele frate Pană entăsiasmă sel- 

batikă,, eă în kvlwtoriz kă domnslă Briquet, eă la ae- 
rălă uelă mare, eă în libertate! Al domnsle Robert 
Briquet, ne bomă eservita la “arme în toate zilele, ns 
E ama? . - . 

— Da, konilzslă meă. 

— Uli poiă nstea ss ml ieaă mi nămka? 
— So iei. 

lakobă szri mi se renezi afarz din kamer kă 
nisue striovri de bslisriz. 

— K'stă desnre komisisne, zise Gorenilot, te 
roză st pi dai ordinile. Bino .mai înkoavi, frate Ila- 
nărye | | 

_— Tlanărgă! zise Chicot kzrzia astă nsme i a- 
dăuea a minte nisue săneniri kari nă era fzrz dsluea- 
N; Ilanărgă! 

— Bail da, zise Gorenilot! am alesă ne astă 
frate are se nămesue ka uelă altă, Ilansrgă, ka ss 
fals lkărsele ue le fruea uelă altă. 

— Ama dar ns mai este în sersiwiă, ekislă 
nostră amilă ? 

— A mărită, zise Gorenilot, a msrită. 
— 01 zise Chicot ks komnztimire, adenzraălă 

este kw lrebsia s7 înbrirneaskr,. 

31
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— Nosi-snre zero în, 'amikslă me, era de 
noBL-Snre zeve ani. | 

Este o fantr» de :0v lsngr sniepăire însem- 

nat, zise Chicot; nămai 'monastirile notă sr dea astă- 

felă de esemnle. 

Did Bin



XXIV. 

Penitinto. 

Ilanărgă , astă-felă ansnmată de nrioră,. se arstt 

îndatr.  Negremiti ks nă din kassa konfigărvril sale 

morale sa fisiue făsese nriimită sr îndenlincaskr 1o- 

kălă renosatalsi ses omonimă, fiindă-lz.niui o figsr'z 

mai înmelegwtoare ns. făsese desonoratt nrin anlikarea 

snsi năme de asină. 

Fratele Ilansrgă semrna ks: o Bălne,. kă okii 

sei uei mivi, ks nasă.aă seă askăyită wi falka sa skoasr. 

Chicot se sit; 5nă minstă la dinsălă, mi în tim= 

nslă astai minstă, ori kwtă de sksrtă făse, se nzrs 7 

a rirenzită npaloarea mesagerslsi monastirii. 

- Tlansrgă meză kă: ămilinur ling 5uz. 

—  Bino mai înksa, domusle ksrieră,. zise 

Chicot, lsnosui Lssrslă ?. A 

— Da, domnsle, resnsnse Ilansrgă. 
+
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„—- Uli la Lăsrs, kănosul ne 5n5 oare kare En- 

rikă de Valois? 
— Regele? | 

— N suiă, într'adenrră, daka este tolkma! re- 

vele, zise Chicot; dar în-fine astă-felă i ziue. 

— 3 remele Boiă anea afaue? 
— 'Tokmai: îl ksnosui? 

—— M3lă, domnsle Briquet. 

— EX bine, pei uere ss i Borbesui. 

-— Mr noră Isa sr intră? | 

— Ilîns la paletălă. ses de lkamerz, da; Besti-- 

mintală pi 8 sn nasnoriă; „Maiestatea Sa € foarte re- 

linioas ; nreksm suii.. 

— Uli ve noiă zive. naletala de kamerr ală 

Maiestoyii sale ? 

. :— Bei ziue kr te a trimisă smbra. : 

oua ui: Kare: imbrp ? & 

SI IRR i Ksriositatea este snă defelită: ră frate, ui. 

i =. 8r.ms ertag. “- .. “i „i 

  

sii tin Bei ziue kr te a trimisă smbra. - zi 

„— Da, a | 

sia ei Ii ke asteni, skrisoarea.- | ad 
nasti Karo shkrisoare 20 e tt e 
ti =: Bar lă car |: +: i aa 

i— Aladepsrată, 2 tir ît 

  

— Benerabilălă “met, zise. Chicot întsrasndz-se 
kstre Gorenflot, îmi nlzuea mai maltă - velă altă Ila- 
nărgă. i iei 

— Asta totală ue am de flat? întreb: ksrierslă.
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"li u—" Bel. adzăyi k% 'mbra Ba astenta, zrmendă 
înuetă de totă drămslă Iarentonalăi. . mea : 

„= => Atsnii ne astă drămă, Sr .Biă s7 te intilnesc. 

— Tolkmal ama, .: i 

Iansrgă se îndrenti Snre Sup! ui. redili -Ner= 

deaoa la sr: east. i:se nvră Isi Chicot. kz fekindă 

ast» mimkare , fratele Mana BYZ5SE. ne uine-Ba lare 

askălta. - - i 

- În uele din. '3rmo nerdeaoa. kwvză awa-de re- 

nede înk-st Chicot :mară fi nststă: resnsnde. k'5 ueia ue 

“kredea ka .o realitate ns era o:Bisisne. -.., | 

| “Sniritălă sshtilă. ală :lsi Chicot îlă kondsse foarte 
iste la uerlitădinea k2 era . ratele: :Boroineă kare .'a= 

skalta. : Ce DE IRC 

J — Al askălă, lsueti olă; “atută- mal r bine, 

dăla este ama,:0 sm norbeslă nentrătine.:: 

„.— Abnii, zise Gorenflot „:eate-te” onorată: ks 

o misisne d'a. remelsi, skimne amiue.::: . ... 

„— Konfidengialr, da. . ci 

;î.—.Kare are înklinare kă.. roti krezi?. 
— Uli eă totă ama. ' 

— Ye fel! ns suil kă ue misisne: sir. înswr- 

uinată ? TIE 

_— Suiă. km dălkă o skrisoare „. eat» totă. 

„— Sn5 sekretă de stată fr: îndoialz? 

— Ama kreză. 

»—- Ii nă pi tree arin minte ? ... 

— Ssntemă nsmai noi ka se pi susiă ue ks- 

wetă. ns 6 ama?.. „. : 

— Snsne; ssnt 5nă mormintă | nentrs “sekrele.
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— EX bine, reyele s'a otrrită în-fino st ajăle 
ne dsuele d'Anjou. -! 

—. AdeBrrată ? | | 
— Da; domnslă Joyeuse atrebsită sz nleue ast 

noante nentrs asta. 

„— Dar, domnia ta, amikălă. mes? 
— E3 ms dskă snre Snania. 

— Uli ksm kzlvtoresui? 

.—":Dek! nreksm fsueam alte datr, ne josă. kz- 

lare, în ară, den ksm se Ba întimula. : 

— Jakobă în na fi o benz komnaniz de kr- 

Iitoriv, uli bine ai fekată 'de "1 ai verstă înpeleyo 

latinesue,- mikslă strengară! .. 

— K'wtă desnre mine, matsriseskă la mi ala- 

ue foarte msltă. - A 

— Asta ară fi destslă:ka sr pi 'lă das, ami- 

kălă mes, dar ne ling astea, kreză, ks ai avea snă 

sekindantă de minsne la ori-ue întimulare de dselă. 

— Înă mălyămeskă ; skămne amiue, „akm kreză 
lv nă mai am altă uega de kt si mi ieaă zisa bn 

_de la domnia ta. 

—" Adio! -- 

— Ye faui? 

“— Ms nregmteskă sr ni daă bine lsointarea n mea. 
„— Bal între noi, zise „Chicot ns „este de Ire- 

bine. | 

— Aj animă, resnănse Gorenol, asta e bnr 

nentră streini. EI , 

Uli amindoi amiuii se înbrepimarw 5 frp=: 

vezime. aa i
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— Iakobe! strig nriorslă, Iakobe! 
Ilanărgă îmi arzi; fama de dixoră între vele 

dor nerdele... i 

— Ye felă! n'ai nlekată ink? strig, Chicot. 

— S7 ms ertani, domnăle. | 

. — leaks iste, zise Gorenilot, domnslă Briquet 
se grvbesue; snde este Iakohă ? . : 

Fratele Boromeă 'ansră, ks. aerslă date mi ka 

gsra rizînds. 

— Frate Ialkobe! reneti nriorălă. | 

— Fratele Iakobă. a nlekată, zise ekonomslă. 

— Ye felă, anlekată! strigi Chicot.' 

— N ai: dorilă ka s% se dak “ineBa la LăBră 

domnsle? : 

.— Dar era fratele Ilansrgă, zise Gorenflot. 

— 0! nerodă ue ssnt! am krezată kr Iakobă, 

zise Boromes loninds-mi frsntea. 

Chicot înlrsnt;. snrinueana; dar kzinpa li Bo= 
romeă se- nvrea atrtă 'de sinuerz înkeută 0 msstrare 

s'ară fi arstală lkrădm. 

„— Boiă aslenla dar, zise elă, 53: se întoarks 
akobă. a | “ 

. 

Borome se înklint înkrsntendă mi elă surzn- 
yeana. | | ea 

„— A nronosită, zise elă, zitam sr ansnpă se- 

niorălsi nrioră, mi penisem iară nentrs asta, lkz da-- 
ma nekănoskstr a sosită ui doresue s% aibz o asdiin- 
ub de la Renerinpa Boastrz. 

Chicot askslta ls lsare-a minte. 
— Singer? întreb; Gorenflot.
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— Kant skatierk. SE . 

mi a TinsP este ?: întrebi Gorenilot.: 

Boromeă nlekt ks rmine okil. i ci: 

"1 —.Bsnă, este inokrită, -lkăyet$ Chicot.: 

— Se nare linvr' înks! zise Boromeă. 

-i—"Amikslă mes! zise Gorenllot întorkiînds-se 
ktre falsălă Robert Briquet, înuelei? .-.. - .:- 
Ie: : Înnelegă, zise. Chicot,: mi: Bv las5; Boi5 as- 

tenta într'o lamer» Beuinz sas în ksrte. 

— Ama, sksmnălă meă amikă... 

„—'Este' denarte ' Vaiuă .nînz la Lsnrs, domnsle, - 
obsere$ Boromeă, ui fratele Iakobă.noate sm întwrzie 

măltă, kă5 atzlă mai msltă lim nersoana koriiai skriină 

Ba kăteza noate sr înkredinneze o skrisoare snsi :konilă: 

? — Ass ksuetare o faui kam' torziă, -frate Bo- 

romeg,  ..-. DRE mA 

— Dek! nă suiam; daka mi ară fi înkredinmată.;:; 

=. — Bine, bine, o sb:nlekă înuetă snre Karentonă; 

trimise, ori kare Bu. fi, mr: Ba ajnue ue dramă 
„Hi se îndrenti snre skarr. :-! ae a 

—: Nă..makolo „domnsle ,. zise ite Boromet; 

dama nekenoskst se sse ne akolo, mi i doresie.. foarle 

măltă. se :nă întilneaskz ne nimini. :- 

— AI kssîntă, zise Chicoi sertzindi noiă. _da 
ne skara. vea mikr.: : ” 

| - Uli 'înaintt kwtre:.o SIT. asha are da: în 
u”&nă  kabinetă milă, us: 

— Uli es, zise Boromet, Boiă aBeu Onoarea sp 
întrodskă ne nenitinta: ling: enerabilslă nrioră. i 

— Auna, zise. Gorenllot:::; în:
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mt Sat Arma întrebi Boromeă ks neastim- 

MDPĂ i i ga o 

tt —: Foarte binie, aa East SILA 

Uli Chicot emi nrin kabinetă.. ::..: " 

ie. Donv astă kabirelă .penia 0. „Famers; skara a- 
slksnst, da în skara astei kamere..: î::-.; e i 

:: Chicot'.snăsese 'adepvrălă, lksnosuea' drama, dar 
nă mal lkănosuea kamera. tari 

. 
z 

:. Întadenzră,' se .skimbase- maltă do: la: 'gisita sa 

vea a. din --rmw -:.din'! nauifiki,. se -fkăse - resbelatoare + 

n'sreyii era mendripi k5 arme, mesele uri konsolele era 

înkwrlkate ks srhii,; snade mi .nistoaleş: în toate kol- 

urile se alla krte 5nă: kzibă de msslete. uri arliebsse-. 

“„Chicot se: onri; ănă minală în ast amers, sim 

pia . trobzina s% ksyete. a atit 

zi i = Îmi askănde ne Iakobă, eat: aslande dama » 

îmi. d .:drsmălă: ne slori miui 'lka: ss. lase :liberz ska- 

ra.uea! mare. asta. prea -sp zik kw Boră sp mo de- 
wsrteze de: krlsovramălă 1ui.:: sp :ml asksnz dama, 

& înnederată. - Trebse dar, ks o bsnw: strateni'v; 's7 fakă 
kă' totslă..în . kontra de 'ueia: ue ci doreskă sv fakă. 

[lrin &rmare, Boiă astenta: întoaruerea .l5i Jakobă mi m 

Boit ameza aslă-felă în kat S1..Brză: ne dama: mi— 

Sterioasz. îi ct 

iu Olol cats o frămoasz: za: arsnkat într'aslă 

ol, mledioasr, ssbuire, mi d'o 'pesztsre -aleasz,, i 

:0 “rediki admirnd'o. . a 

— Tolkmai kălam 5na, zise: elă; SUIOar'b ka 

inzlă , este. nrea -strimis nentră ;.nriorălă; într'adenzră 
î. 
d
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ară ziue uinena -ku nentră -mine € fkstv: st 0 Îmnră- 

" mstsmă de la dom Modestă; i o poiă înanoia la întoaruere: 

Uli Chicot îndoi kă grab tanika ne lkare o 
_Bîri săb estimîntălă set. i 

“Ilrindea : uea din 5rms înkeietsrr anat fratele 
Boromeă se arztt ne nragă. 3 

— 01 o! msrmsrt Chicot, totă tal dar sil urea 
terziă, amiue. - - 

Uli. înkrăuiurendă=1uă mrenile vele mari.la sna- 
te "mi restărnznds-se înderztă ,. Chicot se. nrefukă kg 
admira. trofeele. 

— Domnslă Robert Briquet kaste o armr DE 
re sr i konsii1? întrebi, Boromeă. . „i E 

pu — EX, isbite .amiue, zise Chicot, uri ue ST fab 
„ Dămnezeslă met, ks o-armv?. 

— Dek! kndă te sernesui ama „de bine liă dinsal 
— Teorir, isbite frate, teoris, catr totă: 5nă 

bietă bărgesă la mine noate fi îndemwnatikă la mzni 
mi. la nidioare; dar ueia ue i linsesue, mi veia ue isa 
linsi totă d'asna,- este inima snsi soldată. Suanga l- 
vesue kă destăli elegangi în msna mea; 'dar Iakobă 
krede domnia - ta,. m'ară înninye d'aiui nîn la Karentonă 
ks sîrfzlă: anei sabie. ate e 

— AdeBsrată? zise Boromei ne e jem:ztate kon- 
pinsă de aerslă atstă. de simnls ui atztă de blondă ală 
1si  Chicot, kare, trebse s o snsnemă, se fpkăse maj ko- 
komată;, mai Sirembă ui se: zita - mai. „Ierăuiuă de lkotă 
totă. d'azna. : | | Si | 

— Lui inot, -sanakea îmi linsesue, .srm$ 
Chicot : ai obserpală kr ună notă nreksrma; ni-
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vioarele mi ssntă foarte srite, eatr mai sirtosă defe- 
ktslă meă. - 

— Îmi dat Boiz st pă-fakă-o  obsersare, dom- 
nsle, ke astă defektă este mai mare înkz nentră .k'6— 
Iztorită de kwtă nentrs denrinderea ks armele? 

— AL suii Iv kziztoresks ? resnsnse- k ne= 

îngrijire . Chicot. E Ş 

— Mansrg mă a sn5s' ro, adusi Boromeă rO-= 

mindă, .: ' - 

—Bezi, & Iokra. dralslsi, ns: kredeam kz am 
Borbită desnre asta Isi Ilanărgă; dar ve mi -nasw, nam 
lkăBîntă s'o asksnză. Da, frate, fală 'o k'vlstorir mil 
m dăkă în wara-mea snde mi am aserea. 

— Suii, domnsle Briquet, kz nrokari o foarte 
mare :onoare fratelsi Iakobă ? 

— De a mr însoui? 

— Mai întiis, dar în ărmz d'a pedea ne regele. 

ri .— Bad ne Baletălă seă de kamers , fiindă-ks. 
este “kă nătinus uri liară arobobil kr fratele Iakobă 

51 nă gaz» altă uena. 

— Esti dar snt familiară al: Lsprslsi ? 

— 01 din uei mai familiari, domnăle; că kp= 

năiam ne regele ui ne seniorii uci jsni de la ksrte 
k3 uiorani de lin. 

— Ile reuele ? | 

— ELE ksmnvra de la mine ue lpndă era dă- 

ve dWAnjou. Dsnz ue s'a .întorsă din: Ilolonia, mi a 
adssă a minte de mine mi ma ski întrenrinztoră ală 

karii. 

— AL o frămoas” ksnosuinu5, domnsle Briquet.



333 , Biblioteca Litteraria 

— Ksnosuinya Maiestuil Sale ? 

— Da. | 
mu Nă ziuo toatu lămea ka domnia ta, frate 
Boromeo.. a 

— 0! ligorii! | 

„— Toatr lsmea este lam ama astuzi. 
— Est nspină domnia la, mr nrinză: 

i E& nentro ue? | 
— Iendă kănosul ne rege în nersoan. . 

si i = El-el am mi că. nolitila mea ks uel alu 
zise Chicot. 

« 

În 

Ă —. Da, dar. nolitila. domniei tale. este în armo- 
ni kg a . rewelăt. a e 

.— : Note înkrede întrii însa ș no. , disnatamă adesea. 

— Daka nr disnstaui,. sm, de 4 înkredinpea- 
ZI O misisne, Aa 

m —. O. komisiăne,, rel. sm zi. 
„: — Misisne.. saă . komisisne, . este totă kam 

avi ; ui în na-mi' în alta se îngelege înkredere.. 
— Dek! nsmai sr suit s1 mi ieas bine ms- 

sărele, eutz tolă: ue, trehse reuelsi. 
— Mssrele. domniei | tale |.- 
.— Da..: 

Mssrele nolitiue, m'săre. de Bang 
— Ns, mossre de stofe.. E 

Ye fel; ? zise.:Boromeă Înlremenită. 
i. Negremită ș- pei: inueloye. 
i ASR, a 

— Suii ks rewele a: Li 5nă nelerinayis la 
Notre= Dame.: de Chartres... i
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1 —:Da;ka s5:kanete -snă.  mosuenitoră. .::. 

„1—: Tokmal, : Suil ke este 5nă mizlokă sign d da 
ajunge. la 'ressltatălă :ue -doresue regele. ..:..: : 

— Ori mi ksm, se nare k3 reyelo nă între-— 

băinmeaze astă mizlokă, ri 

:—.Frate Boromee | zise Ghicot. 
— Ye? a pt 

— Suil, frate, bine k este norba da kuta 
snt mosuenitoră ală koroanei nrin mirakălă, zui ns alts-felă. 

— Uli astă mirakslă, îl& uere 2... 

pa =: De la” Notre-Dame de : Chartres. Se 

| — A! da,:kmama?:. RE IN a IE E 

„a ni Beză ama, asia este. -Reucle a .lzată kma- 

ma :de. la aste bsnz Notre-Dame, ui a. dat'o 'reginel, 

uri drentă skimbă neniră aste lmauz Boiesue sv i dea 

snt pestimîntă “asemenea: ală Notre-Dame . din To- 

leda,:.kare este, se :ziue, uelă. mai îrămosă mi velă mal 

m'indră estimintă de niryine ue -esistv în. lime... -: 

2 Astă-felă în. krtă te dou... i; îi 

— La Toleda,; 'sksmue. frate Boromee, la Tole- 

da, spieaă mrsărr ne astă nestiminlă ni Sb! fakă =. 

nălă asemenea." ra 

„Boromeă nvră lea St SD sute daka trebuia 

Sp: kreazr sai sm ns kreazr Borbele Isi. Chicot, 

at: -:,,Dănv nisue maj 'serioase kăuetrri, ssntemă. a5= 

torisayli. sv. lkăuetomă ko 1515 kreze.. . - 

| — Kreză dar, '5rm% Chicot, ka: ksm neksnostea 

kw totslă ue se netreuca în sniritălă fratelzi  elkonomă, . 

kreză. dar. ko komnania oameniloră de biserikz mi ară



834 *-. Biblioteca Litteraria 

fi foarte. nlvlstr în asemenea îmnrejărbii.. Dar timnslă 
treue,. mi fratele Iakobă ns noate întzrzia  aksm. Ile 
lingr astea, îlă Boiă astenta afarz la Iirăuea Falbin; 
adik. . | ă 

— Hreză k ama & mai bine, zise Boromeă... 

— Bei anea dar komnluuerea de a'lă însuiinua 

îndal, ue pa sosi ? | a 
i Da, | 

— Uli îlă Bei trimite ?. 

— N Boi5 linsi. 
— Îni mlmămeskă, isbite frate Borome& , ssnt 

înkontată ke pi am fvkstă kănosuinpa. 

„Amiîndoi se înklinarz: Chicot emi ne skara uea 
mik; 'dănz dînsălă,. fratele Boromeă înkise . sura kă 
Beriga, - : A . N 

„ — Aideni, aideyi, zise Chicot, dsnz kim se se- 
de, este neanvratr lrebăinyu ka s% nă Brză ne dama; 
este Borba dar sr o:Bzză. . . a 

Uli ka sr uăiv în Iskrare astă nroiektE, Chi- 
cot 'ewi din nrioratslă Iakobiniloră leită se nsts ne fa- 
W3, Borbi 5nă minstă ks fratele nortară uri 155 drămslă 
ksire  Krăuea-Falbin mergindă nriri mizlokslă. dră- 
m5lăL. : i o: 

- Dn ue îns1, ajănse la Krăuea- Falbin, se: fskă 
nenszătă în kolpslă zidslsi nei kase, uri akolo, simpindă 
k» noate sr se. askănzv. de topi argăs! ai nriorslăl, 
kiară de ară (i astă oki de moimă ka aL lat Boromeă, 

- „ se strekări: d'a' lsngulă zidiriloră,. srmi într'snă mannă 

„4 Snion al3 kaset.
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snă gardă kare era skosă afarz, uri ajsnse, fur'a fi Bs- 

zstă, la ănă karnenă destălă de întinsă kare se întin- 

dea tokmai în fapa monastirii. Dsnr ue a ajsnsă 
la astă nsntă, kare i arztt snă uentra de obsersare 

astă-felă nreksm îl; nstea dori, se amezi sai mai bi- 

me se kslki mi astenti, ne fratele lakobă sz intre în 

monastire mi ne dama sr easr.



XXV. 

Ascunzâtoarea, 

Chicot, nrekăm suimă, nă întirzia msltă nino 
sv iea o otrrire: lui dar ne aueia d'a astenta, ui a- 

“sta ku komoditatea uea mai mare. Ilrin desimea kar- 

nenălăi, îti fzkă o fereastrz ka st Bazr ne toni a- 
veia 'ue?']ă interesa ks nenirea mi kă dsuerea lori. 

Drămslă era demertă. În denwrtarea ănde se 

„mătea întinde Bederea Isi Chicot, ns se nedea 
niuă kzlrenă, niul ksriosă, niut perană. Toats msl- 
pimea din zisa trekstr nerise kă snektaksllă ue 0 
lkassase. 

Chicot rză nsmai sn5 omă foarte nrostă 
îmbrokată, lare se nreimbla transpersali ne drsmă mii 
mzssra l'snă lingă bastonă askspilă nanimentslă Maie- 
struii Sale renelzi Franuiei. 

Chicot n'asea nimikă de: fkată. Fă înk'entată
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ku a allată ne astă omă bsnă ka szi serbeaslk'p de 

năntă de pintire. 

— Yo mwssra elă? nentră ue mossra olt? eatr 

lare fr, într'ân5lă saă doăz minste, ksyetrrile uele 

mai serioase ale domnslzi Robert Briquet. | 

Oivri dar sm nă "15 mai nearzr din Bedere. 

Din neferiuire, în: mintală kndă ajsnse la finele 

mwS5rei,: mi era s% rediue kanslă, o deskonerire mai 

imnortantz absorbi toatr lsarea sa a minte, , silinds-" l5. s% 

rediue okii în altz. narte. 

“Fereastra balkonslzi si Gorenilot se deslkise în 

_doăr kanate, wi se Bzză anvrîndă rotsnzimea Isi Dom 

Modest, kare ks okii sei uei mari sgiiui, k5 sărisălă 

seă -grapiosă mi k5 uele mai nlvkste maniere, konds- 

vea o damt mâi încelitz într'o mantr de katifea gar- 

nite kă blans. 

— 0! o! zise Chicot, eats nenitinta. . Îmble- 

tălă este tinzră; sr i nedemă nsuină kanslg; aura + În- 

„toarue-te înks năpină în astz narte; de minsne! Este 

într'adenrră de mirare kr all asemensri la toate fi- 

gsrele ue le nsză. We ssnrrrtoare maniz am k5 asta! 

bănă, eat akm skztierslă. O! o! lkztă desnre dîn- 

- sălă nă mb înuelă, este tokmai Mayneville. Da, da, ks 
maăstama- resăuit, ks" sabia kă gioak, este tokmai elă; 
dar s7 rapionrmă năuină: daka nă m amzijeskă rien- 

tră Maynevillo, nentră ue drakă, mami amryi nentră 

doamna de Montpensier? fiindă-k ast fenein, ei dal 
este dzuesa. a 

— Chicot, o noate krede uinesa, usrwsi din- 

22
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Wastă minstă ne omslă ks mrssrele, ka sr nă nearzr 

din sedere ne uele dos nersoane strelsuite. 

Ileste o seksndz, Brză inindă-se înderutslă loră 

figsra 'nalidu a Isi Boromeă, ne kare Maynoville îlă 
întrebi: de mai mslte ori. 

— Aura. este, zise clă, toat limea este ames- 

tekatv; brano!: sr lkonsnirzmă, aura 6 moda, dar ue 

draks! dăuesa prea din întimalare su loliaslr, la Dom 

Modestă, dînsa lare are: lasa de Belesbat la o szte 

de nami d'aiui? „ | 

Într'astă minstă, atenmisnea Isi Chicot înuerlt 

ăn5 altă molină de întoritare. Ile kndă dăuesa Borbia 

ks Gorenflot, saă mai bine îlă fuuca sr porbeask'r. do- 
mn5li de. Mayneville fus sn yestă snsia de afarr. 

„Chicot, kă toate astea n5 Brzăse ne nimini, a- 
far» de omslă ks mrssrele. 

Astă westă i era într'adenmră Isi adresată; re- 
sslta kr omălă ls mrssrele n5 mai mwsăra. | 

Se onrise în fana balkonălsi, în kărmezimă mi 
kă fapa întoarsz snre Ilarisă. Da 

„ Gorenllot îmi srma - amabilitupile. kă nenitinta. 

* Domnslă de Mayneville: norbi uesa la .ărekia 
luă Boromes, ni auesta înuenă  kiară într 'auelă minat - 

a. estiksla înderztslă nriorălsi, lW'ănă kină neînpelesă 
nentră Chicot, dar deslsuită, dăm kăm se nare, nentrs 

omălă 5 mzssrele; fiindi-kz se denrrti,-se amezb 

într'altă -lokă. snde sn5 altă mestă al Izi Boromes“ ui 

ală Isi Mayneville îl nironi ka o statsz. ... ; 
Dans kote-Ba minzte de -nemimlare, la snă altă 

pestă fkstă de fratele Boromeă, se dele la snă feli de
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eseruipiă kare ureokăna kă aptă mai mall ue Chicot 

ue ltă nă i nătea denina skonslă. 

Din loksl; snde medea, omslă ks m'sărele în- 

venă sr alerge nînm la noarta nrioralălsi, ue undă do-. 

__mnălă de Mayneville îuri minea ora în mznr. 

! — Draue! draue! msrmsr; Chicot, toate astea 

„mi se nară de nrenăsă; enigma este bine esnlikatr, 

dar ori lkwtă de bine ară fi esnlikate, Bvzindă noate 

faua -omalsi kă m'rsăre, ami deBina-o. | 

Întrauestă minstă,, ka km demonslă familiară 

ală li Chicot ară fi Boită sr i îmulineask' dorinya, o- 

mâl ks m'sărele se întoarse, mi Chicot reksnoskă ne 

Nikolae Poulain, lokotinentslă nresosteuii, auela k'ursia 

i pîndăse în zilele trekăte nclile sale nentare. 
| — Eat, zise elă, iriaskr Liga! am Brzală 

destălă aksm ka se giueskă restală 5 nspină Ikră 

ci bine! fis, Bomă lăkra. a 

Dsns mai mslte konsorbiri între dsuesa, Go- 

renflot mi Mayneville, Boromeă înkise fereastra mi 
balkonzlă remase demertă. | 

Dsuesa mi skstierălă seă emirz din nriorată lia 

sm se ssiv în irussra kare îi astenta. Dom. Modestă 

kare îi însopise nînz: la moarte, fuca mereă la re- 

Berinjle, 

Dsuesa pinea înk7, deskise nerdelele irzssrei 

la sr resnsnzL la komnlimentele nriorălsi, lkrndă snă 
lkvlsgvră iakobină, emindă din Ilarisă ne noarta Sant- 

Anton, neni înaintea kailoră ne kari îi nripi kă ksrio- 

sitate, anoi 'peni ling trzsăra în kare se sit în- 

tr'însa, 
+
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Chicot reksnosks în astă kelsgrră ne mikslă 
frate lakobă, kare s'a întorsă în (5% de la Lsrs, mi 

a remasă în mirare dinaintea doamnei de Montpensier. 
_— Aid, aidi, zise elă, am marte.  Daka Ia- 

kobă se întoruca mai ksrîndă, mami fi nătălă sm B'ză 

ne dăuesa, fiindă silită s'aleroă la lolzlă meă de în- 

tilnire de la Irăuea Falbin. SE 

_ Akim dănz doamna de Montpensier kare a 

nleliată, fokîndă-uri mika konsnirare, Bine rindălă :dom- 

nisi Nikolae Poulain. Ile auesta, îlă noiă esnedia în - 

zeve minte, - tă E | 
Întradenzră, dsuesa, din ue a irekstă „ne din- 

aintea Isi Chicot îvr' a "15. pedea, se. îndrenta snre 

Ilarisă , mi -Nikolae: Poulain se gstia s'o srmeze. 

Elă kta s% treakv ka mi dăuesa ne dinaintea 

gardslzi. snde se afla: Chicot. 

Chicot îlă przs renindă, nreksm nînztorslă pede 

penindă animalslă, nregvtindă- -se s1 lragr kendă i ară 

îi anroane. 

Endi Poulain fsse anroane de Chicot Chi- 
cot lrase. | 

— EI banale omă, zise elă din gara sa, a- 
ronks=pi okii mi- m'aiui, dala nrei. Me 

 Poulain tresri ui întoarse kanslă snre' narlea 

mangălsi. SE 

m Nail. poză: nrea bine! srmrb Chicot. A 
kăm n5 le mai. nrefaue,. domnale Nikolae Poulain. 

Lokotenentală: nrepostopii sri ka- snă uerbă la 
noknetslă de nul:
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| * — Vine esti domnia la? întrebi elă, mi. ue 

doresui? .. - | 

+ — Vine snt? : 

Da. - i 

„— Sănt snă amilă ală domniei tale,- noă, dar 

intimă; ue noi? ama! este năyină kam lsngă sr ui 

esnlikă. . | | 

- „— Dar în-fine, ue doresui? porbesue, - 

-— Doreskă s Bii la mine. 

— La domnia ta? 

— Da, aiui; ss te kobori în manuă. 

— Ientră ue? - | 
— Bei afla; koboars-te mai întiiă. 

— Dar... | 

— li sv nii sv te amezi ks snalele Pastă 
gardă. 

— În-fine. | 

— Fr a le sila sure mine, fur sv te arvi 

mi sm pi treakz urin minte ka ssnt aui. 

— Domnăle.. Ia 

— Ilretinză lam mată, o. suiă bine; dar, ue 

prei, domnslă Robert Briquet are drentslă sr fi nre- 

tenniosă. ! 

— Robert Briquet! strigi Poulain: esckatandă 

îndat manonera lomandatr. 

— Ama, Beză, mezi josă, bine... A! al se 

nare kw mwosărpmă notelisuele de la Vincennes? 

— Bă! | 

— Fr niuă o îndoialv; anoi, ue este de mi-
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rare la snă lokotenentă als nrepostepii sz mă fak' da- 

toria a pedea limndă se înfuuimeazu okasisnca? 

— Is atztă mai bine, km lăkrai ssb okii nrea 
strelsuiteloră nersoane. 

*— rea strelsuiteloră nersoane ? N înpelegă. 

— Ye felă! nz suiai?. 

"— N5 suiă ue Boesui sm ziui, , 

— Asti doamnb mi astă domnă ară era în: 

Dalkonă, ui kari a5 nlelală la llarisă, ns suii uine era? 

— “În jară. 
— Al ue feriuită sent ke am sz pi snsiă 0 

nostate ama de mare! Înkinsesue-pi, domnale Poulain, 
km aseal de admiratori în fănkpisnile domnici tale de 

îngrijitoră de ki ne doamna dsuesa de-Montpensier uri ne 
domnslă komite de Mayneville. N te mina. 

— Domnăle, zise Nikolae Poulain, înuerkzn-. 
dă-se sr se lente în kontra astoră ksainte, felălă kă 
lkare mi le îndrentezi... 

— Daka te sei mimka , skămnslă: mcă domnă 

Poulain, adrăui Chicot, mr Bei îmninite la Br'o estre- 
mitate... Illeză bine. 

Poulain skoase snă susnină. 
— Aura, Beză, srmb Chicot.  Îni snăneam dar 

ke lăkrindă. asti-felă săb okii astoră nersoane, mi ne 
finds obsersată. domnia ta ziuă auia; snăneam dar, 
sksmnslă meă domnă, kară fi foarte de folosă nenirs 
domnia ta: ka alte Nersoanr: strelauit,, sure esemnlă 
reuele, sm te obserse. 

— Renole ? 

— Maiestatea Sa, da, domnsle Poulain; este
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foarte anlekată, te asigără, ka sr admire ori ue I5- 
kră mi s resnluleasl ori ue mănkm.. 

— A! domnsle Briquet, te. rogă!. : 
— Ji” o renetă, sksmnăle.. domnăle Poulain + 

lk3 daka te Bei mimka esti snă omE mortă: remri dar 
linisuit; ka s te feresui de. ast disgrapir. 

| — Dar ue prei de la mine, în nsmele 
veri ? 

— Binele -teă, n altă jeBa; nă pi am zisă ka 
eram amilslă domniei tale? 

— Domnsle! strigi, Nikolae Poulain desnerată, 

nă suiă într'adesvră ue am fustă Maiesteyii Sale, dom- 

nici tale, ui la ori uine! 

_— Skămnsle domnsle' Poulain, te ei. esnlika 

li uine se line; asla nă mr, nrinesue ne mine; că 

mi am ideiele. mele, înpeleui, mi sturăeskă într'însele; 

"aste ideie săntă kw reyele mar; nstea anroba ka lo- 

kotenentslă nrenostpuii sr se sănsiz, kndă este în 
fankyuisne de ofineră ală drămsriloră, la estele uri la 
arstorile domnslsi de Mayneville: uine. suie, în fine, 
daka revele ns sară ssnvra k7 lokotenentălE ureno- 
Sivuii n'a însemnată în renortslă seă din toate zilele 

Ik» doamna de Montpensier mi domnzlă de Muiyneville 
ai intrată eri de dimineayr în oramălă Ilarisălsi? A- 

skăltv, domnsle Poulain, n este nimikă: altş de tă 

k'% o sw te striui negremită ls Maiestatea' Sa. 

— Domnsle . Briquet, o skrnare din npedere ns 

este o. krim”, mi fers îndoiale Maiestalca Sa suie 
rea bine... *
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— Sksmnsle domnsle Poulain, lreză kr pă faui 

nblăuiri; eă poză mai limnede, în ast afauere. 

— Ye npezi? | 

„ —. 0 frsmoasr mi băn' snînzărvtoare. 

— Domnsle Briquet! ” 

— Asteantz dar, uedrakă! ks ofringir nor, 
natră soldaui la uele uatră nsntări lardinale, Ilarisiani 

lkam mălui îmnrejsrslă snînzărtoarei, mi snt oare-ka- 

re -lokotenentă ală nrenostzuiă ue 1 usnoskă în nîrfălă 

frîngiei. | 

Nikolae Poulain tremăra ama de tare în kută 
din astu tremărztsrs sgădsia toti karnenslă. 

— Domnsle! zise elă îmaresnnds-—ui m'znile. 

"— Dar sint amiksls domniei tale, skămusle 
Poulain, srmi Chicot, mi în ast kalitate de amikă 
eat k7 i daă snă konsiliă. - 

îi — n konsilig?' | . 
— Da, foarte lesne de srmată ,: măluămeskă 

Isi Dămnezes! te Bei dsue. aksm altăm ; înpeleyă î Ss 
te dsui sz afli.... 

i— Balls... întrersnse Nikolae nlină de smr- 
„uinare, sr afls ne uine? 

"—.8% kăgetă -snă minstă întrersnse Chicot. 
sp ani... ne domnslă d'Epernon.: 

"— De domnslă dEpernon, amikslă reyelză ? 
— Tokmai; îlş pei trame la 0: narte.: 

„i — Ile domnală d'Epernon? 
— Da, mi i pei snsne totă uc sa netrekată lkă 

mrSărzloarea dramalăi. 

— Este o nebănir domnsle. .
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— Din kontra este” o faniz. 8 minte, foarte 
le minte, : 

— N5 înpelegă. 

— K toate astea € nrea de înmelesă. Dalka 

te zoiă densnua ksrată ka ne omălă kz mzssrele ui 

ka ne omălă ks nentarele; te Boră snînzăra; daka din 

kontra „ Bei eselkăta aueasta de bsnz-Boiv, zei fi nlină 

de resnlwtiri mi de onori... Ilarik nă esti konsinsă... 

De minsne, asta mr na năne la ostenealr st 'mr în- 

torkă la Louvre; dar,. nre lemea' mea, totă m noiă 

dăue; nă. este nimikă ne kare sv n 15 fakă neniră dom- 

nia. la. IN 

" Uli. Nikolae Poulain aăzi sgomotali ve fvuea 

Chicot dindă la o narte kruuile ka sm se skoale.. 

— N5, ns, zise elă, remri aiui; mr poiă dăue. 

—: Ama Beză; dar înpeleui, sksmuăle domns-— 
le Poulain, ns trebze siklenii; fiindă-k» mne Boiă 
trimite o' skrisorik revelzi, ală k'rrsia :am onoare, 

ama nrelăm mr nezi, sat mai bine nreksm nă mr 

ez, a i fi amikslă intimă, astă-felă - înktă, la s fii 

snînzărată totă ama de sssă mi mai sksrtă. 

— Hlek5, domnăle, zise Iokotenentsls înkre-= 

menită ;. dar abssezi foarte tare... 

a Bă? 

— 0! | 

— E! skmusle domnsăle Poulain, înalyuv-mi 
altare; crai snt trduloră, le am frkală sug mnti- 

toră ală uatrici! Anronosilă, d-le iste, slămusle dom- 

năle Poulain, -findă-lr ms grebeskă foarle msllă sp



3416 „Biblioteca Lilteraria 

nlekă d'aiui, kă Loate astea, asta n'o notă fauc dek1lă 
dănz ue sci nleka. Osnelzlă lsi d'Epernon: ns sita. 

Nilolae Poulain se sksli, mi, ks fama ănzi omă 
desnerală,, se renezi ka o svucatz în drentslă norpii 

Santslzi- Anton. 

— A! era timnă, zise Chicot, fiindă-kz ealr 
| ese din nriorată. 

Dar ns este mikslă mes Iakobă. i 

E! e! zise Chicot, .uine este astr sekwtsrt, 

lroită nrekăm arxitektslă Isi Alesandră noia sr kroia- 

sk» msntele Atos? La drak! este snt ne foarle 
mare ka sr însopeaskz ne ănă Dietă lvpelă kamine! 

Bozîndă ne astă cemisară ali nriorslăi, Chicot 

se grvbi S'alerye snre Krsuea Falbin, lokălg întilnirii. 

Fiindă-k7 era silită s'ajngr akolo ne 5nă drămă 
„virkălară , linia dreantz apă nentră dinsălă apantayislă 

reneziuinii , adilz lkvlsgorală sriamă, kare treueâ dr5- 
ml d'a kărmezimi kă nisue nami. mari, ajsnse velă 

dîntiiă la Kraue. 

Ile lîngr. astea, Chicot, îmi kam nerdea timnslă 
ka s% esamine, ne kiuidă îmbla, ne omslă ses, a Le- 
răia fisionomir ns o kănosuea de lokă. 

Întmadenură astă kwlsgură era snă adenzrală 
Filisteană. - În graba ue o nsse s7 bilz sw afle ne 
Chicot, nestimîntslă seă de Iakobină niui ns era înkisă 
ui se întrevedea nrintr'o krainutăre niuioarele sale 

măsksloase îmbrikate ns nisue nantaloni de laisi. 

Glsga sa Imsals reă în josă fuea ss se paz ănă n'vră 
-nrintre kare ns treksse înkm foarfiuile nrioratălzi. 

— Afar» din astea, oarc-kare esnresisne n5
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tokmal reliyioasv înkrepia kolpsrile nrofsnde ale pă 

'rei sale, nui k'ondă Boia ss treakz de la sărisă la risă, Insa sr 
se Bază» trei dinni, lkari semna a nisue nalisade ame- 

zate dinderztslă întvririi bszeloră sale ueloră groase. 

Nisue braue lsnyi ka ale Isi Chicot, dar mai 

groase,  nisue &merikanabili d'a redika norpile Gazei, 
- ană" mare kăpilă de băskuturiz netrekstă nrin sfoara în- 

uingrtoarei, astă-felă -era, ks 5nă sală îmfemărată ka 

o naBzzz îmnrejărălă nentălsi ses, armele ofensive mi 

defensive. ale astsi Goliată ală Jalobiniloră. 

— Negreurită, zise Chicot, este foarte srită, mi 

daka nă mi pa adsue o nostate foarte ban k'snă astă 

felă de kană, noiă ziue kr o astă-felă de fiinpr este 

foarte netrebsinuioasz ne nrmîntă. , 

Kvlsgwvrslă, Bzindă k7 Chicot se anronia me 

re, îlă salzif, kam militvresue. 

— Ye grei, amiue ? întrebi Chicot. 

— Esti domnslă Robert Briquet! - 
— În uersoanm. 

— Daka “6 ama, am sr pi daă o skrisoare 
de la penerabilslă urioră. | 

— Du-mi-o. 

| Chicot Isi skrisoarea; era lomnăsz kă astă 

termini: 
| “Shkamnălă mei amilă, am kăuetată de la de- 

““supryirea noastrp. Îmi „este într'adenvră ks nenstin- 

“ur su lasă lsniloră sfvmietori din lime oaia ne la- 

“ro Demnozeă mi a înkredinpato.  Boiă sm norbesliă, 

“de mikslă nosiră lakobă Climent, lare mai adinca-
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“ori a fostă uriimită de regele, mi i a îmulinită me- 

“sayislă de -mintne. | 

În lokslă Isi Iakohă, a kwrăia elale este înks 

“fraetr, îpi trimiuă ăn bănă mi demnă frate din 

“komsnitatea noastr»; are o fire blundz uri toate banc; 

“ssnt sigsră kw'lă pei nriimi ka însopitoră: de krlv- 

torib . .. - 

— Da, da, Kăuett | Chicot arsnkndă nezimi 

o kvstvtsr assnra lkelăgvrălsi: înlirede-te în auesta. 

“Adasgă ne ling ast skrisoare bine ksnînta- 
“rea mea, ne. kare mi nare reă km n pi am dato 

“din gărz,. 

“ Adio, amicul meă.ee 

— Eaw o foarte frsmoasv skrisoarel zise 

Chicot: dsnr ue fini uitirea.  M'aui nrinde le skri- 

soarea a fostă skris de ekonomă; are o mont mi- 

mânat. 

— Între adenură, fratele Boromes a skrisă skri- 

soarea, resnsnse  Goliată, . 

— Ei bine, daka 6 ama, amikălă :meă, ade5- 

yi Chicot sărizîndă într'ănă modă nlvkată -lplsgerălsi 

velzi mare, te ei întoarue la uriorată. 
n — R3? 

— Da, mi nci snsne Reserinuci .sale kz mi 
am: Skimbată nvrerea, mi doreskă sp ikvIotoreskă 

singară. Da i 
— Ye fel! n5 mb Bei la ks domniata, dom- 

năle? zise kolăgrslă ks o mirare însopits de. ame- 

ninuare. ” 

— N, amilelă met, nă.
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— [li nentră ue, rogs=te? 
„— Fiindă-ks trebe sr fakă ekonomir; timnii 

săntă asnri, ii kat sr mrn'snui foarte maltă. 

JMigantală îmi arzti uci trei kolui. 
— Iakobă msn'snks ka mine, zise elă. 

—. Da, dar lakobă era snă kplsgrră, zise 
Chicot. 

— Uli eă, ue snt? 

 — Domnia ta, amikălă meă, esti 5nă lanske- 

netă saă 5nă uindarmă, ueia ue, remzir între noi aste 

-Borb, ară nătea skandalisa ne Nostra-Doamnz lwtre 

kare ssnt denstată: 

— Ye tot; porbesui de lanskenegi mi de gin-— 

darmi ? resnsnse kwolgvrălă. Et ssnt 5nă Iakobină; nă 

se kănoasue oare dsnz nortală meă? 

— Torislă ns faue ne omă, amilkălă mes, res- 

nsnse Chicot, ui: lkăpitslă. faue ne soldală; snăne asta 
fratelui Boromeă, daka orei. pi 

| II Chicot fzkă o renerin wuvigantslst, kare a- 
“nsk' drămală nrioratălăă mormsindă ka 1 5nă lene ue 

E gonese uinena. 

Ki; desnre kolmtorălă nostrs, lvs% ss 'nleye 

auela lare era ss i fi însoyitoră, mi dsnr ue'lă neză 

inteendă ne noarta vea mare a-monastirii, se dăse sr se 

askănzs dăm 5nă gardă, se desbrrki de pestimîntală 

seă, mi năse zaoa sa uea fin ne kare o kănoastemă 

ssb nămele de krmama sa de nînz. 

Dans ue mi fuks.gzteala, treks d'a kărmezi- 

mslă lwmnălă ka s'ajăngr la drămslă Iarentonslzi.



XXV. 

Gnisii. 

iară în seara zilei kzndă Chicot nleka snre 
Navara, pomă reafla în. kamera uea mare a osnelălsi 

"de Guise snde am kondssă de mai male ori ne uili-. 
torii nostri în trekstele noastre nosestiri ; pomă. realla 
amă zisă, în kamera uca mare a osnelslii de Guise, 
ne aselă jsne ks okizlă pis, ne kare "l& amă ppzată in- 
trendă !n Iarisă, din dermtălă -kalslzi Isi Carmainges , 
mi kare nă era altă uinena, o suimă akăm, deltă Îr5- 
moasa nenitintr a -lsi dom Gorenilot.. 

| Astm dat ns se ferise niui de ksm ka sm uri 
askănzz nersoana sa seksali. Doamna de Montpen- 
sier înnestitz k'o rokiz elegantz, ks gitslă largă, kă 
nvrălă. konstelată de stele mi de netre sksmne, lăm 
era moda în auea enoks, astenta -kă nerzbdare în ni-
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uioare în skobitsra &nei ferestre, ne uine-nBa kare în- 

izrzia Ss Bilp. 

ămbra. se fiuea mai deasr, dăuesa abia nztea 
pedea noarta osnelzlsi, ne kare okii i era ks totală 

apintană. | 

În-fine maslă unsi lală se aszi, ui dsnm zeue 

minăle Bouea ămierslzi ansnua ki misteră la dăuesa ne 

domnală dsuele de Mayenne. 
__ Doamna de Montpensier se skslt mi alergi 

înaintea frațelsi ses l'o astă-felă de grab în kztă 

sit; s1 îmble în birfslă niuiorălsi drentă, nreksm i era: 

obiueislă krundă noia s+ n5 skioane. 

—: Singsră , frate ? zise ea, est singără ? 

— Da, soro, zise dsuele mezindă josă dens 

ue a srrălată mrna dăuesci. 

— Dar, Enrikă, 5nde este dar Enrik? suii bine 

7 toatz lsmea îl asteantz aiui? 

—  Enrikă, soro, mare înkr ue sr fakw la [la 

risti, ne krndă din kontra are foarte maltă de fkată 

în oramiele Flandrei uri Ilikardiei.  Lskrarea noa- 

str merge înuelă mi kam ne s5b nzmîntă; apemă de 

lskră akolo; nentră ue s7 715 nurusimă ka sm Benimă 

la Ilarisg, &nde toate ssntă fvkste ? 

— Da, dar snde. toate se oră desfaue daka 
n5 B7 robii. Si 

— Bal 

— Bal kt ei poi, frate. În zilkă, că, ko 

bărgesii nă se mai msluămeskă ks aste kăninte, k' noieskă 
sm paz ne dsuele loră Enrikă, cate setea loră, de- 

lirăl& loră.
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— ÎN8 soră nedea într'snă minstă bănă,. May- 
neville ns le a cesalikată toate astea? SE 
tă — For îndoial'p; dar, suit, nouca sa n5 nre- 
măesuc. kwtă ale noastre. o 

„— Uelsi mai gruhbită, soro. IIli Salnede? 
„— Morlă, .. 

—-Fw' a norbi ? 

— Fr" a .sslla. 
— Bine. Uli înarmarea ? 
— Finitr. 

— - Narisală ? 

— Îmrrurgită în “meai-snre-zeue lartiere. 

;.”— Li fiz-kare kartieră are ne lanzlă ue le am 
armtată. . 

— Da. 
„> Sb tevimă dar linisuiui, Damnezesle! ealt 
ye am zisă bsniloră nostri bsrgesi. 

— Nă te oră askslta. - 
— Bal. | 
-— În snsiă kr sunt îndezuigt, 

„„.— Soro, km al obiueislă sr jădeui graba al- 
tăia dan kiară nerzbdvrile tale. at 

"-— Îmi faui o msstrare serioas? ă 
i. —  Fereaskm Dsmnezeă! dar ue. ziue. featele 

meă Enrikă. katr s fip esekstată. Ile lîng” -auestea» 
fratele met Enrilkă Boiesue ST ună se grubeaskr nisi 
de lkăm, 

— Ye. se favenă alani? întrebe, dsuesa kă. ne- 
rbdare. : | 

“e lare ne art fano-ss ne grobimă, soro?
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a. — Toate, :daka srei. . 

-— De snde: SP însenemă, dănzm-nsrerea dom- 

niei tale? | PR 

—. 5 Iszmă întîi .ne regele; :. 

„— Asta pi este'ideia nestremstatr; nă zikă kr 

este „drite, daka sară nstea măne în lăkrare; dar: 
nroiekta mi. a - faue: Ii 0 tolă auela-ură „Ir - 
dă=pi a minte de Iote-ori mamă resurită, . 

— Timnii s'a slimbată; rewele ns mai are ne 
nimini ka sw'lă anere. „i 

— Nos. afars de Elnegiani, Sonia, gardele 
franvese. . . 

— Rn Bei poi, lrate, eă, eă lare ui sorboslkt, 

îlă noiă arsta ne ăn drsmă mare, însopită nămai de 
doi lakei. 

| _— Asta mi Sa zisă de o sut de on nui nă 

"15 am Brzătă niui o datr. 

„o — ÎN ei pedea dar daka saci runedea nămai trei 

zile la Ilarisă. a 
2 — Înkz snă nroiektă!  --- - 

— Snă nlană pret sr, ziui. 

— Daka 8 ama, bine-Boesue de mi "1% susne 

ui mic. , , 

— 0! este o 'ideiz, mi nrin &rmare te sa faue 

—Fereaskz Dsmnezeă sp ui atingă amorslă 
uronrit de astoră; su nedemă nlanslă. 

— Îmi bani jokă de mine, Mayenne. 

-— Nă, te aslltă. - 

-— EX Dine, în natră kăainte, ealp... 
"23
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Întastă minstă smierslă rediki tanigeria. 

— Boeskă Înzluimile Loră sr „uriimeaskz ne 

domnslă de Mayneville? întrebi elă. 
— Komnliuele met? zise dsuesa, sr inire. 

Domnslă de Mayneville intri  într'adensră 

mi serăti, mona dăuelsi de Mayenne. 
— Snă singară ksnîntă, monsiniore, zise elă; 

Bi de la Louvre. | 

— Ei bine! strigarz d'o datr Mayenne ui 
dăuesa. | 

— Se di ks sokotealz de sosirea domniei tale. 

— Ye felă? 

„— Borbiam kă kznetenia nostslsi de Saint- 

Germain l'Auxerrois, doi Gaslkoni trelarz. 

— În konosui ? 
— N5; era de sssă nînz josă îmbrekani într'snă 

uortă noă. Cap de bious! zise 5nslă, ai snă pestimîntă 
m'sreuă, dar lare, la îmnrejărare , nă pi ară laue aue- 

lea-mi serpipie ka nentarslă teă de eri. 

— Ba! Da! ori krtă de tare ară fi sabia dom- 

nălăi de Mayenne, zise uelă altă, mr nrinză kr n5 Ba 
sgiria ast mstase nreksm n'ară fi nătătă ss sgîriie nen- 

tarălă, ' 

— Uli zikîndă auestea, Gaslonslă înuens sr 

se fuleaskz kă branadele zi kari arvta kr te suia a- 

uroane. | 

2 — i ai kai săntă asti Gaskoni? 

— N5 suiă, 

=— Uli sat retrasă? 

-O! nisi de km, striga în gsra mare; nă-
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mele Învluimii Boastre fsse aszită; nisue lrekwtori se 0- 

nrirs ui întrebarz daka .într'adegzră ai sosită. Era sr 

resnănzs la întrebare, lrndă d'o datr 5nă omă se a- 

nronii de Gaskonă uri "15 losi ne meri: de ns mr în- 

velă, monsiniore, astă omă era Loignac. 

— Ve.ărm»? întrebi dăuesa. 

| — V'aueste norbe zise nrea înuetă, Gaskonslă 

resnănse nămai nrintr'snă semnă de sănsnere, uri 5rm'b 

ne avela kare i tviase Borba. 

„— Uli astă-felă ? 

-— - Astă-felă înkztă n'am nststă alla n mai măllă, 

dar, nînz &na alta, feresue-te. 

— No te ai lsată den dinmii? 

— Ba da, dar de denarie; mz temeam sr nă 

fii rekănoskstă, ka mintilomă ală Învinimii Boastre. Ei 

Sai îndrentată snre Louvre, mi se kr nebvzăui du- 

n osnelălă de Mobile. Dar dsnz dînmii, o msluime 

de oameni siriga: Mayenne! Mayenne! 

— Am sng mizlokt foarte simnls d'a resnsnde: 

zise dsuele. 
— Kare? întrebi sorz-sa. 

— D'a merme ss salstă ne remele de-searz. 

— Ss salsni ne remele? 

— Negremilă, pit la Maris, i snziă nostuui 

din oramele sale uele bsne ale Ilikardici, n'are nimikă 

sp mi zik. 

— Mizlokslă esle bsnă, zise Mayneville. 

— Este fr jsdekatz, zise dăucesa. 

— Este neanwrată, soro, daka întradenvră le 

treue nrin minte kz am sosilă la Ilarisă. Afar de u-
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stea astă-felă era nzrerea fratelsi nostrs Enrilă, ka 

sp mb dăkă ama înkrluată ka dans drămă la Louvre, 

snre a înfzpima rewelsi înkinmuisnile de la toatm fa- 

milia. - Dăns ue mi poit îmalini asts datoriz, ssnt li- 

beră, mi notă nriimi ne ori-uine noii Boi. | 
— Membrii koniitetslsi, snre esemuls, te as- 

teant. e a 
-— ÎN poi$ nriimi la osnelsl Saint-Denis, dan 

ue m'z Boiă întoarue de la Louvre, zise Mayenne.: A- 
ma dar, Mayneville, zi sv mi adskz kalslă; ama nre- 

lksm este fir” a "15 sterpe. Bei seni ks mine laLou- 

vre. Domnia ta, soro,. asteantr-ms, daka: nrei ? 
— Ai, frate? oo 
— Ns, la osnelălă Saint-Denis, snde mi am 

Ipsată trzssrele mi snde mr kredă ksălkată. Bomă fi 

îmnresns neste dos ore.



XXVII. 

Da. loavre. 

Întrauea zi, nentră nisue. întimulsri mari „ re= 
ele emi din kabinetălă seă mi zise sr kivme ne dom- 
nălă d'Epernon. 

„Era ne la dosv-snro. z0ue. _ 

Dsuele se grobi a se ssnsne mi a intra la 
reuele. . | E | 

„Alb ne. Maiestatea Sa în niuioare în uea 

d'întiiă kamer'b, nripindă Ik lsare a minte ne &n5 l1- 

lsg'vră, iakobină kare se romia mi nleka okii -ssb uri- 
pirea uotrănztoare a remelăi, 

- Regele trase ne d'Epernon la o narte. 

—  Ilrigesue, dsue, zise elă arvirndi-i ne ji- 
nele, uo figsrz ksrioasz are atestă kolsguri. 

— De ue se mir Maiestatea: Boasirr? zise 

dWEpernon; mi se nare o figărv foarte ordinarz.
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— Adenvrată ?. 

Ii reuele se nsse s7 ksyete. 

— Iom te kiamr? îlă întreb. 

— Fratele Iakobă, sire. 

— N'ai altă nsme? 

— Nsmele mes de familiz, Klementă. 
— Fratele lakobă Klementă? reneti reyele. 

-— Maiestatea Boastrr ns afl mi în năme ue- 
Ba rios5? zise dsuele rizindă. 

Reumele ns resnsnse nimilă. 

— Li ai îmkstă nrea bine însruinarea, zise 
elă kzlăgvrăliă fir a înueta d'a "1% nrini. 

— Kare înssruinare , sire ? întrebi, dăuele kă 
auea kătezare de kare era adesea msstrată, mi kare 

i da în toate zilele o familiaritate. 

— Nimikă , zise Enrikă, snă mikă sekretă în- 
tre mine wi uine-pa ne kare nă'l& ksnosui, saă mai 
bine ue kare ns'lă mai ksnosui, | 

— Într* adesvră, sire, zise dEpernon, te sipi 
kam lăriost Pastă konilă, ai îlg înksrui. | 

— Aderrată, da. N5 suiă nentră ue nrisirile 
mele ns notă ST se anere de dînsslă; mi se nare ks 
"15 am mai n'ozătă saă ko "1 noii mai Bedea. Mi sa 
arrtată într'ană pisă, mi se uare. Aidi, eat kr 

sorheskă îzru ksnîntă. Du-te, kolsgzrele, pi ai fată 
misisnea. Se sa trimite skrisoarea uerstz'auelzia kare 
ui o ere: fii linisuită. d'Epernon? 

— Sire? 
"— 55 i se dea zeue sksde. 

"— Molyămeskă, zise kolsgwrlă.
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— Mar ai zisă mslusmeskă ls iîrfălă din- 

piloră! resnsnse d'Epernon kare nă înmelemea niui de 

lkăm ne ănă krlăgvră st se narr k1 desurogeste zeue 

sksde. | 

— Am zisă mălusmeskă kă Bîrfală dinyiloră, 
adrăui milkălă lakobă, uentră lkz ami Boi mai bine 5- 

n5lă dintr'auele frămoase kăpite de Suania kare săntă 

atîrnate de zidă. 

— Ye fel. n pi nlaue mai bine banii ka s+ 

„te dăui sz Bezi ne komedianil din niama Saint-Lau- 

rent, saă ne ensreii din strada Santa-Margarita ?. în- 

treb: d'Epernon. 

— M'am nromisă 15! Dsmnezeă la sp remtiă 

în neasere mi kastitate, resnsnse Ialobă. 

— Da-i dar sn5 ksnită de Sania, Lavalelte, 

ui sm se dăl, zise renele. 

Douele, ka omă elonomă, alese dintr'auele ks- 

uite lare i se n'zră mai năyină mrndră uri "15 dete kr 

lsovrăli. 

Era 5nă leouită katalană, kă ferslă lată, săh- 

uire, mi înuenenită foarte tare într'o bskatz de kornă 

frămosă lskrată. | 

Ialcobă îl& 15, dsuele se înuerki, earz st în- 

trebe n6 regele. 

— Doue, întrerănse reuele, ai între uei natră 

zeu mi uinui, doi sa trei oameni ari su sui sr 

meargr kulare ? 

— Te nspină doi-snre-ze"c, sire, ui neste 0- 

lsn'o topi Boră [i kolvren,
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- i u'— Aleme. doi ks mena ta, ui sr Biz kiară a- 

lksm kzui:.am s1 le Borbeskă | 

“Douele salsti,, emi, wi kizmi ne Loignac în 

antilkamerr, 

- Loignac Beni neste kwtena sekănde. 
"„— Loignac, zise dăuele, trimite-mi kiară akm 

doi kolzreni meneni, ka s% îmnlineaskr o misisne di- 
rekts a Maiestuyii Sale... 

Loignac trel renede - nrin galeriz, ajsnse lîngs 
zidire, ne kare o zomă nămi d'akăm înainte lokăinyua 
veloră. natră-zevi-uri-uinuă. 

Alolo, deskise sura mi kizmi lk'snă tonă de 
astoritate :. 

— Domnslă de Carmainges: 
Domnslă de Biran! 

— Domnslă de Biran a emită, zise nzzitorală. 
„—. Ye felăl-a emită fir Boim? - 
i— Stădiaze kartierălă uo monsiniorălă daue 

d'Epernon i a rekomandală azi de dimineayrr, 

— Foarte bine! atsnui' kivmani ne domnslă de 
Sainte: Maline. - 

Amîndosr nsmele' ressna s5b bolte, mi amindoi 
alemii anvrărz, îi ! 

—  Domniloră, zise „Loigmae, srmani-m'r la 
domnslă dsue : d'Epernon.: 

“Uli îi kondsse 'la dzuele, aro, dand 'drămală 
1 Loignac, îi lkondăse mi el la reumele.: ME 
„n 5. Da: &nă :semnă al. Maiestrhii Sale, dsuele se 
reirase, mi amindoi jsnii remaseri în lot. . + . 

Hentră întiia oarz se afla din aintea - renelzi,
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Enrikă anea nrisirea foarte imnosantz.  Emoyisnea se 

tradăuea la dinmii într'nă felt ks totalE neksnoskată. 

Sainte Maline agea okislă strelsuitoră, uenskislă 

întinsă, msstaga ressuite. 

Carmainges, nalidă dar mi oturită, de mi mai 

nămină kătezvtoră, nă i Benia s ui onreasliz nrizirea 

ne Emrikă; 

| — Ssntepi dintre uci natrs-zeui-ui-uinui, dom- 

niloră ? zise reyele. | 
— Am astz onoare, sire, resnănse Sainte 

Maline. | 
— Uli domniata, domnsle? 

— Am. krezată 5 domnălă resnsndea nentră 

amindoi, sire, eatz nentră ue nam resnsnsă; dar 

kztă se atinge desnre serzinislă Maiestwpii Boastre 

ssnt mai msăltă de listă ori uine în lime. 

— Bine. Beni înkzlika mi Beni l5a drsmălă 

de Turs: ilă lsnoasueţi? 

— Boit întreba, zise Sainte-Maline. 
— Mu Boiă îndrenta , zise Carmainges. * : 

— Ia sw Bv îndrenteză mai bine, treueyi mai 

întiiă nrin Karenton. 

— Da, sire. 

— Begăi merge nîn'b nds Beni „afla snă om 

kvlwtorindă singără. 

—  Maiestatea Boastrz poiesue s3 ne sn5ibsem- 

mele? întreb , Sainte-Maline. 

| — 0 sabin mare la koastu saă 'la snate, ni- 

sue m'ni mi niuioare mari. i 

— [lstemă -sz i suimă “nsmele, sire?: întrebi,
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Ernauton de Carmainges, ne kare csemulălă somslsi 
seă îlă tîra sr întrebe ne rewele, în lontra obiueie- 

loră etilketei. 

— Se nsmesue smbra, zise Enrikă. 

— Bomă înlreba nsmele iătsloră l'lvtoriloră 

ve Bomă întilni, sire. 

— Uli omă kwvăta toate osnelvriele. 

— Dăuv ue Beni întilni mi pei reksnoasue ne 

astă omă. sr i dani astr skrisoare. 

Amîndoi jănii întindea mna îmuresns. 

Renmele remase sună minstă înlărkată. 

„— om te kiams? întrebi, ne snslă din cei. 
— Ernauton de Carmainges, resnsnse elă. 

„— 1Ui ne domnia ta? 

— Ren6 de Sainte-Maline. | A 
— Domnăle de Caimainges, nei dsue shri- 

soarea, mi dominslă de Sainte- Maline o fa da. 
Ernauton ăi, nremiosslă denosită ne. lare se 

nregutia sp'lă nzis în pestimîntă. 

- - Sainte-Maline i onri branzlă în minstslă lendă 
skrisoarea era sr se fak neBvzăti, ui sri kă 
resnektă siuilizlă. 

Dsmaueasta dete skrisoarea luă Ernauton. 

Ast lingămire fpks sm ssrizz ne Enrikă III. 
— Beză bine, domniloră, zise: elă,. poză k3 

BOIS. fi serzilă kim se kade. 
— Asta & totă, sire? întrebi Brnauton. 

— Da, domniloră, însw uea din 5rms relo- 
mandare. 

p.+.3 Jăniă se înklinarp wi astenlars.
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— Asts skrisoare, domniloră, zise Enrikă, 
este mai nrepioass de kst$ piaga snzi omă. Ile ka- 
nslă Bostră, n'o nerdeyi, dapi-o în selkretă Ymbrei, 

kare Br Ba da snă semnă ve milă cepă adăue, mi mai 

nîrtosă kmlutoriui ka nisue : oameni kari kvlztoreskă 

nentră nroniele loră 'afaueri. : Illekapi. 

Amîndoi jsnii emir din kabinetslă regală, Er- 
nauton nlină de bskăriz, Sainte-Maline  nlină: de ue- 

losi; ănălă kă flalwra în oli, uelă altă ks o nesr- 

jioass nrinire kare ardea pestimîntălă somslăi set. 
“Domnslă WEpernon îi astenta: Bois i. întrebe. 

— Domnslă dsue, resnănse Ernauton reyele 

nă ne a astorisată ss Borbimă. 

Se dsserz liară întravelă minstă - la grajdă, 

ănde Bînstorălă renelsi le deie doi kai de drămă tari 

mi bine noii. 

Domnslă. dEpernon îi ară: fi rmată negremită 
ka sz afle mai msltă, daka m'ară fi fostă însuiinuată, 

în minstsls kzndă Carmainges ui Sainte Maline îlă nv- 
rbsia, ka &nă omă Boiesue sz i Borbeaskr kiară akm 

mi d ori ue nrenă. 

— Kare om ? întrebi dăuele ks nerzhdare. 

— Lolotenentălă urenosteuii din Insălu Franuiei. 

— E! la drak! strig elă, ue ssnt eă, nrese- 

dinte ali Mayistratslsi, nresBotă saă kasaleră de nznds? 

— N5, monsiniore, dar esti amikslă reyelsi, 

resnsnse la stsnga sa o Boue ămilitp. Te rogă, fiindă- 

ke al astă til, askălte-ms dar! 
Dsuele se întoarse. 

Lîngr dinsslă, sta k5 nulsria în mn uli kă sreli
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nlekate snă Dietă . soliuitatoră - kare treuea la fin-kare 

send nrintr'o năanpb: a kărksheslăt. | 

„_:-— Vine esti domnia ta? întrebi, dsuele. IP snă 

tonă bratală. | 
;—, Nikolae Poulain, gata la serniniă, monsiniore. 

— Uli srei sr mi norbosui ? 

„—,Veră -astr grapip.. - 

„i —.:Nam timnă, | 

—. Niui a askălta snă schretă, monsiniore ? 

— În toate zilele. askăltă kmte o sstr, dom- 
năle,: lkă al domniei tale se Boră faue o sătz ui snălă; 

ară fi snslă mai msltă. | a 

— Kiară mi lkndă anesta ară . interesa Biana 
Maiestzpii Sale ? zise: Nikolae Poulain nlelkands-se la 

srelkia. Isi .d'Epernon.:. ME - 
— 01 ol tă askaltă; Bino în “Kabinetală. meă. 

„ Nikolae Poulain . sterse . însntea sa  kărgîndă 

de sădoare, mi ărmi, ne, dsuele.



XXVIII, Să 
e 

„: Descoperirea, ni sii: 

“" Domnălă 'WEpernon, - trekîndă nrin antikamer' 

S'adresi -la snă gintilomă- kare se afla akolo.! 

'— Kăm te nămesui, domnsle?' întrebi, elă snă 

omă neksnoskată. 

i — Pertinax de Monierabeate, monsiniore res- 

nănse intilomălă. 

.— EX bine, domnsle de Monterabeate aureazp-le 

la ăma mea, uri sr nă între nimini. 

— Da domnăle daue. 

— Nimini, înneleui? 

— Foarte bine. 
IIli domnslă Pertinax, kare cra mendră înnes= 

tit; mi kare fuea ne frămosslă în nisue uiorani nor- 

tokalii lsn% pestimîntă de mwtase albastră, se sănăse 

la ordinălă lsi d'Epernon. Ilrin ărmare se rezimi de
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zidă mi, kă m'nile înkrătimate, se amez$ da lsngslă 

tanineriei. 

Nikolae Poulain ărm$ ne dsuele kare trekă în 
kabinetălă sei. Brzs sma deskizîndă-se ui înkizînds- 

se, dăm” aueasta nerdeaoa kzîndă ne ăurp, mi învenă 

sr tremsre seriosă. 

— 5 nedemă konsnirarea domniei tale, dom- 

năle ? zise dsuele kă reucalz; dar nentră Dsmnezeă, 

sz fim bnr, fiindă-kz astpzi aceam de frkstă o mal- 

uime de lskrără nlzkste, imi daka mi Bois nerde 

timuălă askăltunds-te, Ba fi res de domnia ia. 

- — E! domnsle due, zise Nikolae Poulain, este 

Borbz kărate de uea mai snrvimîntztoare nelenisire. 

—  Atsnui, s nedemă neleuisirea. 

— Domnsle dsue... 

„— Boră sp ms omoare, n5 € ama? întrersnse 

dEpernon nemiuikrnds-se la sn Snartiată golă; ei 
bine! fiz, Biaga mea aste a li Dsmnezek mi a reye- 

Isi; iea-o. | | | | 

„— Nă 6 orba de domnia ta, monsiniore. 

— A! asta mr năne în mirare. 

— Este norba -de renele. Bort sm "18 rnea- 

sk, domnale dzue. - 
— 01 totă asts norbr pekiv de rrvnire! zise 

dăuele kă desnrenă. a 
— Ast date lăkrălă este destală de seriosă, 

domnzle dsue, daka noiă krede anarinuele. 

„— Uli în ue zi: soră s5. rrneasks ne Maies- 
tatea Sa?
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— Monsiniore, întiia oar' knd Maiestatea Sa se 
pa dăue la Vincennes în trzssrr,: 

Uli lkăm îlă noră rrni? 

Omorindă ne amindoi nilorii sei. 

lili uine na faue lonităra ? 
Doamna de Montpensier. 

D'Epernon învens su rîzs, 

zise elă. 

Biata dzuesa „kwste Iskrări nă i S'atribseskă ! 

Mai nswine de lvte nroieliteaz, monsiniore. 

Ili se olănz de asta la Soissons? 

Doamna dsuesa este L Ilarisă. 

La Ilarisă! 

Iotă resusnde de aueasta monsiniorslsi. 

Ai B'zot'0? 

Da. | 

Adikz mi sa nvrălă ko al Bvzsto. 

Am apăli onoarea sri Borbesliă. 

Onoarea ? 

Mr înuelă, domnsle dna, neferiuirea. 

Dar, slismnslă met lolkotenentă ali urenos- 

tii „. nă Ba roni dăuesa ne reuele. 

— EFartp-mr, monsinore, 

Kiară ea? | 

În nersoanz, ks oamenii ci, se înueleye. 

— Uli ănde se pa aumcza ea lia sm ureside la 

aste rvuire ? 

— La o fereasirv a nrioratălsi Iakobiniloră, la- 

re este, nreksm o suini, ne drămălă de la Vincennes. 

— Ye drak îmi totă suzi?
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— Adeszrslă, monsiniore. Toate mrsărele sat 
lată ka trzsăra so fir onritr în minztălă krundă Ba a 
jnue în fayada monastirii. 

— Uli sine a luată aste mwssre? 

— Bai? | | 

— Snsne o datr, ue dralsl! 

— E5, monsiniore. 

D'Epernon fiks o sxritărz înanoi. 
— Domnia la? zise elă. 

Poulain skoase sn sssnină. 
— Domnia ta însă=pi te densnni? srmi dE- 

pernon. | 
— Monsiniore, zise Poulain, snă sersitoră bsnă 

ală renelsi lat s7 nsiz totă în riskă nentră sersiyi- 
5lă ses. 

— Întradenură, te mă în riskă kă sninzărs- 
toarea. | 

— referă „moartea. de lută defzimarea saă 
moartea repeli; eatz nentrs ue am Benită. 

— Astea săntă nisue frămoase simlimente, dom- 
năle, uri îni trebseskt nisue ksninte foarte mari ka st 
le aibi, o E . | 

— Am kămetată, monsiniore, kw esti amikălă 
reyelsi, ko nă mr pei tezda, uri kr pei faue snre f0- 
losălă tstsloră deskonerirea ue Ni am fzkat'o. 

„Dsuele nrisi msltă ne Poulain, ui l'ăti st n'b- 
inănz nrofndă în irusrele astei figsre nalide. 

—: Kat si mai fiz uri altă vena înk, zise el; 
dsuesa, ori kt de otorite ară fi, mari Isteza s%, 
ni în lkrare singăre o asti-felă de întrenrindere.
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— Asteante ne frate-seă,  resnsnse Nilolae 
Poulain. i Ma e 

— Ile dauele Enrikă! strigi, d'Epernon ks suai- 

ma ue. se simte la anronierea leslzi. 

— N5 ne dsuele Enrikă, monsiniore; „nămai 

ne dsuele de Mayenne. 
— "A! zise dEpernon resnirsndă; dar ori uri 

Ind, kat5 sr kămetrmt bine la toate aste îrsmoase 0-— 

bielkte.. 

— Negremită, monsiniore; zise “Poulain, uri 

nentră asta m'am grzbită. 

— Daka ai snssă. adezsrslă domnsle lokote- 

nentă , Bei- fi resnlztită. 

— Hentrs ue sv minnă, monsiniore ? ve into-— 

resă am că, kare menznkă nenea remelsi? sent da- 

toră a. "]ă seri; ama 8? poiă merme dar nins la re- 

vele, îi snsiă mai dinainte, daka n ms krezi, uj 
noit mări daka trebse, ka sm arstă kw am snssă a- 
deBvrslă. 

| — N5, “la drakă | nă Bei merye la remele; al 

auzită , domnale Nikolae? mi nsmai kă mine sinosră 

te. pei înpeleue 

— Fin, monsiniore; am zisă asta nămai nen- 

tră kz mvreali a te lam îndoi. 

'— N5, nă mr îndoeskă; mi mai întiiă îi sent 
datoră o miiz de slsde. | 

— Monsiniorălă doresue dar ka astă 'seliretă 
sv "15 suiz nămai el? | 

— Da, am emslapisne, zelă mi nrstreză se- 

lkretălă nentră mine.  Mi'lă lan, nă € ama? 

24
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— Da, monsiniore, 

— K3 garanyit lv este snă sekretă adenvrată ? 
— 01 kg ori ue garanuis.. 

— 0 miiz de skude îi ajsngă » fr a nsne 
niitorălă. | 

— Am o familis , monsiniore. - 

— Ei Dine da, o miiz de skăde, ue drak! 

— Uli daka sară sui în Lorania kz am fostă. 
o astă-feli de deskonerire, fiv-kare Borbz ue am nro- 

usnmată m'ară losta o ninti! de srnue: 

— Bietslă omă! 

— Trebse dar ka, la întimnlare de neferivire 
familia mea sr noatz trzi. a 

| — EX bine? . 

-— FăDine! eatz nentrs ue uriimeskă mila de slksde. 

| "— Las drakslsi esnlikarea! "mi uemi nas» 
„mie nentră lare lsnîntă le nriimesui dala o datz ns le 

relssi? aula dar mila de sksde &.a domniei tale. 

— În măluămeskă „ monsiniore. 

- Uli Bzîndă ne dăuele iz se anronia de o la- 

di snde nîri. mrna, Poulain Beni dăn'v dînsslă. 

Dar dsuele skoase din ladr.okartr mi- 

lv ne lare -skrise 'ks nisue. litere miurepo ui snsi- 

mîntotoare: Ie - 

Trei mii lisre domnzlsi Nilolae Poulain.& A- 
stă-felă înkmtă n se nstea sui 'daka detese aste. irei 
mii lipre, sat: era sm i le dea. 

— Ssntă ka ni în nossnarglă domniei talc, 
„ise elă. - ă i 

1 Sună felă de mrsarz. 

1
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Poulain „ kare întinsese mzna ui niniorslă, le 
retrase ne amindosr, astă-felă înkută frrz 'Boiz-i fu- 
kă o salătare. | | 

— Aura dar, ne amă înnoit? zise dsuele. 
— În ue str înnoirea, monsiniore ? 

— Bei srma a m însuiinua ? 

Poulain se îndoi: nar' K'ark fi poită sulă în- 
saruine uine-Ba kă meseria de snionă. 

— Ei Dine! zise -dăuele, astă denotamentă 
mare s'a stinsă ama de lksrindă? 

| — N5, monsiniore. i 
 — Totă: dar sr m înlreză în domnia la? 

Poulain frkă o. silinu'v. 
-— Te noni înkrede, zise elă. - -. 

— Uli nsmai e5, sz suiă toate astea? 

— Nsmai domnia ta; da, monsiniore. 

— Tleak, amikslă meă, nleal»; zi domnslsi 

de Mayenne sr se pii bine. : — 
El; nronsnu$ aste kssinte redikendi tanineria 

lka sv dea drămălă lsi Poulain; auoi dănz ue prză ne 

avesta trekîndă nrin antikamerz ui desnvrîndă, intri, 

nămai de kzlă la reyele. 

Reyele ostenilă , kz se jskase ks unii sci, 

jska în bilboket!. 

_- D'Epernon 1si &nă aeră seriosă mi îngrijeată 

ne kare remele, nreokănată de o lskrare aura de im- 

nortantr niui kw'lă lăt-a minte. | 

[5 toate astea fiindă-kz dăuele sta într'o t1- 

1 ună felă de jukă.
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vere obstinats, regele redikt kanslă mi se zii, la 
dinsălă &nă minstă. 

— EX bine! zise elă, ue mai asemă înks, 
Lavalette? să pedemă, ai msrită ? 

| — Dea uerslg, sirel! resnsnse d'Epernon, n'aui 
mal Bedea ueia ue poză. 

— Ye? bilboketslă mes ? 
— Sire, în nerikălil uei mari sn* sănăsă noale 

ss se îngrijeaskr de. sigăranya stenînălăl seă. 
— Ears neriksli? sr te iea drakslă uelă ne- 

gră., dăuel | 
[Ii ks o. îndemznare însemnatr, reuele siri 

bila de inoriă nrin mikslă kwmuttiă ală bilbokelalsi sei. 
— Dar ns suii ue se netreue? îlă întrebi dsuele: 
— Ilre legea mea, noale, zise reyele.: 
— Vei mal înBierntgnagă inemiul 87 Înkonjoar» 

înt'astă minstă, sirel 
— An! vine dar? 
— Dăsesa de Montpensier, mar întiiă. 
-— A! da, este adenzrală; eri se ista la s5- 

uliuislg Isi Salcede: 
-— Kăm norbesue Maiestalea: Boastri! 

"— Ve mi nas» mie? | 
— 0 suiai dar? Mă | 
—'.Bezi „bine kz.0 Suiom, -de „vare-ue ui 

o zikă, SI , 

— Dar le domnslă de Mayenne a sosilă, 0 
Suial ii ne asta ?. 

— De a searz.
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„— E uel astă sekretă!,... zise dsele ks o 

nenlvkstz mirare, 

— Sant ce oare selkrete nenirs regele, skăm- 

nslă mes? zise Enrikă ks neîngrijire. Sa 

— Dar uine a nststă sm pi sasi»? 

„_:— No suii îs kr noi nrinvinii apemă. desko- 

neriră ? - | 

— Sa o nolipir. .- 

— Este totă auela-mi Iskră.. 

— A! Maiestatea Boastri are noligia sa mi 

nd ziue nimikă + advăui d'Epernon atinsă. 

— La drakăl! wine dar ms na. ishi daka nă 

mb BOiă izbi că? : 

— Îmi faui o injăriv, sire!: 

— Dalia esti zelosă, skămnălă met Lavalette, 

veia ue este o: mare kalitale; esti moale, ueia ue 

este sn mare defektă.  Nostatea ta ară fi fostă foarte 

bin eri la natrs ore, dar astrză... 

— EX bine! sire, astpzi? - 

— Este lkam terziă, mi se nare. 

— Este înkx nrea de timnsriă, sire, fiindă-kp 

nă te afls disnăsă a mr askălta, zise d'Epernon. 

— E, este o orz de kondă te aslsltă. 

— Ye! esti ameninuată,, alakată; pi se întinde 

kărse, mi n5 asi niv 0 mimlare | | 

— Tlentră ue, daka o datr miai dată o garde 

mi eri ai zisă km nemărirea mea cra asigărate? În- 

krănpă -snrinuenele. Ama! dar “ei nalră-zevi wii 

minui ai tei s'a% întorsă în Gaslionia, saă nă ssnlă ni- 

milkă de ei. Asti domni ssnt5 oare ka katiril ? în
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VU a 
zisa leendă îi înuearkz uine-Ba săntă nămai fokă; dsnr 

vo s'aă ksmnzrată, se tragă în anoi. 

— Bine, Maiestatea Boastrz pa Bedea uine săntă. 

— Asta Boieskă mi eă; oare ksrîndă o s1 Boză 

asta, dsue ? 

— Mai kărindă noate deltă ai fi krezstă, sire. 

— Bine, ms snerii. 

— Bei nedea, Bei Bedea, sire. Anronosită, 

kndă nlevă la pars? 

— La nvdsre? 

— Da. 

— Simbzts. 

— Teste trei zile, atsnui ? 
— este tre! zile, 

„— E destslă, sire. 

D'Epernon salt; ne remele mi euri. 
În antikamerz, Bbză - k1 sitase sm skoayt ne 

domnslă Pertinax din fakpisnea sa; dar domnălă Per- 
tinax se redikase singsră.
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XXIX: 

Que doi amici. 

Aksm, daka soiesue uilitorslă, Bomă srma ne 
vei doi jsni ne kari regele înkzntată li suia nsmai 

elă miuile sale sekrete, îi trimitea din nartea sa me- 

sanerălsi Chicot. 

- Îndats ue înkslikars. Ernauton ui Sainte-Ma- 

line, ka sz nă fi &n5lă înaintea altăia, era anroane 

s le eass săllelslă lkndă treksrz ne noarte. 

Într'adepsră, uei doi ai, mergindă alztsre, 

yenskii ueloră doi krlvrepi se freka snslă de altslă, 

Fana Isi Saint-Maline se fvk5 rsmenz, a Isi 

Ernauton se fils nalids. | 
— Ms lopesui, domnsle! strigi uelă d'intiiă, 

îndat5 ue treksre noarta ; Brel dar sp mr strigesui? 
— Uli ne mine me lonesui, zise Ernauton; 

că îns nă mr ulvngă.
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— Mi se nare km Brel s% mi dal o lekypisne. 

— N Boieskă s7 pi daă nimikă de totă. 

— Ama! zise Sainte-Maline îmningîndă ka- 
lslă ka ss nBorheaske mai de anroane sopslăi ses, mai 

snăne o dat astr Borbr. 

— Tlentrs ue? 

— Nentră li n'o înyelegă. 

— Brei sv te uerpi kă mine, n5 6 ama? zise 

Ernauton k5 senye revue; atrtă mal re nentră domnia ta. 

— Illi nentrs ue sr mw uertă? oare eă to 

lkănoskă ? resninse lkă desnrepă Sainte-Maline. 

— Mp kănosui foarte bine, domnăle, zise 

Ernauton. Mai întiiă km de-snde penimă, kasa mea 
este denarte kă. dosr lege de a domniei tale, mi sănt 

kănoskătă în warm, 'fiindă de o Biyr Bekiv; în 5rmba 
nentră km esti făriosă 'pvzindă-m'r la Ilaris5, kendă 

kredeai l'o s7 fii nsmai domnia ta kizmat$; în uele 

din ărm'5, nentră ks regele mi a dată mie skrisoarea 

s» o dă. - 

— Ei bine! fiz ; strig: Sainte-Maline galbenă 

de fsriv„! zikă mi eă kz toate astea ssntă adenvrate. 

Dar mai este snă lskrs.. 

»— Kare? 

— Simpă kr mi Bine reg ling» domnia ta. 

„— D-le în kolo daka Brei; es n5.te piă. 

— Te nrefaui kz nă mr înneleui. _ 

„n — Din kontra, domnsle, te înyelegă foarte 
bine. AY rea destală de maltă st mi iei skrisoarea, 

ka se 0 dăui domnia ta singără,: din neferiuire art 
trebzi sv m» omori nentră asta. 

—
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— Yine pi zive kr nă doreskă? 
— A dori mi a faue ns € totă sna: 
"— Bino ks mine nsmai nînz la maryinea anei, 

uii pei pedea dala, nenlrs mine, a dori mi a faue nz 
€ tolă sna. 

— Sksmnslă me; domn, ksndă reuele îmi ds 
st dskă o skrisoare... 

— Ei bine? 

— Ei bine o dslă. 

— li o oii smslue ks sila, uzkztosălel 
— Sneră kz n'o st mr adsui în stare sz pl 

snargă kanslă ka la snă ne selbatikă? 
— Domnia ta? 

— Negremită, am snă nistolă mare, ne ksndă 
mai niui ănslă. : 

— AL îmi Bei nluli asteal zise Sainte-Maline 
denzriends-se ks kalslă. 

— Ama sneră mi e5; den ue mi noiă faue în- 

svruinarea. În astă minstă pine-te, te rogă, domnsle 

de Sainte-Maline! fiindă-k apemă onoarea sr fimă 
ai renelsi, mi amă da o rea ideiz de lasa sa, ams- 

pindă nonorălă. Ili anoi, ksmetz ue trismfE nentră i- 

nemiuii Maiestryii Sale, Bszindă nesnirea înte ansrz- 

torii tronslsi. 

Sainte-Maline îmi mania mrnămele; senyele 

kărmea ssb dintele seă înnermsnată. 

— Bezi; nezi. domnsle, zise Ernauton, nt= 

streaz-pi mznile ka sv wil sabia kzndă ne pomă bate. 

— 0! noiă krena! strig; Sainte-Maline.
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i—  Atănui Ba Îi o Iskrare fokstz nămai nentră 

mine zise Ernauton. 
| “N5 se. noate sui. snde ară î ajsnsă fsria totă 

kreskinds a Isi Sainte-Maline, lizndă d'o dat Ernau- 
ton trekîndă nrin strada sant-Anton, anroane de san- 
Ilaslă, Bsză .0. irzsări, slkoase sn pinetă de mirare uri 
se onri ka sr nriveaskr ne astm femei» lkă. Belulă ne 
jămztate Ivsată. 

— Hagislă me de eri! mărmsrt elă. 
„Dama se nrefrks km nă 1 kănoasue uri treks 

îsr'.a se .tsrhăra, dar. s'arsnki l toate. aiestea în 
fondălă trossrei sale. . . 

- — Ye drak! kreză la + m'3 , faut Sastentă, + zise 
Sainte-Maline, ka s» te..sipă la femei! .. ..- - 

— Îni ueră ertvuisne , dominate zise Ernau- 
ton învenîndă sz meargs.: ME 

Din astă minstă, amindoi jănii: trol “în ga- 
lonă strada ssbsrbislsi . Saint-Marceau: nă .Borbia snslă . 
kă altălă ,: niuă kiară ka ss se uerte. E 

Sainte- Maline se uzrea: destală de linisuitt ne 
din: afarz; dar, în, realitate , top msshkii lkornslsi .seă 
tremsra île. de mrnis. 

- le lîngz astea, rolănoskăse Iui ast desko- 
nerire nă'lă îmbianzise. nidi de km, nrelksm lesne se 
Ba înnelene ; ne ling astea relksnoskuse kr, ori lrtă 
de hsnă Iezl'srenă era, mară nmătea -la Br'o  întimnlare 
Ss: drmeze ne Ernauton,, fiinds-i kalslă inferioră ne 
lîng ală sopzlzi. seă, mi asdendă for :sz alerme înkp- 

„Asta îl5 nreokăna: foarte maltă , ai ka sr Bazz
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nositină ue ară nstea sr fak kalslă ses, îl& tsr- 

menta k biuizlă mi k5 nintenii. 

- Storăina aueasta adsse o uearts. între dinsult 

“ui kală. Asta se netreiea nrin nrejsrălă Bievrei. Ani- 

malslă ns înuens ks elokăinua, ka Ernauton, ui, a- 

dăkînds-mi a minte de originea sa (era Normands), 

filă kzlvre sa seă snă nrovesă ne kare auesta 
îlă nerds. | 

Înuens nrintr'o szritărz, anoi se rediki ks ni- 

vioarele de dinderztă, dsmaueasta, frkă snă saltă. în 

Iztare: mi făui nînz la Bievra, snde skzni de krlr- 

renslă sei, rostogolinds-se ks dinsslă nînt în ris, 

snde se desnzryir. - 

S'ară fi aszită d'o leg înjaratsrle lsi Sainte- 

Maline, de mi jsmztate înelate în anz. Dsns ue nsts 

s% se skoale în niuioare, okii i emia. din kană, uri 

kpte-na nikstsre de srnye, kărgindă ne îrsntea sa 

“sgîriatz , i ksryea ne far. e 

“ Sainte-Maline arsnkb o kwătrtsrs de oki îm- 

nrejărălă Isi, kalălă ses o lase în nieză, mi n5 se 

mai dzria de kztă moldălă, kare arzta kr kanălă tre- 

„ bsia s fiz întorsă snre nartea Lsorslsi. | 

Sdrobită ksm era, al:onerită. de noroiă, sdată 

nîns la oase, nlină de senye mi rsnită, -Sainte-Ma- 

line sedea nenstinua de a mi nrinde kalslă;. „Kiară a 

înuerlka aueasta era o. înuerlare ridiksle. 

'Tokmai atsnui i penirs în minte Borbele ue le 

zisese să Ernauton; daka 'nă noise ss: astente ne soyslă 

seă o seksndy în strada Sant-Auton, nentră ue soplă
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se ară abea bsnslatea sp LL astente o orr sat dost 

ne dramă ? 

" Astz  ksyetare adase ne “Sainte- Maline de la 

msniz la uea mai mare desnerare, mai Birtosă lkendg 
BLZY , din (&ndslă grei sale, "ne tolistslăi Ernauton 
dondă din amîndoi ninteni mi anskendă ne snă altă 
drămă ue "15 redea nvgremită mai sksrtă. 

La oamenii kă adepzrală isui, nsnktslă uelg 
mai mare als mrnici este snă fslueră de nebsniv, 

snii ajsngă la deliră; algii ajsngă nînz întră 'a i ner- 
de 'ks totslă nsterile uri înmeleyerea. 

: Sainte-Maline skoase . makinală aămnalslt.. 'seă; 

de o dat i Beni ideia su "5 nîre în nentă nînz la 

meneră. Ye ssferi în 'astă minstă, nimini mart nătea 
snsne, niuă iară elă. Yine-na moare de o astă-felă 
de krise , saj, daka o săfere, înbyirznesue kă zeue ani. 

„Se. ărl'b re malslă rizlsi, ajstendă-se kă -m'r= 
nile wi ks venskii ka ss ajsngs.în nir[ă; dsnr ue a- 
jinse akolo, okislă seă - retvuită întreba drămslă; nă 
se mai pedea nimikă. La dreanta, Ernauton 'se fzkuse 
neBzzală. mergîndi negremită. înainte ; în fsndă, kalslă 
sei se frksse nepvzală. | te 

Ie knd Sainte-Maline înnirtia în sniritelă seă 
esasnerală o miiz de ksyeturi sinistre în kontra ueloră 
alpă wi a-si kiar$, galonsli ănsi' al 'ressni la. 3 
rekia sa, mi Bsză emindă din 'astă drsmă .din dreanta; 
alesă de Ernautoni, snă kalt mi snt klwrej pă 

Astă kelvrepă winea în mon allă kală. 
“Asta era resultatală făuei domnsălsi de Carmain- 

ges: tziase drămsls sure dreanta, suiindă bine ko,
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snre a srmsri &nj kal, trebzia sz i îndoiaskt akti- 

_nitatea nrin îrikz.  Skimbase dar direkyisnea mi t- 

iase drămslă Basă-Normandslsi, astentends 15 da kzr- 

mezimălă snei :strade strimte. a 

La astr pedere, inima li Saint- Maline se îm= 

ul de bskăriv: resimui o mimkare de amiuis uri de 

rekănosuinus kare dete. o nlukstr esuresiăne nrisiril 

sale; anoi d'o dats fama i se. înkrsnti; kănoskăse toa- 

tn ssnerioritatea Isi Ernauton asănra l5i, fiindă-k'z 

îns mortsrisia kw dak” ară fi fostă în lolkslă sopzlsi seă 

niui nd iară fi penilă ideia se fak ka dinsslă;  No- 

blepea nzterii îl& însinse, o simyia ka sv 0 mssoare 

mi ka s7 o. sălere. | 

Îng'n$ o msluămire la kare Ernauton nă 15% 

a minte, ansk ks ferim frîslă kalălsi ses. ui ks toa-— 

i» dărerea, se năse ue. nea. 

Ernauton, ra . skoate :0 singărr BOrbb, 0 

ls la nas înainte mingtindă-mi kalslă. . 

Sainte-Maline, dăns ksm zisersmă, era snă 

kloregă minsnată; întimnlarea kvriia fssese Biltime 

era o sănrindere; dăm o lsnti d'snă minztă în kare ast 

dati apă anantanislă , dănm ue se frkă earz stenînă ne 

kalslă set, îlă frkă sm nleue în treanvdă.. 

—- Înă malusmeskă, domnăle, Beni sv zile a doza 

car Ii Ernauton, .dăns ue a konsăltată d'o sstr de 

ori mondria sa mi konseninuele. 

Ernauton se înklinb nămai nănîndă-muăi mena la 

IBIBTID, | 

Drumslă se nvră lsngă li Sainle- Maline.: 

He la doze ore mi jămstate anroane,  77rirb
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nă omă lare meiuea, însopităid'snă kzne: era mare ui 

aBea alvisre o sabiv; n5 era Chicot, dar anea nisue 
mubni mi nisue niuioare ka ale lzi. | 

Sainte-Maline, nlină înkm de noroiă, nd nstă 

sm se piis: Bvză k Ernauton treuea mi n se sita la 

aslă omă. - Ideia de a afla ne soul seă gremită tre- 
lkă ka: 5nă fălyeră reă în suiritălă Gaskonaălsi; se în- 

drenii snre' dinsslă mi se anronii de omslă. 

*— Iolmtorăle, întrebi, mastenui iena ? 
Islstorslă se iti la Sainte-Maline, a kzrsia 

nriBire, katr s'o mwrtsrisimă, în astă minătă nă era 
niui de'ksm nluksti. Figăra deskomnssr de o mrniv 

de kărîndg, astă noroiă nesskată ne gestimintele sale, 

astă snwe nesskată ne obrazslă ses, nisue snrunuene 

mari negre mi înkrăntate, o mrnz febroasr întins 
snre dinsslg,, k'sră west; de ameninuare mai măltă de 

lkntă de intrebare, toate astea IorărD sinistre kh- 

torslzi. e 

— Dak! astentă uesu, zise elă, w'astentă ue 

vinepa; uri dak” astentă ne , Minenas negremită- k nă 
„estă domnia ta. Da Sa 

„.— Estă înarte grosolană, domnală meă! zise Sain- 

te-Maline înlentată! ks a aflată: ne uine sr mi slkoa- 

ui nekasălă, “mi ne lingz astea fbriosă de a nedea 
kk, am'uinds= -se, detese snă altă trismfă adpersa- 

rălăi scă. Ia - 

D'o datr kă orba, redikb mrna'sa arma- 
te ka s% loneaslm ne lrlwptoră; dar auesta în redi- 

li viomagălă "mi dete 'o lositsrv ne &merslă Isi Sain- 

„te-Maline, anoi flseri lnelsi seă kare sri la ni-
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uioarele lalzlsi! sui la yenălii omalsă, wi 135 din fir- 

lare narte te o bskats de karne mi kwte o bskatr 
de stofz. | 

Kalslă , întvritată de durere , este adeBzrată kr 

ls nentră a doza oârs făga înainte, dar fer'-a ustea 

fi repinstă. de Sainte-Maline kare , lkă toate silinpele 
sale „ remase ue urea. ia | 

Treks astă-felă ne dinaintea: Isi Ernauton ,. ne 

kare :"15 prză.. trekindă Îvr'3 kiară a surido « de neferi- 

virea' sa. : 

Dn ue nstă s% mi stimuere kalslă, dănz ue 

domnslă de Carmainges îlă ajsnse., mndria sa: înenea, 

mă: Ss. slkazv, “ui ss se mrreaslir. 

— Bine! bine! zise 'elă silinds-se sp sorizr 

dănz kăm se nare, sănt în zisa mea neleriuilr. .: 

Asti omă ks toate astea :semzna: foarte  maltă 

lă nortretălă auelsi: omă ve ni "15 frlsse Maiestatea Sa. 

Ernauton n zise nimikă. 

_— Înă Borbeskă, domnsle, zise Sainte-Maline 

esasnerată de astă sznue-reue ue "lă kredea ks kă- 

pîntă ka snă desnremă, mi ne kare noia se "lă fakv 

s% înueteze nrin nisue mizloaue otwritoare, kiară de 

1% ară fi lostată siana; îi Borbeskă, m'aszi! 

Auela ue Maiestatea Sa ni 'l5 arstase, res- 

nsnse Ernauton, masea uiomagă imi krne. 

| — AdeBvrată, resnsnse Șainte-Maline, mi daka 

| kăuetam &n5 minztă, anii aBea 0 konlssiăne mai nă- 

int la zmeră, mi doăr sgfrietsre mai nsuină la nI5l- 

ub. Dans ksm poză, 6 bine sr fi uinena înpelentă, 

uri linisuită.
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“Ernauton nă resnsnse nimikă ; ui, redikndi-se 
ne skvri mi nănîndă mzna ne oki ka snă fel de nerdea: 

— Eatz kolo, zise elă, ne auela kare "lă 
k'stemă unii kare ne asteantr. 

— Drauel domnsle, zise kă o Boue ssrdz Sain- 
te-Maline, uelosă de astă noă anantaniă ală -sopalzi 

set, ai o băn nedere; ei Bzză. nămai ănă nănktă ne- 
gră. uiti înks nă bine. | 

Ernauton fr'a resnănde, meryea înainte ; - în- 
dat ȘSainte-Maline năts sr paz mi s% reksnoask' ne 
omălă arztată de remele. O rea mimkare îlă konrin= 
se, nlelib ks kalslă înainte la sr ajsngz uelă d'intiiă. 

Ernauton se astenta laucasta: se siti, la din- 
sălă fer” ameninmare ui fsrr r'snă skonă Bz; 
aste kmstrtsrr de oki fl ne Sainte-Maline sm. mi 
sil» în simyiri, mi 1vst kalslă la nasă,
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Sainto-ălaline, .-: 

Ernauton ns se amauise niui de ksm, omslă; 
armială era lkiară Chicot.. Aa 

1 „Uli. elă anea oki mi sreki bsne; Bezăse mi 

aszise. ne kolvreyi de denarte. Da -liă . sokoteala . ks: 

anea a :faue kă dînsălă, mii astenta. . NE 

Dsn» ue n i remase niui o îndoialz în nri-: 

pinpa, aueasta,, mii ză ne. amindoi kzlsregii penindă 

snre dinsslă ; nsse [vr' afektare m'zna ne msnerslă sa-. 

Dhiei sale uelei lănyi la sare a la 0 atitădine nobilz. 
“Ernauton mi Sainte-Maline se: sitarz -o selsn- 

d» ănzlă la altslă, fr a skoate niui o Borbs. 

— Aksm, .€& .rîndălă domniei tale, domnsle, 

zise Ernauton înklinbnds-se Padoersarălă ses ; fiindă-kr 

în astz îmnrejărare kăîntsl& adaersară este mai kon-: 
penabilă de krtă uelă de. so . 1 vi ” : 

23
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"Sainte-Maline îmi nerds ressflarea ; sănrisa a- 
stei kărtenie îlă strînuca de git, resnsnse nămai nle-— 
kondă kanslă. 

Ernauton poză kv laic, mi atsnui învens s% 

Borbeask. 

— Domnăle, zise el li Chicot, domnălă ui 

es, săntemă sersitorii domniei tale. 

Chicot salsti, ks uelă mai grapiosă sărisă. 

| — Fi-na indiskretă , 5rmi jănele, ka s% în- 

| trebă nămele ? 

— Mr nămeskă-. mbra, domnăle, resnănse 

Chicot. 

—  Astenyi uena ? 

— Da, domnsle. 

— „Fi-zei aura de bsnă ka s ne snsi ue 

astennă Lă Aia 

— - Astenti 0 skrisoare. 
— “ Înpelenă -kăriositatea noasirs , domnsle , uri 

nă: este nisi deksm sănvrztoare nentră domnia. ta... 

Chicot se înklina mereă , mi . k'snă sărisă din 
„We: în ue mai: graniosă.: SI a 

—: Din kare narte astenui astr skrisoare ?. a- 
dezii Ernauton. . 
„îi — De:la Louvre. *... 

— - Sipilate ks kare sigiliă ? 
— Ko sigilălă regală. -- 

“ Ernauton nsse mwna în :sînă. 

= Ai velesnoasse negremită aste skrisoare t: 
zise elă,. - pa 

— Da, aa ami nedea- 0
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. Ernauton sloase skrisoarea din sînk. 

"— Eato, zise 'Chicot, mi; nentră mai mare... 
sigăranys, suii, nă & aua, ke trebăe sm Bi dat uye- 
Ba în skimbă? 

"— 0. kăitanu3? 
— Anna. , a 

-.— Domnăle, adzăyi Ernauton, eram înszrui- 
nai de repele sv wi adskă asts skrisoare; dar eats 
domnălă lare este înszruinată ss păi o dea; 

IIi întinse skrisoarea Isi Sainte-Maline , are 
o 153 mi o densse în mznile Isi Chicot... 

— Br mălmămeskă, domniloră, zise auestă din 
Sem. E , 

. — Beză, adăyi Ernauton, kz.ne ami înde- 
mlinită misiănea ka fidelitate. Ns 6 nimini ne drsmă,: ni 
mini dar n ne a B'ezătă orbinds- pă sat dends-ni skrisoarea: 

— Ama este, domnăle, o ksnoskă xi. eă, mi 
Boiă mwrtărisi la trebăinuz. : Aksm € rîndălă meg.:.: 

— Kăitanua , ziser» îmnresnz amindoi jsnii.- 
;.— Krăia din doi trebse sr o dai?.. . 
— Regele n'a snss'o! strig  Sainte-Maline 

nrinindă ne sopălă seă l'snă aeră ameninuztoră. 
| — Fr dosr ksitanme, domnsle, resnănse Er- 
nauton , wi dv fit-kerăia kzte 5na; este denarte d'aiui 
Nînp la Louvre, mi ne drimă noale s7 se întiranle 

Br'0  neferisire mie saă domnălsi. | 

. „Ii zikîndă. aste kăninte,, okii . Isi - Ernauton se 
lsmina de snă fslgeră.  .... -: DIC ata 

— Esti snă omă înwelentă, domnsle , zise 

Chicot Isi Ernauton. i
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IIli 'skoase. nisue tablete din nossnarslă set, 
rănse din ele dos nanini, “i - Skriso ne amîndosr 
în:narte:... î. a a aie 

Am nriimită din mrna domnslzi Ren6 de Sain- 

te-Maline skrisoarea adssw de domnălă : Ernauton 

. de Carmainges. 
DRE „ : „ămbra 
= Adio, domnsle, zise : Sainte- Maline lăzndă- 
nui kăitanya. ae aa 

— Adio: domnale, ii krlztoriv bsno, ads- 

sui Ernauton. ' Mai: ai uena'sr dski la Louvre? 
ii "Nimikă:, domnilorăș pi foarte mslusmeskă 

zise Chicot. 
=“: i Ernautone mi: Sainte-Maline: .îndrentarz — kail 
shre. Ilarisă ; “mi Chicot se .densrii l'snă: masă ue '1% 
ară fi inBidiată uelă mai bsnă katiră.: a 
îti „+ Dănb: ue desnsră Chicot,- Ernauton kare abia 
îmksse o sstz de nami onri d'o datz. kalzlg seă ,. ui 

" adresrnds-se .la Sainle-Maline: 

— Alam, domnale 2 zise elă, ss ne drmă josă, 
daka noiesui.: . ur | a 

— Ii neniră ue, domnsle? zise: Sainte-Ma- 
line ks. mirare. îi 

n AMistsnea- noastr, sa finită. ini: apemă : sp 
Borbimă.  Lokslă: îmi nare minsnală mentră o. konsor- 
bire ka a noasirz. E 

„1 —: Bskărosă, doransile; zise Saiuite-Aaline des- 
kzlikendă de ne ali nreksm fksse! sonslă 'ses.. 

„ Din ue se deterr josă „Ernauton s anronit uri 
i zise: | E
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— Suii, domnsle, 5, try nroBokare din nur- 
t6- mi uii fr moderare -dintr'a domniei tale, în fine 
îvrr.niti o kassb,:m'ai inssltată. foarte. grei, 'ne Iti 
a minătă dromală, „Uli mai maltă înkp: ai poită su mr 
faui sv ieaă sabia în monz într'snă 'minstă i zieksiin- 
uiosă, mi m'am . nriimită: - Dar la aste or minstală 
a dezcnită .hsnă, mi ssnt ală domniei tale. A 

Sainte-Maline askzlta aste nporbe ks ''0 :fapr 
tărbărate mi kă snrznuenele înkrăntate; dar. lskră k5= 
riosă! Sainte-Maline ns mai era în ismeala 'de imbniz 
lkare : ?lă tirise neste .toate otarele, Sainte-Maline 'n5 
mai poia ss se bat; ksyetarea i delese bsnslă' simiră; 
elă reksnosuea toat inferioritatea' nosipiănil sale. 

— Domnsle, resnsnse elă dsn'snă minslă de 
imuere, “ne  lndă .te insăltam, domnia ta. mi ai 

resnănsă nrin serpipie; m'aui nătea dar alim sr pă 

porbeskă la adineaori. - o - 
- Ernauton înkrănti surznucana.. | 

:— N5, domnăle, dar aksm totă Vavenă înl' 

la ueia ue ziueai adineaori. - 

— Yine pi snsne: asta ? 

5. == Nentră km toate nporbele i era diktate 'do 

re ui de invidiv, mi nentră lv, de .dosr ore de 
lkndă le ai nronsnuată, ast ări wii ast innidiz nă 
notă fi:stinse în inima domniei tale. E 
= i. Sainte-Maline se romi ; dar n5 resnsnse nimiliă; 

Ernauton astenti, snă minstă mi rm: i 
„i— Daka regele m'a -nreferită. ne mine, este 

kz figăra mea i nlaie mai msltă: de Kuit a domniei 
tale, dala nă m'am arsnkată în Bievra, este kz în
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kalikă mai bine de kwtă domnia ta ; 'daka 'ns ui am nriimită 
kivmarea . la lsntr în minstălă kndă pi a .nlvkălă s'o 

faui, este ke: am mai msăltu minte ;. daka 'n5 m'a mău- 

lată lkznele omslzi, este lz am mai msălts nvirsndere; 

“ în-fine 'daka te sileskă în ast ori sr te bani la ds- 

elă. mi su skoyi sabia, este k7 am mai măltr adenr- 

rate onoare, mi-ica a minte, daka' relssi, Boiă ziue 

mai: măltă kărawiă, | 

“Sainte-Maline se. înfiora, mi okii sei slotea 

-“ skînteie: :toate relele nasisni -ue le însemnase Ernauton 

întinvrisere na dsnv alta semnele lor; ne. figăra sa 
înninenite ; la uelă din ărmr lăîntă ală jsnelsi, tra- 

se sabia ka snt fbriosă. | 
“ Ernauton mi apea ne a sa în mrnr. 

— Asksăltr, domnăle; zise Sainte- Maline, skoa- 

te kăBîntălă ue "15 ai zisă; este mai msltă dekrtătre- 

bse, o sei mrrtărisi, domnia ta lare mr lănosui foar- 

te bine, fiindă-kz,: nrekăm. ai zisă, lolsimă la dosr 

lege snslă de altslă; skoate' Ig, lkreză ks sănl 'des- 

tslă de smilită; nă ms desonora. 
— Domnsle, zise Ernauton, fiindă-k niui o 

date :n5 mr întrrilă,.nă zikă niui o datr ue ns Boiă 

se zikă; nrin- srmare nă' Boiă 'skoate nimikă de totă. 

Es sănt săsuentibilă mi noă la kzrte, ns Boieskă dar. 

sv ms ronieskă de lzte ori te poiă întilni. - O lozi-— 

ter de sabir, daka orei, domnăle; neutră satisfaue- 

rea mea -nrelksm mi nenirs a: domniei tale. 

"— 09! domnale, m'am brtstă: de. 5ni-snre-zeue 
ori, zise  Sainte-Maline k'snă sărisă înlrănlată, mi din. 

; ti 
2 Li sad
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„doi-snre-zeue : adoersari „doi a mărită. Kreză kz 
suii wi asta? a : 

— Uli eg, domnsle, nă mam . Drutetă niui o da 
ts, resnsnse Ernauton, fiindă-k îmnirejsrarea ns s'a 
înfruimată niv o dati; o afls dănz 'obiueizlă nică 
penindă la mine kzndă că ns mz dăucam la dinsa, ui 
mo lasă st skane. Astentă bsna domnici tale nlvue- - 
re, domnsle. 

— Asksltr, zise Sainte-Maline dani “din” 

lkană , săntemă komnatrioni, ssntemă în serzinislă re- 

Welsi, sz nă ne .mai disnstvmă, te lreză snă om 

braBă ; wi aul da kiară mrna, daka ns mi cra mă 

lkă nenstinuz. Ye grei, m'arziă domniei tale km 

ssnt, atinsă nînv în fsndslă inimei, asla n5-€ gre- 
mala mea.: Ssnt innidiosă, ue prei sr fakă? natsra 
m'a kreată într'o zi rea. Domnslă de Chalabre, sa 

domnălă de Montcrabeau, sas domnzlă de Pincorney 
n5 m'ară fi înturitată niui de km, merilslă domniei 

tale mr săntre; konsolr-te dar fiindă-z 'innidia mea 

mare niui o nstere în kontra domniei tale, mi, ks ma- 

rea mea nvrere de res, meorilălă îui remne.. Astă- 

felă somă remwnea &nde ssnlemă, ns este ama, dom- 

nsle ? ami ssferi nrea msltă, într'adenzră, lundă al 

snăne motiaslă disnztei noastre. 

— Disnsta noastr, ! nimini n'o Ba sti,  domnsle. 

-— Nimini ? 

— Ns, domnăle, fiindi-ks daka.ne nomă bate, 
mr Bei omori saă te poiă omori. Ns ssnt dinir'aueia 

lkari ns le nasu de iaurt, din kontra, wiă foarte 
măltă la dînsa. Ssnt de dost-zeui imi trei de ani, am 

—
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snă năme frămost, ns sănt de totă srakă; sneră în 

mine ui: în siitoră, mi fii linissită, mt Boiă ansra la 

snă leă. | 

— EX Dine! că, kă totală din kontra, dom- 

năle., s&nt de trei-zeui de ani mi ssnt destslă de des- 

gsslată. de iam» , fiind5-k nă. kreză niui în Biitoră 
- niui' în mine. dar ori lwmlă de. desgăstată de Bia sp 

- fis, ori kută de nekrezztoră sănt în feriuire, îmi nla- 

ue mai bine s7 n5 mw bată ks domnia ta. 

— Atănuă, îmi Bei uere ertare! zise' Ernauton 

— N5, destsle am fukată mi destsle am zisă. 

Daka nă esti. mălpsmită, atzlă: mai bine. Atsnui nă 

mi pei maj fi săncrioră.  : - ” 

"— Îmă noiă adsue a minte, domnsle, k7 nă 

se termin, astă-felă o disnztv' fir” a se esnsne: ui- 

neBa întră a se fnaue de risă, lk'ndă amindoi santă 

Gasloni. 

o Ba tolmaă ve' "astentă, : zise Sainte-Maline 

"— Astenni?....:. | 

„i — 8nălă kare sp rizz. o! ue > momentă mi- 

_nsnală mw na fave sv nelrelă. - 
.— N5 nriimesuă: dar -lsuta ?. . ae 

":- — Doreskă sn nă mb bată 'kă domnia ta, 

| sa oturită. Daia E: 

| „.— Don ue mai “nronokatt? aa 

— 0 afls de ksniinur. - 

„i— Dar în-fine, domnsle , -daka mi noi nerde 

rbbdarea. mi! pi Bois krra kmte-za lozitsre. de sabiz. 
” Sainte-Maline strinse kă konsălsisne nmnii. . : 

.
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— Atsnuă, zise el, atol mai bine, 'poiă a- 

rănka sabia mea la zeue nam. ii. 

stu lea a minte)! domnsle kui alsnui nă te Boiă 

loni 5 Bîrfglă.  . aa ta 

— Bine, fiindă-kz alsnsi am ăn% drentă. mai 

măltă sn te sreskă,; mite poiă sri de moarte; .anoi 
într'o zi de slvhiuisne din 'narte-pi, te noiă' nrinde 

nrekăm :faui domnia ta, 'nri te noig omori, desnerată.;; 
Ernaulon îmă năse sabia: în teakz.-. „i 

— Esti snă omă ksriosă, zise elă, mite alungă 

din fondală inimei.. mele. 

„— Ms alunul? ERE 

:— Da, findă-kr lrebse S3 sei de snaimr. 

n e — "De snaimB. | 

— Kals s1 n -isbesui niui o dat? ; 

— Niui o dats. 

—. Dar uelă hint, ai Br'o > matim 

—. Nomai 5na. | 

'— Velosia, mia ziso. ..î: Dica 

— Da, mi toate le am la snt gradă de T5UIi= 

ne uni: de .neferiuire nesnăsr: adoră.o' femei în date 

ve .ca isbesue ne altă uinena; îmi nlaue asrslă lendă 

este: în msna altsia; sănt mndră totă Masa arin kom- 

narare ; bea ka sz înlslzeskă în mine 'mwnia, adik 

s'o fală mai aslsnite kwndă nă este lkronil'r, - adik 

su o fală si esbskneasks mi.sz arzi ka nt tes 

netă. O! da, da, ai zis'o, domnzle de Carmainges, 

ssnt neleriuilă.: i. . : 

i — Năte ai innerkată nisi o dat s s% denii: bsnă? 

întrebi Ernauton, ni , 

«
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— Nam resiită. 

— Ye sneri? ue lkrezi sr faui atsnui? 
— Ye faue nlanta Beninoasr? ca aro flori k: 

vele alte, ui 5nii oameni suit sm se întrebăinpeze li: 
dinsa. Ye faue srsălă minaserea de nradu? mămnkz 
dar sănii pînztori suiă sui înpene la nînvtoare; eatz ue 
sănt mi ue Boiă fi negremită între mznile domnălă 
d'Epernon mi domnslăi- de Loignac':iîns în zisa knd 
Boră ziue: Aste nlantz este putvmutoare, su 0 smăl- 
pemă, astă animală este înfsriată, sz "li omorimă. 

Ernauton se linisuise ks înuetsli.  Sainte-Ma- 
line nă mai era nentrs dinsslă snt obiektă de m'oni'p. 
ui de stădiă: -simpia ka sn felă de milz nentrs astă 
omă ne kare îmarejsrvrile îlă adsserv sv i fak ni- 
sue mwrisrisiri ama de lsrioase. 

— 0 anere mare, mi noni s*0 faui asindă ni- 
se kaliteui mari, te na nindeka, zise cl, desBoal- 
tp-te în simpuălă instinlteloră domniei tale, domnăle de 
Sainte-Maline „ mi nei rezmi la resbelk saă la intrig1; 
atănui nătindă domina, Bei sri mai năpină. 

— Ori katg de sssă sr. ms înaluă . ori tă 
de nrofsndă s3 icaă rvdzuinz, na fi toli d'asna d'a- 
sănra mea nise fortsne sănerioare kari m oră roni; 
de dessbtă, nisue risete sardoniue kari îmi oră sfr- 
mia ărekile. i 

— Te nlngă, reneti Ernauton. 
"Uli asta fzse totă. SE 
Amîndoi lsarz drămslă Ilarisalzi, anslă mată 

ui înkrăntată de-uele ue aăzise „ uclă altă de uele ue 
_zisese. LR: a
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D'o dat Ernauton întinse mna 151 Sainte= 
Maline. 

— Brei sr înuerkă a te pindeka, i zise elă ; 
SL Bedemă ? 

— Nisi o Borbz mai msltă, domnsle, zise Sain- 
te-Maline, ns, nă te uerka, ns nei remi, din kon- 
ira, 5rasue-mr, mi asta Ba fimizlokslă la sz te admiră. 

— Înkz o: datz, te-nlwneă, domnsle, zise 
Ernauton. 

Demo or amîndoi kzlsreyii intra în Louvre 
uii se îndrenta snre loksinya ueloră natră-zeui uri uinuj. . 

Reyele emise mi tokmai seara era sr se în- 
toarlp.. |



XXXI, 

" Gum domnule de loisnac fâcu o olocuțirene que 
Loru patru=eci şi cinei. 

Fip-kare jsne se năse la fereastra miuii sale 
lokăinpe-ka s% nvndeaskw întoaruerea reielzi. 

Fiv-kare se amezi ks nisue ideie ks totslă diferite. 
Sainte-Maline dată ks totslă la sra sa, la rămi- 

nea sa, la ambinisnea sa, kk sarsnueana înkrăntats, 
kă inima anrins: | 

Ernauton, sitendă ue se netrelizse ui nreok5-. 
„nală nămai de sn lskră. adik, uine nztea fi aste 
femeiz ue o întrodăsese la Ilarisă ssb kostamal“ anal 
nani mi ne kare o reaflase într'o tressr ama e-— 
legânte. | 

Avea o materiv întinss de kămetată nentrs o 
inimz mai disnus» la apentăre amoroase de lkztă la 

- kalkle de ambinisne.
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“ Astă-felă 'Ernauton se afsndi I& înuetslă în 

kăuetzrile sale ama de măltă, înkztă tolimai: lndăre- 

dileb. kanzlY prză ku Sainte-Maline n maj era akolo. 

- nt fslmeră i trekă:nrin minte. Mai" năpină 
nreolkănată de mită dinsslă, Sainte-Maline : nendise : în— 

toaruerea reyelsi ; reyele se întorsese, uri Sainte-Ma- 

line era la reuele. 

Se slkslb renede, treks nrin galeriz ui ajnse 

la regele, tokmai în minătslă kzndă emia Sainte-Maline. 

— Bitp-te, zise el, nlină de băksri, Isi Er- 

nauton, ealz se mi a dată reyele. tă 

Ii i arsi &nă lanmă de asră. | 
"— Te feliuită, domnsle, zise Ernauton, fur 

ka Bouea sa s7 arate uea mai mik miskare. 

“ TUi. intri la repele. ” 

“Sainte-Maline 's'astenta la . oare-kare arztare 

de uelosiz din nartea domnslsi de Carmainges. .Ilrin' 

srmare remase înkremenită de. ast liniste astentindă: 

st easz-:mi Ernauton. 

-:"* Ernauton meză măi zeue ininste la Enrikă: as= 
„te. zeyc minste fsrs nișue seksli nentră Sainte-Maline. 

În-fine emi: Sainte-Maline. cra toti akolo; a-: 

rank 0 kzstutsri renede assnra somălsi seă anoi i- - 

nima Sa' se uri. Ernauton nă adăuea nimikă, nimikă 
pozătă Melă nspină. i 

— - Uli domniei -tale, întrebi: Sainte-Maline! 

around kămetarea, ue 'lăliră păi a dată reyele,; 

domnsle ? : ca i 

= .—Muna de“ surătală, resnănse Ernauton. .. 
pd   
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 Sainte-Maline strisi lanpslă în mil astă-felă 
în kotă i rănse o toartz. - 

Amîndoi se îndrentart în tuere | snre loksinyz, 
În mintală krndă: intra în salz, trimbiga ressna,” 

la astă semnală: de kismare, uei natră-zevi-rui-uinsi 
curirz. fip-kare. din lokzinma loră, ka albinele din gz5- 
rele stsnslăi. | e 

”. Fip-kare întreba ue s'a întimnlată ear, nrofi- 
irndă de astă minsti de adsnare yeneralz ka s ad- 
mire „skimbarea ue: se fuksse în nersoane uri. în nesti- 
mintele soniloră sei. 

Uci mai mslui arztaserz snă mare: lsksă, fur5 
gustă noate, dar kare komnensa eleganya nrin stre- 
lauire. - | a 5 

„Me ling astea asea ue. kzstase d'Epernon, o 
nolitikz dostălă de nrefzlstr, daka nă era soldată bsnă: 
snii jănepea, alpii pigoarea, alyii esneriinua ; ui asta 
îndrenta la toyi uelă nspină. o. imnerfelkyisne. Ii 

În uele din 5rm5 semsna a 5nă kornă de. o- 
fiperi: în pestiminte de oramă, tărnzra militarz fiindă , 
kă -nrea năuinz esvenpisne , aveio ue o ambiyionaserz 
mai măltă. - - ' 

„Ama dar fs. nisue snade Tsnui, nintenă ssnstori, 
mssttui lk:nisue resăuitsre ambinioase, uisme mi m= 
năme de krnrioars sat de binolă; neste. totă aări i 3 
bine nomsdaui sat bine îmnandlikani ; ka ss bata la 
oki, nreksm se ziuea. matănui,,. eat kostamală „de - in- 
Slinktă adontată de uei mai mălyi. pi 

„Wei- mai diskreyi. se ksnosuea den kslorile î în 
: lise, vei mai aBari den nostassrile trainiue ș vei - mai



Quer Patru-gdeci-şi-ciuci. 399 

destenui den dantelele . mi dănt mutrsvriole rose 

saă albe. i | 
Perducas de Pincorney aflase, la pr'snă  jidont, 

snă lanmă de aramr noleită, grosă ka snă langă. de 

înlkisoare. 

- Pertinax de . Montcrabeau : era nămai. nandliue 

uri i lasutaro; elă ksmnzrase kostsmălă seă de la snă 

negăurtoră din strada des Ilaudriettes, lare lsase 

a kasr ne ănă uintilomă ronită de tilxari. Jlintilomslă 

zisese sr i adsk &nă altă pestimîntă d'a lasz, mi, 

drentă .reksnosuinuv nentră osnitalitatea nriimite, 17- 

sase.negăstorslăi pestimîntală seă, de mi kam. nlină 

de noroiă mi de srnye; dar negăyrtorălă skosese ne- 

tele, uri pestimîntslă remwsese foarte bsnă de nsr- 

tată ;:mai remnea do5r gări, semne de dor lozitsre 

de nămnală ; dar Pertinax k5săse kă azră aste dor 

lokari, yeia ue înloka insa nrintr'sn$ ornamentă. ... .. 

„.-» Eustache de Miradoux ună strelzuia ; elă trebsise 

s% îmbraue ne Lardilla, ne Militor ui ne uei doi konii.. 

Lardilla alesese '5nă kostsmă ama de mndră. nreksm 

leyile Isksoase nermitea femeieloră su nourte în auca: 

enokw; Militor era de sssă mi nînv josă katifea ui 

damasks se îmnodobise ks &nă langă de arpintă, kă 

o tok» kă nene mi kă vuiorani kăssui;. astă-felă în- 

kit nă i mai rembsese Dictslsi Eustache delkztă o 

simt kare abia sv i ajăngr la sr nă fiv trenmerosă. 

Domnălă de Chalabre îmi nzstrase -Bestimintslă 

ka fepntsra ferslzi, ne kare 5nă kroitoră îlă renarase mi 

i năsese lkwntsmalz noăz: kwte-pa îvmie de katifea kă 

îndemnare lssste iul mi kolo, detea snă reliefă noă
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astsi pestimîntă neobiuinăită. 'Domnslă de Chalabre 
ziuea | uerăse soi skimbe nămai Bestimîntală, dar, 
kă toale ksstvrile vele mai minăuioase. nă nătăse a- 
fla ănă nostană mai bine fukst& uri mai aBantamiosă. - 

Ile lîing7 astea, clă kieltsise nenlrs nisue nan= 
taloni - slăryi romii - înkiuri.. uentră visme, ' mantelv uri 
nslzrit ; toate kari sm bats la oki, nreksm se întim- 
nls tot; d'asna la pestimîntălă anarslăi.. 

[stă desure armele sale, era fer defetă; 
btrznă omă de resbelă , suisse sr alle o sabir: mins— 

nat snaniolr, &nă nămnală de la snă Iskrstoră. bsnă: 
mi snă: găleră minănată de aramz noleită ks asră... . : 

“Asta era înkz „0. ekonomit de gslere mi de 
krepări. : ' ea ! i a aa 20 

î +: Auesti domni se admira. dar nalt re :altslă 

kendă domnslă: de Loignac intri. kă snrnieana în= 

krăntats.  Zise sr se formeze uerkălă. mi se amezii în 

mizlokălă astăi uerkă, 5 o. konyinere lare ! Dă rire- 

pestia nimikă “nlukată, au 

-Nă trebe sr mai snănemă a toi oki se în- 

Îinserz asănra kneteniei. - 

.—: Domniloră întrebi elă, toi: săteni aiui 2, 

Ia “Toni, resn&nser natră=-zeui mi sinui. de Boui: 
k3 o -îmnrezniv alin; de nromisisnă nentră : manonere-. 
le litoare. ia Re i a: 

— Doniniloră,: semi Loignac , a ai: fostă: kiz=: 
mayi- aiui ka s sernini ka. gardz . nartikălarz “a reye- 
lsi ; asta - este nă titla onorabilă dar. lare are mălte. în—. 
datoriri. - : e i 
ii mii ..
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Loignac fzk o nasst kare fese okănalu de o 
dălue mărmsrr de mslysmire. 

— 5 toate astea mai mălpi din domnia n0a- 
str îmi nară ks n'aă înmelesă bine datoriele loră; le: 
Boiă adsue a minte. | 

Fiv-kare întinse srekia; era îngederală li 
ardea de dorinma sr lsnoaskr datorielo sale, dala 
nă se grzbia s» le îmnlineaskz. 

— N'ară trebsi sr pr treakr nrin minte, dom- 
niloră, kz reuele Bz înregimenteazr ui B nlrtesue 

la se 85 nărtapi la nise Bîntăratiuă, uri: S'arănkagă iul 

mi kolo, dsuz kanrinislă postrs, nisue porbe ssnzrr= 

toare uri atingstoare; disuinlina este neanzratv, de mi 

remene sekrete, mi săntegi o adsnare de uintilomi , 

ue ]atz sr [iz ei mai sănămii mi uei mai denotani at 

regalslăi. 

Adsnarea niui ns ssfla; într'adenvră, cra les- 

ne de înpelesă, dsns solemnitatea astsi înuenstă, k5 

srmarea ară [i serioasz. 

— De alksm înainte sr tit în intimitatea 

Lserălsi, adik, în laboratorislă gscernslsi: daka nă 

Beni asista la toate desbaterile, Beyi [i adesea alemi ka sz e- 

sekstapi konrinsălă; săntepi dar ka auci ofiperi kari aă 

asănrzle, n5 nămai resnonsabilitatea snsi sekretă, 

dar înkz mi faksltatea nsterii esekstoare. 

O a dosa msrmsre de mslyusmire treks nrin 

rîndările Gaskoniloră: se pedea kanetele învlyunds-se 

lka kăm ară fi foot mondria ne auesti oameni sr 

lreaski mai mslte deuite. 

— Iăneni-Bz în minte aksm, 5rmi Loignac, 

- 26
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kw ănălă din auei ofiueri ne kuri se renass. ăne-ori 

“sigsranma statălsi sai linisuea koroanci ,  năneyi-B'D în 

minte, zik, la sn oferă s trudea sekretslă kon- 

silieloră , saă la snă soldată înswruinată .k5 konsemnsălă 

"su nă'lă esekste, este 5nă kasă de moarte; suini asta? 

— Negreulită , resnsnserr mai mslle poi. 
— EX bine, domniloră, srmi Loignac lk'sng: 

tonă sarimîntotoră, kiară aiui, astuză, sa redată 5nă 

konsilis al remelsi. uri s'a redssă într'o stare de ne- 

nstinus o mrsărr “e prea Maiestatea Sa s'o iea. 

_ Snaima -înuenis se ii. lokăslă mrhdriei uri ad- 

mirvrii ; uei . uatră-zeui mi ini se sitarp snălă la al- 

tslă kă neînkredere mi neastimazră. 

3. — Doi dintre -domnia Boastrs, domniloră ; a 

fostă nrinmi în mizlokălă stradei, flekwrindă ka do5e 

femeie butrrne, mi arănkondă în Bîntă nisue norbe aa 

de grele în. kută fim-kare din. ele akm noate mere 

- sn logeaskz ănă omă mi sm'lă omoare. 

Sainte-Maline inaintt îndatr. lztre domnslă de 

Loignac ui .i zise: A 

— Domnsle, lkreză  k» am onoarea sr pi Bor- 

beskă : aiui în nămele soniloră' mei: 'este' de trebs- 

ingb ka sm n5 lami mai msllă timnă sr kazr. nrens- 

sslă ne toni 'sersitoriă reyelzi ;. norbesue iste, le rogă; 

ka sv suimă de ue trebse s4 ne ferimă, mi ka uei 

băni sr nă fir konfăndani kă uei rei.. 

— Asta 6 lesne, resnsnse Loignac. 

- Lăarea a minte se îndoi. 

— Regele a aflată astezi kr snald din ineminit 

seY. tokmai ănslă din aueia ne kari săntegi kizmani sv
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kombateywi, sosia la Ilarisă ka. sv'lă înfrănte saă sm 

lkonsnire în kontra Isi. 

"- Nomele avuestsi inemikă s'a nronănuiată în se- 

kretă „dar s'a aszită d'o sentineli, adik de snă om 

ve a trebsită sr fir nrinilă ka snă zidă, mată uri ne- 

klintită ; kd toate astea, liară astă omă, de ănr-zi s'a 

dăsă în mizlokslă stradei s% renete nsmele astsi ine- 

milă al& remelsi ks .nisue fanfaronade ui nisue . sgo- : 

mote ari at atrasă lsarea a minte a trekwtoriloră mi 

a. animată .oare-liare: miskare::0 sui5., eă kare eram 

totă ne 5nă drsmă kă auestă .omă, ii lare am aszită 

totă li rekile mele ;: eă lare i. am năsă mna ne 5- 

meră ka swlă onreskă.d'a srma; fiindă-lk'p, dsur . iiăm. 

înuensse , ks nisue porbe mai msltă, ară îi lkomnro- 

misă atutea interese sakre în k't$ ami fi fostă silită 

swlă omoră ne lokă, daka la semnslă mes uels dîn- 

tîiă m'ară fi remasă mată. 

Se Bvză în astă minstă Pertinax de Montera- 

beac: mi Perducas de Pincorney nblindă mi kezîndă 

mâi &nslă ne altslă. . 

Monterabeau, ne krndă urossia a în se înner- 

li sr îngrne nisue sksse. | 

Îndatu ue amindoi kălnabilii se donsnsiare nrin 

tărbărarea loră, toate nrisirile se întoarserv sare dinmii. 

— .Nimikă ns te. rioate îndrenta, domnsle, zi- 
se  Loi gnac Isi Monterabeau; daka erai beată, kat 
sr fii nedensită kr ai bestă; daka erai nămai Iv5dr- . 

Tosă mi mzndră, totă katr sz fii nedeusită. 

“Se fks o tvuere de snaim.  Domnslă de Loi- 

*
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gnac la înueustă, ne adsuemă a minte, arntase o0- 
seeritate lare nromitea nisue ressltate sinistre. 

— Ilin srmare, srmi Loignac, domusle de 

Montcrabeau mi domnia ta asemenea, domusle de Pin- 

corney, eul fi nedensini. 

— Faris, domnăle, resnsnse Pertinax; Binds- 

kz noi Benimă din nrozinyi'p, săntemă de ksrîndă la ksrte, 

“mi nă kănoasuemă artea da trri în nolitilz. 

2 — Nă trebăia sz nriimesui aste onoare d'a fi 

în sersinislă Maiesteyii Sale, nîn' a ns ksmurni în= 

svruinvrile aslsi serniniă. 

— Bomă fi în niitoră msni ka nisue morminte, 
0 jărrmă. i 

— "Toate auestea săntă bsne, domniloră,. dar 

“ani mătea îndrenta mrne reslă uo'lă ani fplată astazi? 

— Ne nomă sili. 

— E nenstinur, BP zikă, kă nenstingp! 

— Atănuă nentrs astr datz, domnăle, earte-ne. 

—. Trzini, ărmb Loionac, firt. se resnsnzb 

da drentslă la rsgzuisnea ueloră doi kălnabili, într'o 
livenyz anarints ne kare noiesli s'0 fakă sm înueteze, 

nrintr'o striktz disuinlin: ami aszită asta Dino, dom- 

niloră ?.aueia ari Boră krede kz & asnrz kondinisnea 

o Boră mbrrsi; nă Boiă aBea brtair de kană nentră B0- 
Isntarii ue le noră okăna: lokzlă. -. 

Nimini nă resnsnse ; dar mslte frănpi se înkrăntar. 
— rin srmare, domniloră, adusi. Loignac; 

este bine ss: Suini aueasta: drentatea se na faue între 
noi în sckretă, în grabă, furr înskrisă, fura nrouesă; 
irsdutorii. soră fi nedensini 'kă moarte, mi îndat.
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Ilentră. asta ssntă totă felă de nreteste , mi nimini nd 
Ba aBca nimikă de nrzălă. Sr niresănănemă, sure e- 
semnlă, kz domnzlă de Monterabeau mi domnsly de. 
Pincorney în lokă d'a norbi ka nisue amiui în strada 
de inele Iskrări ue sară fi lszală sv le site, ară fi 
aBătă o disnstr nentră nisuc ksninte de ari anea dren- 
tslă sui adskz a minte; ci bine! ast disnătz n5 
noate adsue znă dselă între domnslă de Pincorney mi 
domnălă de: Monterabeau ? Într'snă dzelă se: întimul 
sne-ori sv -se sninleue într'auela- mi timnă ui s% se 
strensngr kă sabia; a dosa zi dsmasti disnătv, auesti 
doi domni se all mormi la Prâ-aux Clercs, nreksm 

s'aă aflată domnii de Qu6lus, de Schombery mi do 

Maugiron morui 'la Tournelles: asta a fvkztă snă sgo- 
motă nreksm se întimnls la 5nă sn$ dăelă, mi asta 

e totă. | | 
Boiă omori dar, înpeleueni bine asta, ns da- 

ma, domniloră ?. soiă omori dar în dselă sa în alti- 

fel, ne ori uine .pa fi trudată sekretzlă renelsi. 

Monterabeau monzi kă tătslă ui se snrijini de so— 
N5lă seă a liwvrăia naloare dencnia din ue în ue mai 

pînvir „ui ai kvrăia dini cra strinui în kulă era sr 

se r5nr, | | | 
— Boi5 avea, srmi, Loignac, nisue nedense 

mai moare, neniră gremeale mai nspină grane, snre 

esemnl înkisoarea, mi mr nBoi5 serzi li dinsa kndă 

pa nedensi mai kă seneritate ne slnabilslă de kzlă 

ară linsi ne reywe. 

| Akăm durseskă. piapa domnălsă de Monterabeaut 

lare a Borhită, mi domnălui de Pincorney kare a as-:
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sltală; îi erlă , zikă, nentră ko a5 nătslă' sz seamr-: 

ueuslz mi: nă suia; năi nedenseslă ki înkisoarea,, 

fiindă-k» nolă anea trebăinum de dinmii desearz sat 

mune: le daă dar a treia nedeans», ne kare noieslă 

so întrebăinueză în kontra greminiloră, adik amenda. 

L'astă ksnîntă de amendz, faa: domnslză de 

Chalabre se lsnni ka snă holă de dixoră, - , 

— Ahi nriimilă o mii» de lire, domniloră; 

Beni da înderzlă o ssir; mi astă bani îinoiă întrebsin- 

pa eă snre: a 'resnluli, dănz meritele loră, ne aueia 

kurora mam si msăsiră de nimikă. 

— 0 sătv de linre! mărmsri Pincorney; dar, 
la drakă! ns le mai: am, le am întrebăinmală nentră 

gestimintele mele. Da SI E 

— În pei ninde lannslţ; zise Loi&nac. 

— Boiă swlă lasă în. sorniyislă remelzi, res=. 

nănse Pincorney. - Su 

— Ns, „domnsle; rewele nă kămnvrv Iskrărild 

sănsuiloră sei “ka SD ulvteaskw amendele; vinde-te 

singsră ui nl'viesue. „Mai aBeam ss mai: adazgă ueza, 
srm'  Loignac. | a 

“Am obserpală mai mălui uermini de: înt'vritare 

între diferini membri din astu komnuniz: de kwte ori 

se sa pedea br'6 disnăia, între domnia poasirr, Boieskă 
so mi se înkănostiinueze, mi 'singără noiă apea dren- 
telă Sb: jsdelă  desnre grazilatea astei disugte ui s3 
ordonă kombaterea, daka noit krede k% este trebsinuioa- 
SD lombaterea. În zilele noastre, este: moda s% se 

oroare mslyi în dselă ; ui nă mi nass daka, snre a se yi— 
ne de mod, lkomnania mea se na afla neinuetati ne-
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lkomilekti mi nedestalz.: Wea d'intiiă kombatere, uea' 
diîntiiă nronokare ue se Ba fave fur” anrobarea. mea; 
Ba ” îi: nedeusitu - ks înkisoare . rigăroasz, k'o -amends 

“foarte mare, mi iară ku o nedeansr mai asnrz înlkz, 
daka lassl$ ară adăue Br'o nerdere gran nenlră serniniă. 

| Avueia ari notă sui aulive aste disnosipisni, 
sri le anliu6; nlelani, domnilor. 

“ Anronosilă,: uinui-snre-zeue dinire domnia noa! 
siru Boră: medea de searr josă la sara Maiestr=! 
pii Sale krndă ga uriimi, mi, la uclă dîntiiă semnă 

se nor; resini, daka a fi trebsiny7, nrin antilkamerv, 
vinui-snre-zeue: Boră medea ne afarr, fir Br'o mi- 

siăne' de fans, mi amestelkrnds-se nrintre oamenii kari: 

Boră Beni la Louvre; în- -line uci alui “inu sure- zeo 

Boră uedea a. las. 

-— Domnsle, zis6 Sainte-Maline anroniinds-se, 
dz-mi:B0ip, nă sute înpruă ue sr faui, si 'mz fereaskr . 

Dsmnezeă! ui s» ui uerg. o esnlilkare; ori ue lrănz bs= 

nb are trebăinur sr liv bine komandatr; lkăm' Bomă 
medca îmnresnb daka. ns acemă răni lant? 

— Uli eă, ue ssnt? întrebi Loigonac. 
— Domnsle, domnia ta esti pencralslă nostre. 

„— Nă că, domnsle, te amryesii, ui domnslă 
dsuele d'Epernon. . 

— Esti dar brigadierslă nostrs? mi aula totă ns 

este destslă, mi ne ară trebsi 5nă ofieră în fiv-kare 
desnrpire de uinui-snre-zeue. 

— Bine zii, resnsnse Loignac, mi nă notă 

în fip-kare' zi sr niz îmnarpă în trei; mi lkă toate
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astea nă Boiam între domnia noastre alte ssneriori- 

tate de krlă: a merilălzi.. 

— 0! kztă desnre asta, domnsle, iară lesndă 

mai poi s'0 kănosui, ca tolă pa emi singsrv.la lsmi- 

_n3, wii la lăkră pci ksnoasue diferinuele, daka ns 6 

Br'o diferinuv în îmnresniv. 

— Boiă întokmi dar nisue lani nrosisorii, zise Lo- 

ignac dn ue a ksmetată sună minstă la norbele lzi 

" Sainte-Maline; dinnresnr kă ksBintslă de ordină Boiă 

da mi nămele kanslsi, nrin astă mizlokă, fi-kare pa 

„sui a'se sănăne. wi a lkomanda; dar nă ksnoskă înkr 

lkanauitepile nimalăi: trebe ka aste lanauilzui se s€ 

„desBoalte, ka ss Bvză ne uine sales, Bois nriBi ui 

B0i5 jsdela.: 
Sainte-Maline se inklint uri intri în rîndsri, 

— Ile ling auestea, înmelegeni, 5rmt Loignac 

„Pam îmnorpită în uete. de lkwte  uinui-snre-zevue; 85 

ksnoasueni 'nimerile; uea d'iîntiis la skarz, uea da 

dosa în ksrle, uca da treia în lase; ast din ărme; 

ne  jămwiate înpestite mi k5 sabia la lkonztiiă, a- 

dik gata: sv se misue la uelă d'întiiă semnală. A- 
km, nlekani, domniloră..  . .. 

Domnsle de Monterabeau uri domnsle de Pin- 

corney, ne mwne nlata amendei; ssnt lasieră. Illekani. 

| “Toni emirv: Ernauton de Carmainges remase 

singsră. 

— Brei uena, domnăle? intreb Loignac. 

;+—-Da, domnsle, zise Ernauton înklinznds-se 

mi se nare kw ai vitală sm ne ovrresui ue anemă de 

îpkotă. A Îi în sernipislă rewelui este [zrv îndoialz
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snă gloriosă ksBintă, dar au dori: foarte msliă sr 
syiă nînz ănde merge astă sersiniă. | , 

— Asta, domnăle, resnsnse Loignac, este 1) 

întrebare . delikatz uri la kare mană nălea resnănde 
lkategorikă. 

— Kateza-noii sv întrebă nentră. ue, domnzle ? 

Toate aste norbe era adresate domnălsi de Loi- 

gnac ks o nolitepe ama de aleasz în kută, în kontra 

obiueislzi secă, domnslă de Loignac în-demertă k'vsta 

snă resnsnsă asnră, 

: — Tlentră kr iară. că adesea nă suis de di- 
mineaur ue lrebze s% [ak& seara. 

— Domnsle, zise Carmainges , esti ana de 

săsă , în nrininpa noaslrz , înkzlă trebse sv. suii. msălte 

lslrări ne lari noi ns le lznoasucmă, 

— Fr ksmamfekală că, domnăle de Catmain- 

ges, all aste lskrară fr” a pile snsnc uinena: eă 
nă te  onreskă. 

— Ms îndrenteză la domnia ta, domnăle, zise 

Ernauton, nentră k7 fiindă penită la -ksrte- for amiuiz 

niuă ărp, mi nefiindă -mrnată de nisi o nasisne, notă 

fr” a nremsi mai msltă, s7 pi filă k5 toate auestea mai 

folositori de kută altslă. 
„— N'ai nivă amiuie niui ăre? 

— N5, domnsle. 

— Ki toate astea isbesui ne reuele, dn lkăm 
nressnziă. velă nspină ? . 

— Ssnt datoră mi Boieslă , domnăle de Loignac, 

ka sernitoră, ka sănssă mi ka nintilomă. . . 

— Fi bine asla este 5nă nănktă kardinală ne
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lare katu sr te regăleză; daka esti snt omE destentă 
kate sr pi serneask' întră a afla ne uelă ue este în 
onosilă. e . 

— Tlrea bine, domnsle, resnsnse Ernauton în- 
lklinnds-se, mi catu-mr olvrilă ; lă toate astea mai re- 
mrne 5nă nănktă kare m neastimuurr foarte măltă. 

— Kare, domnsle ?: 

-—. Senznerea nasiB'p. 
— Este uea Wintiiă -kondinisne. . 
— Am înwelesă foarte bine, domnăle, ssns- 

nerea nasi este sne-ori anenoiz nentră nisue oa- 
meni delikani assnra onoarei. 

— Asta n5 m' nrinesuc niui de kăm 3 domnzle 
de Carmainges, zise Loignac. 

— Kă toate astea, domnăle, undă Br'ănă or- 
dină n5 pi nlaue? 

— VYiteskă semnbtăra domnslsi CEperion , lui - 
asta mw konsolr. 

— Uli domnslă d'Epernoih? 
— Domnălă. d'Epernon -uitesue: semnztără Ma- 

jesteyii Sale, mi se lkonsolz ka mine. - Sie 
— Ai ksnîntă, domnsle zise Ernauton, uri 

snt smilitslă domniei tale sernitoră. 
Ernauton fiks snă-nasă ka s se retrag, al5m 

Loignac îl& repins, 

—. K5 toate: astea ai destentală în mine nisue 
ideie„ zise el, mi pi poii snăne domniei tale nisue 
Jskrără ne: ari nă le ami snăne allsia,, nentrs ks a- 
vestia n'aă aBstă niui kăranislă niui koneninya s% mi 
gorbcaskt ka domnia ta.
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_Ernauton se înklini,. 

„— Domnăle, zise Loignac anroniinds-se. de js- 
ne, de sears pa peni noate Br'o nersoans mare: n5 0 
nerde din gedere mi ărmeazr ori ănde pa merpe knd 

pa emi din Louvre. - 

— Domnsle, de-mi Bois sr pi snsiă ke asta, 
dn lksm mi se nare, n5 Ba sr zik a'lă Suiona? 

—— Kreză! asta Ba sv zik snionare? zise kă 

reuealr Loignac; se noale, dar asliălte.., 

Slioase din sînslă seă o xurtiz ne kare o în- 

tinse li Carmainges; auesta o; desfukă mi sili: 

— Ilsne sr ărmvreaslz desearp ne domnslă 

“de Mayenne, dala din înlîmulare ară 'lksteza si se a- 
rate la Louvre.“ 

— Semnată ? întrebi, Loignac. 
— Semnal .d'Epernon, uiti: Canhainges. 

„— "FĂ bine! domnsle? 

“— Ama este, resnănse Ernauton : salam dă aro 

sndE, poiă srmiri ne domuslă de Mayenne. 

- Ji se retrase. 

3 oo o...



XXX. 

- Domnii hungesi ai Porisului, 

Domnală de Mayenne, desnre kare se o- 

lkăna atztă de msltă la Louvre, uri kzrăia nsnină i 

treuea nrin minte desnre aueasta, .nlel;$ de la osnelzlă 
de Guise nrintr'o noartz din dosă, uri kă uismele în 
nivioare, kzlare, ka km ară fi. penită dintr'o krlz-— 

„torib; se dăse la Louvre, k5 irei nintilomi. 

Domnslă d'Epernon, informată de nenirea sa 
- ansnui$ nisita sa regelăi. | | 

Domnslă de Loignac, însuiinnată mi elă, de- 

tese sn ală doilea konsiliă ueloră uatră-zeui mi uinui: 
vinui-snre-zeue medea dar, nreksm fssese nsst la ka- 
le, în antikamere, uinvi-snre-zeue în kărte mi natră 
snre-zeve nîn kase. 

Zisemă natră-snre-zeue, nentră. kr Ernauton ,
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nriimindă, nrekăm se suie o misisne nartikălarz nă 
se. afla între sonii sei. 

Dar fiindă-k însonitorii domnălsi de Jayeane 
“nă era astă-felă în kwlă ss înssflezr'o temere, a dosa 
komnani nriimi ordinslă sv intre în kasarms. 

Domnslă de Mayenne, întrodssă ling Maiesta- 
tea Sa, i fiks o nisitu resnektsnase ne kare royele 
o nriimi ks afekpisne. 

— Ei bine! ere, îlă întrebs rexele, cat, dar 
kz .ai penilă sr nizitezi Ilarisslă ? 

— Da, sire, zise Mayenne; am krezstă ka o . 
datoris a Beni, în nămelo frapiloră mei mi alg mes, 
S'adskă a minte Maiestrpii Boasire kr mare alpi ss= 
năuă mai kredinuiomi de lwlă ne noi, 

— Ye sorby! zise Enrikă, lskrslă. este aura de 
kănoskstă, în krtă afarz de nlzuerea ue suii sz mi fauy 
pisitundă-mr, năteal, într "adensră, ST te skstesul de 
astz lkolztoriz mikm. 

Katz negremilă ss fi foslă o als lkaăsz. 

— Sire, mr temă ka bsna-noinya Boastrz nen= 
iră lasa de Guise sr ns fie skimbatr do sgomo- - 
tele ksrioase ue le fală sz uirkăle inemiuii nostri de 

Br'o livlă pa timnă. | 

— Ye sgomolă? întrebi, reele. kă auea bsno- 
miz ue'l; fruea ama de ncrikslosă ueloră mai intimi. 

— Ye felă! întrebi: Mayenne kam 'tărbsrată , 
Maiestatea Boastre na aszită nimilă norbinds- se în 

desfaBoarea noasiri? ! 
— Bere, zise regele, s1, suii, o dat neniră 

totă d'asna, kr n'ami ssferi sr se Borbeaskz aiui de
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reă. uentră domnii de. Guise; imi fiindă-k7 asta sesuie 
mai bine do lztă se nare kw o suii, n se 'ziuc ni- 
mikă, daue. o | 

po Abnii sire, zise Mayenne, nă mi Ba nt= 
rea reă. lie am cenils, fiindă-k am acstă  feriuirea 
s3 Bză ne reyele meă wi: svlă află în astă-feli de 
disnosingiăni; îns, : Boiă mwrtsrisi kz grvhirea mea Ba 
fi fostă nefolositoare. Mă 
„1.0! doue, Tlarisălă este snă oramt bsnă de snde 
are uinena toti d'asna Bre 5n5.serniuiă de trasă, zise 

_remele,-. ... i 
„in .— Da, sire, dar asemă interesele noastre: la 
Soissons... .- i | 

— Kari, daue? i E 
a —, Auelea ue ssnlă ale Maiestvpii Boastre, sire. 
pu —, AdeBzrală, adepvrată, Mayenne: srmeazt 
dar:a le, faue nreksm ai învenztă; suiă ss nrepăeskă 
ui s reksnoskă lkăm se kade nsrtarea sersitoriloră mei: 

„Douele se retrase sărizindă. 
Regele intri, în kamera sa frelkndă- mi mwnile 
Loingnac fks sn semnă Isi Ernauton. kare zi= 

se o Borb” paletălsi seă ui înuen s3 srmreask ne 
"uei natrs kzlureni. PN 
-:. „Baletălă alergi la grajdă mi Ernauton rm ne :josă. : Si Sa 

„î2. „Nă era nerikslă a nerde ne domnslă: de May- 
enne; ; indiskrepisnea. Isi Perducas de Pincorney fs- 
lkăse kănoskztr sosirea la Ilarisă a snăi nrinuine din 
lasa. de “Guise. - L'astr nostate, bsnii nartisani înve- 
năserv s easu din kasele loră, uri si kazte srma.:
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Mayenne ns 'cra ks anenois de kănoskată dn 
smerii sei uci laui., den talia sa rotsndr ui dăn'b 

barba sa fuksto ka o strakinr, nrekăm zine ' VEtoile. 

"El fsse dar srmwrilă nîns la norgile Lsorălsi 
y ulii, akolo, totă aneia=mi son îlă astenta ka sz'lă iea 

uli sl însoweaslk'r: nînv la norpile osnelălsi scă. 

În demertă Mayneville densrii ne uci mai ze- 
lomă zikînds-le:: .! E 

— N5 arta fokă, amiuii mei. nă atata “fokă ; 

Dsmnezesle! ne: Beni komnromite. 

Doiele anca 'uelă nsmină o esliortr de dos 

sa5 trei ste oameni kwndă ajsnse la osnelslg Saint- 
Denis ne lare "ui l& alesese de lolisinur. : 

Fsse o mare. înleshire :nentră Ernauton ka sr 

srmeze ne dsuele, fir” a fi obsernată. 

- În .minstălă lkzndă dauele intra uri se întoruea 

ka sv salste, kreză km lkănoasue între nintilomii ue 

salsta o date ks dinsălă “ne :lkoloremălă ue însoyia 

sai ne kare 1& însonia  nauislă ne kare îlă: [vksse 

sm între nrin noarta Sant-Anton, mi kare arwlase: o - 

lkzriosilate "ama de. stranis în nridinga ssnlitrizlzi lasă 

Salcâde. E 

Mâi într'auela-mi minztă, ui ne undă Mayen- 
ne desnzirsse, o trrsăr» dele la o narte msluimea. 

Mayneville se dsse. snre dinsa: o lortinv îs trasz mi 

nisluămit» nel raze de lsnr, Ernauton kreză k7 re= 

ksnoasue mi ne nayislă se mi ne dama de la noarta 

Sant- Anton. 

Mayneville mi dama norbir dena, “trissra des-
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nsră ssb tinda osnelsli ; Mayneville srmi trpsăra , mi 
noarta se înkise. 

“Dr snă minstă, Mayneville ansrs ne balkonă 
msluămindă Ilarisianiloră în nsmele dsuelzi, uri, fiindă- 
ks era trziă, îlinnilb sm se dskr ne la kasele loră, 
lka reaoa Boinur sz nă noatr traue niui snt folosă din 
adsnarea loră.. . 

Toni se denzriarr dens aste însitare, afarz de 
zeve oameni we. intrasers dsnz dsuele. 

Ernauton se denzrt$ ka uei alpi, saă mai bi- 
ne, ne kzendă alyii se densria elă se nrefzkă kr se 
_denzrteaz. 

Uci zeue alenmi kari remsseserz, afarz de usi 
alui era: denstaii Liei, trimiuri domnzlsi de Mayen- : 
ne ka sv i mălgămeaskz mentrs Benirea sa, dar totă 

d'odatr s "li konjre ka st otrraskz ne fratele seă 

s% Biiz. 

| Întradesvră, asti onesti bargest ne kari "i amă 

Bvzătă în seara ks nentarele, asti onesti bărgesi, kari 
“n5 era fer imaginare, kombinaserz, în adsnsrile loră 

nrezmlitoare, o msluime de nlansri kzrora le linsia 

nămai întzrirea ui snrijinslă nui kană în kare se nă- 

tea înkrede.: | 

Bussy-Leclerc penia s'ansnuie ko ai denrinsă 
trei monastiri kă mznzirea armeloră , mi aă înrenimen= 
tată uinvi săte de bsrgesi, adik a% nssă în disnoni- | 
bilitate :5nă nsmzră de 0 miiz de: oameni. 

Lachapelle-Marteau nralitikase ne. manisteaiă 
ne kleriui mi ne totă nonorslă nalatsliă, Ilstea oferi 

do datz mi konsilislă mi fanta; szrenres inte konsili-.
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lislă nrin 'do5s săte pestiminte negre, fanta nrin do5s. 
săle xoketoane.* 

Brigard asea ne negsyrtorii din. strada Lom- 
harziloră , nisue stilni ai nieyeloră uri ai stradei Saint- - 
Denis. | 

Cruce îmnrurpia ne nrokărori ka Lachapelle-: 
Marteau, wi disnănea, ne d asănra, de sniBersitatea 
din Ilarisă. - 

- Delbar oferia ne topi marinarii uri ne oame- 
nii de nort$, o sncuiv neriksloast form'endă 5nă kon- - 
timintă de uinui săte de oameni. | 

Louchard disnsnea do uinui sste negustori de 
kai. katoliui: înfăriaui. 

Snă olară de kositoră kare se namia Pollard 
mi &nă mouelară nămilă Gilbert: nresinta uinui sste de 
muelari din oramă mi din ssbsrbie. 

* Domnslă Nikolae Poulain, amikălă Ii Chicot, 
oferia totă mi ne toatr lsmea. | 

+ Kendă dsuele, bine înkisă într'o kamerz sigă- 
TE, a aszită aste deskoneriri mi aste oferiri: 

— Admiră năterea Liyei, zise elă, dar sko= 

nălă ve frz îndoialz Bine st milă nronsir, nălă poză. 

Domnslă Lachapelle-Marteau se nregzti îndatr 

ss fak 5nă kănîntă în trei nsnkte, era foarte langă, 

lskrălă era ksnoslistă; - Mayenne se înfiorf,: 

— 8% lă fauemă iste, zise elă. 

Bussy-Leclerc tzit norba Isi Marteau. 

— Eatv, zise elă. Dorimă foarte msltă o 

  

>  Bestiminteleze oamenizopă noxiniel din Fponia în enola desnpe hape se 
tpakicazz. | 

27



413 „... “Biblioteca Lilteraria | 

skimbare; no! săntemă uci: mai tari, mi nrin ărmare 
Boimă astr skimbare: asta 6 sksrtă, lvmsrilă uri kărată.: 

— “Dar, întrebi Mayenne.. km Bepi onera ka 
s'ajsnueni Last. skimbare ? pi 

— Mi se nare, zise Bussy-Leclere kă auea 
frankepe de norbr lare la snă omă d'o kondipisne ama 

de josă. nstea sm treakz “drentă- kstezare , mi se nare 
kw ideia snirii nenindă de la kanii nostri ei iar nă 

noi trebsia s1 ne arate skonslă. 

- —- Domniloră ,  resnsnse „Mayenne „ aceui ks 
pîntă: skonslă katz sv: fip arwlală de aueia ari 25 

onoarea fi kauni “ai postri; dar aiui kat sp B5 re- 

netă k3 weneralslă kate sv fiv jsdele din minătelă : lrndă 

este a se faue bwtvlia, mi ko, de mi pede tirănele 
vîndzite „- înarmate ui: însăilenite , -nă. dz semnalslă -lo- 
iri de kwiă atnui n dă krede ko trebse sr o fak. 

n î— Dar în-fine, monsiniore, advăui' Cruce, Li- 

ga se grvbesue, amă anălă onoarea sr v'o snisnemă. ! 

„i “— entre 'ue se grubesue, domnsle Cruc6? 
întrebi, Mayenne. Ea : 

— Ka ''s ajng 

„i La ve?i | 

“ — La slonslă „nostrs ; asemă ui noi nlanzlă 

nostri: iti | 
— Asul & alis vena, zise Mayenne, dak" :a- 

Beni nlanălă nostră -nă mai -am -nimikă sr zikă. 

— Da, monsinioro;- dar ne nromini ajetorelă 

domniei: tale? 

— Pur niui o. îndoial, dak” astă nlană pa fi 

anrobată de mine mi de frate-meă.
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—. Este urobabilt monsiniore; ko. Ba fi a- 
nrobată. | aa 

— 91 nedemă astă nlană , 'atănui. 

Ligorii se sitars ănslă la altslă, dor saă trei 

fvkorv semnă Isi Lachapelle-Marteau sm Borbeaskr...:; 

Lachapele-Marteau înainti mi sc nrră:kw uere 

de la dsuele Boia da orbi: ! 

— Susne, zise dsuele. | 

— Eatr-l5,, monsiniore, zise -Marteau: astă 

nlană a Benilă în mintea! Isi Leclerc, li Cruc6 uri mie, 

lamă meditală, ui este nrobabilă k' ressltalslă s seă sr 

fiz. sigără. 

— La fantv, domnsăle - Aarteaul, la fantr. 

— Sanlă mai. mslte. nsnkte în oramă kari ă- 

„meskă toate nsterile - oramslsi între marele: mi mikălă 

“Clâtelet, nalatslă 'Temnlslzi > osnelslă oramălsi , Arse- 

nalzlă uri Lsprălă. | 
— A denwrată , zise dsuele. e Io 

— Toate aste nsnlte săntă anvrate de nisue 

garnisoane kari lokseskă întinsele, - dar ns sănlă kă 

gres de 'lsală, nentrs ku nă not sr se astente, la o 

lonire fr este. 

*— lriimeskă uri asta, zise dăuele.: 

»— Kă toate astea oramslă se mai auvrr, mai 

întiit de kanalerălă de nvndr de noaute ks arkarii sei, 

Lari se nreîmbl nrin loksrile uele nerikăloase ale Ila- 

risălăi.. Si | ai 

Eatz ue amă ksgetală. - a 

S1 nrindemă a kasr ne kanalerslă de: nd 

kare lokăesue la Couture-Sainte- Catherine. 
X
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Lonirea: se moale faue frr sgomotă , lokzlă 
fiindă demertă wi denrrtală. | - 

Mayenne miski kanslă. 

— Ori kulă de demertă ui ori k'tă de denvrtatt 

ară îi, nă se noate sturma 0 narte peanns, ui nă 
se tragă dosv-zeui de losilsre de arliebsss fivrv oare- 
kare sgomotă, zise elă. 

— Am nrepzzătă ast obiekyisne, monsiniore, 
zise Marteau, 5nă arlară ală kasalerslsi de nendr e- 
Ste.ală nostră.. Ile la.miezălă nonii pomă merge nă 
mai doi sa; trei sm batemă la noarte: arkarslă Ba 
deskide, mi se Ba dăue st însuiingeze ne kanalerslă 
k» Maiestatea Sa poiesue si Borbeaskr. Asta nă & 
“de .mirată ;. o dats ne lin remele kiams ne astă 0- 
fimeră. nentr nisue renorte mi. esnedipisni. Dn ue. 
noarla .se pa deskide în felslă auesta, sr între în întră 
zeue oameni dintre marinarii liari lokseskă în .ksarti- 
erălă San-Paulă, mi kari sm esnediask ne -lkanalerslă 
de nrndz. 

— Adikr, s% îi injengie ? 

„'— Da, monsiniore.  Eatr dar uele dintii or- 

dini de anvrare otirile. Este adenzrată kr alui ma- 

Histragă, alui fsnkpionari notă finămi înainte de. bsrgesii 
tremărwtori mi de nolitunii.. Este. domnslă nresedintele, 
este  domnslă d'0, este domnslă .de. Chiverny., dom- 
nl; nrokzroră Laguesle;. ei bine! lkiart la astr orb 
se Boră kulka kasele loră; San-Bartolomeă ne a în- 
Bruală kăm se faue asta; mi noră fi lraktapi. nreksm 
a fostă traktată kapalerălă. de nrndr... 

— A! a! zise dsuele, kare sedea Iskrslă seriosE.
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-— Asla a [i o okasisne minsnatr, monsinio- 

re, de a alerga drentă assnra nolitiuiloră, topi arr- 

tai 'în lsartierele noastre, mi sr finimă o date kă 

eresiaruii relipiomi uri ks eresiaruii nolitiui. 

— Toate astea ssnlă de minăne. domniloră; 

zise Mayenne,: dar nă mi ani esnlikată daka pepi la 

într'ână- minstă mi Lăsrslă, adevrat» . întrrire, ănde 

pegiaz» neînuelată garzii ui pintilomii. Regele, ori 

lkwtă de frilosăi na fi, nă se. Ba Izsa sv lă ssgrăme 

nreksm . kanalerslă de ntndz; Ba lăa sabia în menr, 

mi, kăyelagi bine, este repele;'finua sa de far 

Ba . faue msltă efektă assnra bărgesiloră, mi Beni îi 

“înninuli. . _ | | 
— Amă alesă nalră mii oameni nentră astpes- 

nedipisne a Lăsrăli., monsiniore, ii natră mii de oa- 

“meni ari ns isbeskă ne Valois. nentră ka fiinmo sa de 

faus sv nrodăkr asănra loră efeltslă ue 15 snzi. 

— Kredepi kz asta & destslă? 

— Negremită , gomă fi zeue în lontra 5nsia , 

zise Bussy-Leclerc. 

— Ii Eloepianii? ssntă natră mii, domniloră. 

— Da, dar ei ssntă la Lagny, mi Lagny este 

“ontă lege denarte de Ilarisă; ama dar sr ziuemă” ks 

reyele noate sv însuiinpeze, trebseskă dos ore mesayeri-— 

loră ka sv fak» drămslă kolare, ontă.ore Elsepianiloră la 

s7 falkr drămălă ne josă, asta Ba faue zeue ore; uui 

soră sosi tokmai la timnă ka s fizv onripi la barie- 

re, fiindă-k, în zeue ore. Bomă konrinde oramslă. 
— Ei bine, fi, nriimeskă toate astea; ka- 

palerălă de nwndz săgrămală, nolitiuji niminipi, asto- 

-
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rivopile orauiălăi: desurrăte , în-fine toate iediuele res- 

tărn ate: ai oturilă negrenmită ue sr fauoni atsnui?- - 

_î.— Fauemă 5nă găaernă de oameni: onesti ka 
noi, zise Brigard,. mi nămai su resmimă în mikslă 

nostră lkomeruiă, se aBemă nrnea asigărati nentră ko- 

nii wi soniele noastre, nă dorimă nimikă mai msltă. 

O năninz ambipisne: noate pa dori snii' dintre noi ka 

ST fin ' zouimară, saă 'komisari, saă komandangi ai snei 

lkomnanie de miligi; ei: bine! domnăle dsue, Bomă i, 

dar cat totă; Bedeni kr nă nrelindemă maltă. 

—. Domnsle : Brigard;: Borbini de asră, zise ds- 

vele; da, sănteui onesti,..0o. sui bine, mi nt Beui s8- 

feri în rîndările poastre niui o amestek'lsre. 
ii — 0 nă, n! strigaro mal mol ini ş nă 

trebse drojdii ks ninslt uelă bsnă.. E 

i — De minsne! 'zise dsuele, eatr Borbr. A- 

lkăm sv. pedemă: ue eram sr .zik5, domnzle lokote- . 

nentă als nreBostrpii , săntă mălui nerde=Bar'p. uii nro- 

„.Slime în insăla Franuici? . SRR Ă 
Nikolae Poulain, kare nă se'.nssese niui:0 da- 

„to înainte, înainti kam fre. Boia li. 

—. Da, negreiuilă „: monsiniore , zise el, săntă 

MB. i: - „i 

„ui — Mom sr ne .kam snăi: sima astoră oameni? 

—: Da, lam ama... a 

iţi —. Nămsr=Y dar „: domnăle Poulain. 

::. Poulain înienz:sm.nămere ne denite. 

.— :Fori, de la trei nînz la natră: mii; : 

ți “Trântori Imi . serurelori de la dor: mii mint la 

-doă'o mii: 'uinuă-sate.
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„us + Lotri de îmurejărare,. de la o miiz  sini-sste: nî= - 

-n'b la do5z mii; îi ae 

: -Omoritori, de la nates nins la inut. săte. 
„— Bănă! eatr, ne năuină: mease mii suă urea-, 

se mii uinvi săte. de strengari bsni de sninzăraţă. . Ve 

relimisne a auesti oameni? . 

— Ye ziue monsiniorslă ? intrebi Poulain.. E 

— Întrebă daka''sănlă katoliui saă_ xăgenouli. 

: Ponlain înueuă sr rizn. ua 

=. —.Săntă de toate religisnile, monsiniore zi. 

se el, saă .nămai de sua singărw: :Deninezeslă. loră 
este asrălă, uri srnyele este. urofetzlă loră. 

— Bine, catv nentră religisnea relinioasr, dalta 

se' noate. ziue asta; mi: alim, ue :amă ziue desnre re-= 

liniănea : nolitikmp?. ssntă valois, nartisani ai liuei, n 10- 

litisă zelomi, sa - nanarezi? a 
—. Sntă “Dandiui ai jefitori. a SI Rae 

"iii '— Monsiniore, sr n5 83 break: nrin. minte ; 

zise Crucă', l' pomă merge sr. livmă ue asti:oameni 

de aliaul. | 

—. N, negremită, „nă mi tree nrin minle, 

domnale Cruc6, ui tokmai asta mr lontrariazm. 

„5. — Ii nentră .ue te kontrariaz : asta, monsi- 

niore ? întrebare kă mirare mai mălui membri al. de- 

nătaniănii, E ÎN e , 

"— A! fiindă-ks, înueleuepi bine, domnilor. 

auesti oameni kari was oninisne, mi kari nrin ărmare 

nă' se înfrupeskă kă noi, Bvzindă lv. în Iarist ns mai 

săntă niui magistrapi, niui uătere nsblik, niui reue, . 

nimikă în-fine la ss'i mai onreaskr, noră. înene. sp
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jefsiask magasinele Boastre ne l'ndă noi. Beni faue 

resbelă, uri lasele noastre ne l'endă peni okăna Ls- 

Brălă : aui se Boră sni kă Eleyianii în kontra Boastrz, 

aui earb kă Boi în kontra Elgenianiloră, astă-felă în 

kmtă .ei poră fi totă d'asna uei mai tari. 

— Draue! ziserz denstanii zitrnds-se snslă la 

altslă. a 

- — Kreză kw este ns lskră destslă de seriosă 

ka s7 kăyetemă, nă & ama,. domniloră? Iztă desnre 

mine , ms ok5n5 foarte msltă, ui Boiă keăta 5nă mi- 

zlokă s7 nreîntimaină aste nekssiiny3, fiindă-km inte- 

resălă nostră, mai "nainte de ală nostră, este denisa 

fratelsi mei mi a mea. 

Se aăzi de la denstaui o msrmărr d'anrobare. 

: — Domniloră , aksm dai Bois. ănsi omă kare 

a fokstă dosv-zesi mi natrs de. lege kulare într'o zi 
mii o noante,sw se dăkr sz doarmr Br'o lkwle-Ba ore: 

velă nămină akm nă este niui 5nă nerikslă, de oare- 

ue daka Beni întrrzia ară fi Bre 5nălă: noate kr dom- 

nia Boastrz n s&nteni totă de aste nvrere? | 

— 01 ba da, domnaăle dsue, zise Brigard. 

— “Ilrea bine. | 
— Ne lsmă dar kă 5milinur zisa b5n3, mon- 

siniore, ărmi Brigard,. mi kondă Bei noi ss ne ott- 

resui o alt adsnare... 
— Kztă de ksrîndă, domniloră, Gu linisuint, zise 

Mayenne; mne noate,: noi-mne uelă msltă. 
Uli leindă într'adenră Boia: de la dînmii, îi 15 

sb. de totă .amenini de astz nrezgedere ue deskonerise 
snă. nerilălă la kare ei niui nă kăyetaserz.
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Darabia desnvrăse mi o ăimz askănsz în tani- 
ueriz se deslise mi o femeir -lergt în sals. 

— Dsuesa! strigarz denstaii. 
— Da, domniloră! strigi ea, mi kare sine 

St B% Sloan liară din înkărkztărz. 

Denstanii ari kănosuea otpriîrea sa, dar karj 
totă. d'o dats se temea de entssiasmală ei, se grrmr- 
dirz îmnrejsrs-i. 

— Domniloră , 5rm$ dăuesa sărizindă,, ueia ue 
maă nătstă faue Evreii, nămai Jădita a frkătă; sneraui, 
mi eă mi am nlanslă. | E 

Hli nresintendă denstaniloră mrnile sale uele 
albe, ne ari uei mai galanpi le strătarz, euii ne sua 
nrin kare emise Mayenne. 

— La draks! strigt Bussy-Leclere lingîndă-mă 
msstepile mi ărmrnd ks okii ne dsuesa, kreză ne- 
gremită k7 asta 6 omălă familiei. 

— Bf! msrmărt Nikolae Poulain stergînds-uri 
sudoarea lare i kărsese ne frsnte knd Bwzsse ne 
doamna de Montpensier, ami prea mai bine sz nă fiă 
amestekată în toate astea. 

FINE ALU ÎNTÎIULUI VOLUME,



1 

“Il 
011, 

IV. 
N A 

Vl 

VII. 

VIII. 

LX. 

ă. 

XI. 

ĂI, 

XIII, 

XIV, 

XV. 

AVI, 

042 Di DARA, 

  

Iapina- 
Iloarta Sant-Anton -. . 5 

Yeia' ue se netreuea no din afara norpi! Par Anton 18 

Rezista. IE ” ” i „33 

Lojea la Grena'a NL s, event Barilă 1 „46 

Ssnliuizlă, : | | __63 

Amindor'Joyeuse,  . -, m 

În we a întrekată -sabia Mondrsls! Kanaleră rosa- 

riălă de umoră. . . . . 98 

Sile! de Gaskon.ă 119 

Domnală de Loignac. 126 

Omslă ks nentarele, 137 

Eur Lipa: . . 152 

Hamera Maiestzpil Sale lst Burihă II la Louvre. 163 

Dormitorislă. 180 

&mbra lit Chicot. | 193 

Desnre grestatea ue are 5nă “reno de a afla. 

ambasadori bsni . . 216 

Ve felă mi nentră karv kănîntă msrise Chicol, 234



XVII.  Serenada. 

XVIII. Ilsnga Isi Chicot . 

XIX. Ilrioratală Iakobiniloră. 

XX. Ambi amiul. 

XĂI.  Oasneţil. 

XXII Fratele Boromeă. 

“XXIII.  Lekyisnea. 

XĂIV. Honitinta.:.:... 

XXV. [inda. : 

XAVI. Guisil. 

__XĂVIL La Louvre. 

XXVII. Deskonerirea.. 

XXUX., Dol amiui. 

XX  Sainte-Maline. 

ueloră Ilatrs-zeul-uui-uinul. 

XXII Domnii bargest al Ilariselst | 

Maginu. 

244 

28 

266 

215 

286 

« -300 

312 

323 

336 

350 

373 

„865 

A „385 
XXX Ye felă domnslă de. Loignac foks o alokspisno, : 

_.396 
„412



LEII SL 7O 5 
. BIBLIOTECĂ LITTERARIA. SERIA IL. 

QUE 
PATRU-DECI ȘI CINCI. 

EI DUMAS, 

Traducere | 

DE 

€. &. BORONZT, 

VOL. ÎI. 

  

BUCURESTI. 

LIBRARIU-EDITOR GEORGE IOANID. 

„1891, 
mea mm >



QUBL 

PATRU-DECI ȘI CNC.



OU 
PATRU-DECI ȘI CINCI 

NE caezaue onoare 

“Era nIe la zeue ore seara: domnii: denstayi se 

întoruca destală de sănzrani, mi la fis-kare koluă de stra- 

dz kare îi anronia de kasele loră narlikălaro, sc des- 

nsrpia salstsndă-se. 

„Nilolae Poulain., kare lolisia „mat denarte de lulă 

topi, îmbl singsră wi uclă din srms, ksetundă: nrofsndă 

la kritika sităapisne lare 2l& a fikztă ss. slioaur eskla= 

marea ks kare înuene uclă din 5rms naragrală als ka- 

nilslsi nostră uclăi din ărm. 

- În adevsră , zisa fesese nenlră loats lsmea, ui 
mai le scams: neutră diusălă. nlinz de' cvenimente.
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Se întoruca dar a last, ks tolzlă înfiorată de 

veia ue aszise, mi zikîndă în sine lim daka ămbra jsde- 
kase de ksviinuz a 15 îmninmge la o densnuare a kom= 

nlotslsi de Vincennes, Robert Briquet nă "lă ară erta nisi 
o dal, nentră ks n'a deskonerită nlanzslă manonerei 
lk5 atsta naivitate desvoltată de La Chapelle-Marteau 
Domnslsi de Mayenue. 

Absorbită ks totslă în lkămetzrile sale ne krndă 

era în mizlokslă stradei de la Pierre-au-Rcal, snă felă de 
siredimoars largz de nas niuioare. lare. kondsuea snre 

strada Neu ;c-Saint-Mery ; Nikolae Poulain vszs aler- 
grnd, în sonsă onăsă ks aela în lare se afla clă, and 

vestimîntă de iakobină sămesă: nîns la yenski. 
I(sta ss se dea la o narte, kzui doi krestiui nă 

nătea treue de o dats nrin astz stradz. 

Nikolae Poulain snera ks ămilinua  monakals 
i ară Insa li, ka snsi omE ks sabiz, martea uea mal 

redikatz a navimenislăi; dar ns sc întîmnli asts-felă: 
Ikzlsgsrălă alerga ka snă uerbă gonilă de vînztori; alor- 

ga ama 'de'tare în ktă: ară fi derimiată snă zidă, Ii, 

Nicolae! Poulain; înjsrsnds/lă mereă,, "se ini” de: zid 

„k5 Sp nă fib'rostrnal ăi 

Dar atsnui învens între dînmii în asta strâmtoare 

înkonjsratz kă kase ,! mislarea movokzloare ue, se ne- 

treuc' între! doi. oameni neotsriui kari art voi: 55 ireal 

de 0. datr kari: ns voieskă a se îmbrspiiura , dar ari 

se':alls : totă 'Wasna adămi -snslă în bra nele molzi- altă. 

Poulain înjra, kslsgzrălă-. blestem, mi omală 

ks: rasa, mai frsi rubdare “de: kzit omală 'ks sabia, îlă 
ausk5. de .mizlokslă kornslsi snre a lă 'lini de zidi. --
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În ast lsnts , uri tokmai kzndă era anroane de. 
a se gionti, ei se relonoslara. 

— Frate Boromei! zise Poulain. 
—. Domnsle Nikolae Poulain! strigi, Iolsozrsl. , 
— Km te afli ? adusyi Poulain ,- ks auca admi- 

" Tabils Donstate - mi avea neskimbatz blzndeye a bărgesă- 
Isi narisiană. A 

— [lrea reă, resnsnse ; kulsgurală ; măltă mai 
kă greă de linisuită de kztă laikslă, lui m'at  Zulkată s5 
înterziă wii ms eribiam foarte, 

;— Al drakalsi omă ue esti?- resnsnse “Poulaiu, 
tolă resbelatoră ka 'snă Romană! Dar unde draks aleryi 
la aucastz orz lă atrla gras? oare nrioratslă arde? 

— Nă; dar mr dăueam la doamna dsuesa la sp 
vorbeskă Isi Mayneville.. 

„.— La kare dsuesz? 

— 'Navemă de kzts sna, îmi nare, “snde noate 

vineva vorbi Isi Maynoville, zise ' Boromeă, kare mai. 

întiiă rezăse a nslea sz resnsnzs kategorikă lokotenen- 
tslsi nrevosizyii, fiindă-kz auestă lokotenentă îlă nztea 

srmrri, dar kare ks toate auestea n vrea a [i nrea 

komsnikativă ks kăriosslă. 
— Atsnui, zise Nikolao -Poulain,. ue crai ss fani 

la doamna dsuosa: de Montpensier? : 
— Ei! Domnezeslă mes! asta. & .nrea simnlă, 

zise e Boromeă, kzătendă nb resnsnsă .sneniosă; vene 

rabilslă nostrs nrioră. a fostă 'răgată de doamna dsuesa 

ka sr i fin konfesoră ; elă nriimise, dar o msstrare, de 

kămetă "15 a anshală, 1 wi refăsd.  Întrovederea era fik- 

sals nentră mine: kalz s5 zikă dăuesci dar din nar-
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tea Isi. dom Modestă . “Goreullot, “55. n5 mal astente Ile 

dinszlă. a SR Ia 
— Ilrea Dine; dar n semeni. l3 morgeal în 

martea osnclălsi de. Guise, .sksmnzlă meă frate ; voiă zi- 
ue înkp mai mată, ks îl& lam kă totsit înderziă. 
i — Adovmrală, adzăni * fratele! Boromeă, findă- 

kr viă dalolo, 

„i — Dar.alsnui. snde te dsui?.. E 
n — Mi sa zisă la osnelă kz doamna dsuesa s'a 

dăsă sz [al visits domnălsi de Mayenne, kare a sosită 
asis scars wi lare loksesie la osnelsl; Saint - Denis. 

— Uli asta & adevzrală. În adevsră, zise Poulain; 

ducle - este la osnelălă. Saint- Denis, 'uri dăuesa : este 
lingz' dsuele; dar, kămetre; ue! i -folosesue, le rogă, la 
s5 faui ne nrefzksislă lkă mine?-.nă se -obininuesue â se 

trimite ekonomslă ka ss fak komisisnile monastirii. 
Pi Ling'o nrinuiness,: nentră ue: n5?. - 

— N esti. domnia ta, lkonfidentală Isi. Mayne- 
“ville, lare kreză în konfesisnile doamnei. dsuese de Mon- 
ipensior. “ 

— Dar ue sr roză? 

— Ye drals! skămnală meă, sui. Dino. distanyga 

kare. este de:la nriorată nînz în mizlokslă drămălăi, Îi- 
indă-ks mi ai fzkstă:s'o0 mzsoră: iea a minte! îmi: snsă 
ama -de năpine în lkztă.voiă krede noate nrea malte. 

—" Ii ns vei avea kăvîntă,: slksmnslă met dom- 
nă  Poulain;- ună suiă'.nimikă altă ueva.. Aksm n5:rh5 
mai repine, te ros findă-kz n5 voiă mai alla ne doa- 
mă. L dăsesa, Pta, n i ta 

Îi . - ÎȘI NERRIE SRR
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-„.— Ovei alla 'totă-asna a kasz snde ca'se va 

întoarue mi ăndo ai îi .nslslă s*0 astenni. 

— A! bine! zise Boromeă, auri vrea sr. viză 

năpină ne domnzlă due. 

"— Yo vorbr! | 

— Hzui în-fine îl kănosui: - daka o datz îlă 

voiă Isa sr so dskz la amanta sa, nă se va mai ns= 

tea n&no mina ne dinsslă. 

— Eatr ue va ss zikp a vorbi. Ale suiă ls 

vine ai a fauc, le lasă; adio,; mi soarle bsns. 

Boromeă , vezîndă drsmslă liberă , arsnls în skimbă 

lkă ărzrile ve i sc adresa, o ăuoarz bin scarz lsi Ni- 

kolae' Poulain , mi se renezi în lalea deskisz. 

— Aidi, aidi: s'a mai întimnlată ucva noă, îuri 

zise Nikolae Poulain silznds-sc la vestimîntslă iakobi- 

nălsi kare din ue în ue neria în smbru; dar ue drak; 

de trebsinur am că ka sm suiă: uneia ue se fane? oare 

din întîmnlare ami nrinde găsi nentră meseria la lare 

snt lkondamnată sr o fakă? ns kreză! 

Ii se dese ss se kăluc, nă kă linisca ănci bsno 

konsuiinue, dar k5 renassslă ue ni'l5. dz în loate Nosini— 

snile astei lsmi, ori kzlă de false ară i, snrijinslă snsi 

mai. „nalernikă de zl noi. 

“În astă limnă Boromeă în ărma kalca, la lare 

adie o isucalz ue i o da sneranpa de a rekzstiga 

timnălă nerdstă. 

El ksnosuea, în adevzră, obiuciele domnalzi de 

Mayenne, mi fr „îndoialz, nentră ka sx fiv Dine infor- 

miată;, avea nisue ksvinte ne ari krezăse kr ns sc 

kzdea sr le 'snsiz domnslăi Nikolac Poulain.
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Alergi atzi de maltă în liztă ajsnse asădrndă mi 

ssflzndă la osnelslă Saint-Denis, în minstălă kzndă dsuele 

“mi dăuesa vorbia desure interesantele' loră afaseri, ui | 

domnslă de Mayenne cra ss lkonyedieze ne sora sa ka s5" 

fin liberă a merpe ss fak visit auci dame de la Cite 

desnre kare suimă ks Joyeuse avea ss se nlengr. 
Fratele wi sora, dăn5 mai mălte lkomentarie as%- 

nra nriimirii remelsi uri asănra nlanslsi ucloră zeue, se în= 

jeleserz. în nrivinua fanteloră &rmztoare. 

Reumele nă avea nrenssări, mi din zi în zi se 

fuca mai lesne de 'atakată. 

Velg. mai imuoriantă cra a se organisa . Liga în 

nrovinpiele nordălaă + ne lkzndă repele nzrzsia ne fratele 

scă mi sita ne Enriks de. Navar: 

: Din asti doi din ărms. inemiui, dăuele d'ânjou, 

kă neroada sa a. Diuisne , era. singărălă de temală; stă 

desure. Enrik3 de Navara, . se. suia nrin -snioni. bine 

informaui ks se olsna nsmai kă amorzlă “eloră tuci saă 

malră amante ale sale. 

—: Ilarisălă era nregztită, ziuea tare de lotă May 

cine, dar, 'alianpa loră ks familia regalz întzria: n6 

nolitiui mi: ne. adevuragii regalisti;. kwta sz se astente 

o răntărs între regele uri alianii „sei: astz ..văntert „. 5 

lkarakterslă nestatornilă 'ală Isi Enrikt nă: nstea. înterzia 

Wa: se întimnla, -... - EI E 

Ama dar, fiindă-kr nimik 5 ne ateste 
ziea May enne, ss astenismă. :. | 

„ii i— EX, ziuea înuelă de totă duuesa, aveam tre- 

bsinur de zeue..0ameni resnsndiui în toate: karlierele - 

Iarisălsi ka :s5' reskoale' Ilarisălă. dsnz astr i: lovire ue
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mediteză;. am aflată ne asti zeue oameni, ns mai, ucră 
nimilă. ” Ma 

Sislă îmi fsuea dialogălă seă, uea alis anartele 

sale, kzndă Mayneville intri de-o dar, ansnusndă ks 
Boromeă voia se vorbeaskz domnslzi dec. : 

— Boromoă! zise dăuele ls mirare; ' uine este 
auela ? a 

'— Este, monsiniore, resnsnse Mayneville, auela 

me lare ni "1 ai trimisă la Nancy, ksndă gersi alterrii 
voastre &nă omă de lskrs mi sn omă de snirilă. 

— Mi adslă a minte! îi resnsnsei. “ks % aveam 

ne amindoi într” snslă singsră, mi pi trimisci ne kani- 

tanslă: Borroville. Oare mi a skimbată nămele wi se 

nămesuc Boromeă? | 
” — Da, monsiniore, nămele mi snilorma ; se n5— 

mesue Boromeă mi este iakobină! 

: "— :Borroville „ iakobină! 

=: Da, monsiniore.  . o ei 
— Uli nentrs.ue este iakobină? drakelă lkats 

s7 fi rîsă nrea: msltă daka îlă va fi rekunoskslă sh 

TASz. : ae 

mt i Atena. se este Talobină ?.—Dsuesa fiks 5nă 

semnă Isi Mayneville. —0 veni sui mai torziă, . 5rmi 
auesta, asta este sekrelslă nostră, .monsiniore;, mi de | 
o'kâm dats ss askăltsmă ne kanitanslă Borroville saă 

ne fratele Boromeă, -ksm îui nlaue. : 

ia Da, hk5 atută mal ml, kzul visila sa ms 

năne în neastimnzră, zise doamna de -Montpensier. 
-— Uli kiară ne mine, mzriăriseskă, zise May- 

neville. DE aa
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„—. Alănui ads—lă aui Îsr5 ST nerză &nă mintă, 

zise duvesa. 

Iizt& desnre dsuele,.. se afla între dorinua de a 

“aslălta ne. mesaneră ui: temerea de. a. linsi la. întilnirca 

amantei sale. | SE 

Se :zita la sms uri la orolouit. 

Sua se desliise, mi orolomislă ssni ănă-snre-zeue ore. - 

„— Fă! Borroville,. zise. dsuele, .nenstindă-se 
onri. de:..a ride, .kă toat  nsuina sa disnosiyisne » 

lkăm te ai skimbală, amikzlă mes! 

—: Monsiniore , zise kanitanălă, ssnt în adovzră 

foarte strimlorală ssb astă vesiimîntă drzueskă; dar în 

fine, ue trebse trebăe, lksm zica domnslă de Guise tatslă. 

— Ko toate astea ns te am înfriusrată: că în astă 

vestimînlă, . Bonovile, zise dzuelo; nă fi: săuzrată ne mi- 

ne, te rog. e Da Mă 

— N. monsiniore, ui doamna. duuesa ; ; darnsi 

noriă niui o ăr5, liindă-kz o fakă -nentră servinislă seă. 

„..—: Bine, în mslmămeskă, - kanitarie; mi aksme 

s5 vedemă,.ue o ss ne snzi ama de turzii ?.: 
— Yeia ue din neferiuire mam năistă s5..v5 

snziă mai ksrîndă, monsiniore , au aveam .totă nriora- 

islă în sninare.i et 

—. Ei bine! alim vorbesue, i 

i — Domnsle dăue, zise Borroville, regele. trimi- 
te ajstorali seă domnslzi” dsue d' Anjou. Da: 
ai i. "Ba! zise Mayenne, kănoasuemă astă ante; 
snt. trei ani. de kindă ni Mă hp, ii i 
za “01: da, dar. asta datz „. monsiniore - vs snsiă 
nostatea ka sigsrs.
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— Xm! zise Mayenno, ks o mislare din kană 

asemenea ks a sn5ă ] al kare sare în dos niuioare, 

lka sigsrs? |... ar 

— Astszi iară, adilea în ' noanlea treksts, la 

dos ore de dimineaus , domnslă do: Joycuse a: nlekată 

"la Rouen. Se îmbarks la Dieppe mi dăue. la Anvers trei 
mii oameni. Si Stii 

— 0! o! zise datele; mi vine ua a .snăsă asta; 
z Borroville? Au 

i — ns omă! kare însă: alealks la Navara; 
p 

monsiniore, 

— La Navara! la Barilă ? 

—.Da,' monsiniore... 

— Uli din a kai narte merue la Enrik$2 

"— Din martea remeli; da, monsiniore, din 

nartea reyeli » mi kă o slrisoare a reyelsi. 

;:—- Vine € astă om? Ata 

—- Se nsmesue Robert Brianet 
12 "Anoi? : DE 

— Este foarte amilkă ks dom Gorenflot. 

 :— Foarte amikă ks dom .Gorenflot? - - 

— So tstseslă. 

iu Ambasadoră ală remelăil * 

2—.Da; ssnt sigsră; cls a trimisă. de la.nriorală 

sz ica o skrisoare de. akreditare de la Louvre, mi snslă 

din lslgzrii nostri a fnkstă ass komisisne. 

— Uli astă kolsgvră? 

— E mikslă nostrs resbelatoră Talobă Clement, 

kiară auela ne kare” "Is al Ysz tă domhia ta, doamnz 

? 

dzuesz.



"14 „ Biblioteca, Litteraria, 

a Uli ns pia komanihkală asts 'skrisoare? zise 
Mayenne, negiobsă! :. -: : e 

— Monsiniorej regele nă i a 2 dat 0; a trimis? 0 mesa- 

Merălăi- nrin nisue oameni ai: hi. . 

i» — Kars savemă 'aslz skrisoare! la dralkă! - 

n — Negremilă |5 trebse ss o avemă, zise dsuesa. 
— Km mai kapotati pin a asta? zise 

Mayneville. : o | 
— Kăyelasem ama de Bine în lentă -voisem 55 

dai de somă mesawerslsi ne. ănslă din. oamenii mei, snă 

Erkslă; dar Robert Briquel ; sa, îndoită 1 uri ă a irimisă 

înderztă. ae A 

— Trebsia ss meryi iară domnia. ta.- - 

— Kă nentinpp. e cit 

— Tentrs ue? o: 

— Ms ksnoasue. o e i i 
— Ka msnă kzlsgură, dar nă ka msnă kauitană, 

sneră? a a a 

-— Tlre leyea mea,. nă mai suig nimikă: astă 

Robert Briquet are okislă foarte înksrkztoră. 
— Dar. ue felă.de omă este: elă? întrebi May- 

enne. . : gi 
— 5n$ mare : iskzpivă, nervosă,nsmai măski 

wi odse,: îndemsnatikă , batjokoritoră, ui :tshkată, | 
— Alal ui msndindă sabia? -. | 

— Ka: mi avela -kare 'a. „inventata; monsiniore. „ 

— Faga nor? i e 

„.— „Are. toate feuele, monsiniore; . 

Ani als nriorzli ? 
— De ksndă era simuls kslsgzră.
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— 0! am snă nrenssă, zise Mayenne înkrsntsndă 

snrznuenele, wi voit desksrka aueasta. 

» — Grebesue-te, monsiniore, fiindă-kz auelă bleste— 
mală ks niuioare Isnyi, kats ss meargz renede. 

— Borroville, zise Mayenne, vei nleka la Sois- 
sons, ănde 6 ratele mei. 

— Dar nrioratslă, monsiniore ? : 

— Oare esti ama de strimtorală, zise Mayne- 

ville, ka ss snzi o istoris Isi dom Modestă, mi n 

krede el; oare totă ueia ue vrei a 'lă faue sz:kreazs? 

— Vei ziue domnalsi de Guise, srm; Mayenne, 

„totă ucia ue suii desnre misisnea domnsli de Joyeuse, 

„„— Da, monsiniore, 

— Uli Navara, ne kare o ziuă Mayenne ? zise 

duuesa. - - 
— 0 sită ama de nsyină în krlă mz inssruineză 

k dinsa, resnsnse Mayenne.. Sr mi înmele! 5nă kală din 

ue renassani, Mayneville. | 
“Anoi adrăui înuelă de totă.: . 

— Ară irzi clă înks? 0! da, kalz ss trziasks |
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> GOBOOT LATINDSTU,... 

„+ Den nlekarea jsniloră, ne adăuemă a minte kr 
„_Chicot îmblase l'snă nas renede. Si 

„i — Dar îndatr, ue desnirărs în valea ue for- 

meazs.. koasta” nsnyii. de 'Juvisy ne Orga,. Chicot kare 
se nzrea ks avea, ka Argus, . nrivileuislă dea vedea.ne 
din anoi wi kare uz vedea niui ne Ernauton niui ne 
Sainte-Maline , Chicot se onri în, virfslă uelg mai înaltă 
ală dealslăi, nrivi orizontală , manpsrile > kzmnia , tăfiuă= 
rile, rîslă, în-finc totă nînz la norii rotsnzi kari se 
strekăra oblikă ne din derzizlt slmiloră ueloră mari ai 
drămslăi, uri sigră kz_nă zarise_ne nimini kare srl 
neastininere sat sz1ă snioneaskz , se ameză ne marginea 
snsi mannă, ks snatele rezimată de snsarbăre mi înuenă 
ucia ue cls nsmia yoruetarea Sa de lonsuiinys. 

— EI8 avea doss nsnui ks bank, fiindă-ks ob- 
servase kr sezlepslt dată de Sainte-Maline, ne lings 
skrisoarea regalr , konrindea oare-kari ohiekte rotsnde
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ui “rostogolitoare lazi : semna mată Ieă asrălă saă lkă ar= 
intală tziată în monedr. i E a 
- iu Sehkslepslă 'era o" adevzrats nsngs „regalz, pi- 
fata, lkz:doi H, snală brodat da sănra velă als de 
dessbtă, îm 

ai Asta 6 de minăne , zise “Chico sitandu-se 
la năng5, este snă Iskră înksnistoră din nartea reyelsi! 
Namele ses, armele sale! n noate fi vineva: mai ye- 

nerosă mi mai stsnidă.. . . A 

- "Sa otsrilă, nisi o dats nă voiă fate nimilkă lt 

dînszlă. 

+ Xle kăvintală. că de onoare, . sro Chicot, 
dala ină Iskrs. mz nsne în mirare, este kr astş bsnă 

mi minănată reme n'a brodală d'o datz ne aucia-uui nsng5 

uli' skrisoarea! ue mi o trimite s1.0 dulă kămnatalzi 

seă, mi xsrlia mea de nriimire. llentră ue sz ne strim- 

torzmă ? ' Toalz Ismea' nolitikz este astpzi în miskare: 

ss vorbimă nolitikz ka, toat Ismea. Ba! ksndă voră asa= 
sina năpină mastă bictă Chicot, nreksm a îzkstă ks ks= 

rierălă me kare totă: auestă. Enrikă îl. trimitea--la Roma 

domnslzi de Joyeuse, ară avea snt amikă” rai - nspină, 

eatz. tot; - wi amiuii ssnlă ama de 'komăni în timnzlă 

dWaksm , în stă uinova .noato fi mai resinitoră. . 

' -Dsmnezeă alege reă ksndă aleue.: -  - 

- Aksmo s5 “vedem mai întiig ue. bani ssntă în 

N5n97, anoi ne 'vomă. sila la skrisoare: 'o sztz de skude! 

tolmai săma ue mam îmnr&mstală de la' Gorenilot.: Ax! 

kă erteuisne ns se kăvine ss kalomnizmă: calz snă mikă 

naket... asră din Snania, uinui îmnzirini, - „Aici t-aidv 

asta 6 delikată; este foarte pintilă „ Enriketă ! că! în ade- 

QUEI PATRU-ZECI ȘI CINCI. VOL, Il. 2



:18 = Biblioteca Litteraria 

vsră; nă cra yifrele mi florile de krină, kari îmi. nzrea 
de nrisosă, îi voiă trimite o ssrălare mare. 

Alksm ast msngz ms sănsrs; îmi nare ki na- 

serile, trekîndă ne dassnra' kainzlsă meă , ms ica drentă 
snt emisară ali remelsi mi voră ss "uri rîzL de: mine, 

saă ucia' ue ară fi:mai re, st ms .densnye la lrekztori, 

Chicot vsrs 'nsnga în nalms , trase din -n0să= 

narslă scă simalsiă sakă de ninzs ală Isi Gorenflot, nsse 

în întră arpintălă mi asrslă. zikîndă. skudeloră:. pa 

„+ — Istenă. medea în' nave îmnresns „konil mei, 
sui venin dintraveia-uri HArT, - 

Den auestea, skonindă skrisoarea din. sokalenă, 

născ în loksi o meatrz ne kare o: li de josă,: strînse 
kordoanele ' nănyei neste' neatrz mi o asvirli,. kăm ni 
dzistoră ks nrastiz arănkz 0 neatrs; în Orga kare 
uiernzia de dessbislă nănpii. .: | 

" Ana ssri în săsă, dosz sai trei uerltari (5rbă- 
TArt linisaita sune Fl ii mersers a se sfsrîma de 
Jermi. 

— Bate nentre mine, | zise cica: am « sr Io 
romă nentrg: Enrilă,. . 

“ Ii 155 skrisoarca ne lare 0. năsese ne montat 
ka « S5 arsnue: nănga mai lesne în ră, i 

Dar ne dramE venia ună asină înkorkatt Ia lemne. 
" Dosz femei lkondăuea astă asină kare mermea k'snă 

n asă ama de msndrg RA ui nd, în lokă de lemne, 
ară i, nărtală niste „relileue.*) -: - a 

+). Moannte,.. | Deea
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" Chicot asksnse skisoarea ssb 'mrna sa la snri- 

jinitz no nsmîntă, mile lrsi s5 treaz. 
: Îndatz ue remase 'singsră, relsi skrisoarea , sas 

. mlikălă uri sfzrîmi siilislă lkă sea mal netărbăratz linisuc, 

ka lkăm. ară 'fi fostă o 'simnlz skrisoare: de nroksroră. : 

::Anoi relsi 'nlikslă ne kare îlă giemsi în amîndosr 

mznile sale, :siuilislă ne kare îlă sfrrimă între dos ne 

tre, mi le trimise ne:toale dens spkslonă.. 

— Aksm, zise Chicot, sz vedem stilslă. 

„IIli desfelkă skrisoarea mi uiti: : 
-» „Ilrea skămnslă .nostră frâte, auestă amoră nro-— 

fendg ue pi arsta' area: sksmuslă nostră frate mi reno- 

sată'rege , Karolă IX, loksesuc înkz szb boltele Livrolsă 

mi :nă mi nere de lokă din inimz.: 

Chicot salsti. . 

- =: Aula dar îmi nare “ret ks am ss pă vorbeskă 

de nisue lskrari triste mi ssnzrstoare;. dar esti tare în 

restriste mi n mr mai îndoeslă a pi lkomsnika nisue 

lskrări ue nă: sc snănă de krtă snoră amiui karaxiorui mi 

înuerlapi.ee 

Chicot întrersnse ii salată din noă. 

„Afars din astea, srmi .cl&; am ănă interesă 

regală s to fakă sr înpeleyi astă interesă: "asta este 

onoarea nămelii meă mi als domnici tale, frate. 

„Noi semznsmă assnra astsi nsnltă, lpui sentemă 

amîndoi înkonjsrapi do inemiui. 

“Chicot şi o va esnlika.“ 

„.2:— Chicotus - explicabil zise Ghicot,, saă mal 

bine evoloet, kare :este ks mallă mai elegantă. ” 

„Servitorălă vostră domnslă viue — — komite de
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Turena , dz materis' ne fie-kare zi. de skandală la ksr- 

tea voastrz. Fercasks Dsmnozeă: sz intră în lskrărilă: 
domniei tale, afars nămai daka va fi vorba nentră binele uri 
onoarea voastrs! Dar soia: voastrz, ne kare ks destălz; 
nsrere de:reă o nsmeskă sora. mea, kat 'sr aibr ast. 
îngrijire neniră voi în lokslă mcă... ueia. uo ea n5 faue. 

„3 — 0! olzise Chicot srmsndă tradskyisnile sale. 

latine: Quoegaue omillit facere. Este .nrea asnră. .-..; 
"Te îndatoreskă . dar a -vegia, frate, ka nă 

ksmva înyeleyerile Margotei ks viue-komitele de Tsrena, 
legată într'snă felă ksriosă .lkă amiuii nostri komsni, S5 
adsks rsuine wi nagsbs lasei Borboniloră: . Dz snă. bată. 
esemals îndats ue vei fi sigsră de fantz, mi asigsrz-le: 
de fants îndatz ue vei aszi ne Chicot. esnliksndă skri=: 
oarea mea. 

 —:Statim, alque. audiveris Chicotum lilter as cz- 
plicantem. . Ss srmsmă, zise Chicot, e 

„Ars fi săuzrztoră ka .uclă mai miki nrenssă 'sp: 
kazr ne legitimitatea mosuenirii voastre, [rate , nuktă: 
nremiosă la kare Dsmnezeă ms onresue de a lkăyetaș. 
kzui vail că sant. kondaninată : mai - „din ainto ! a.n5 uzi 
în. nosteritatea, mea. . iati . 

“puei doi komnlisi, TIC ian, ka fcate -1 «ui ka reye: 
uiti denunta: se. strîngă uea'mai mare narte din timnt într”: 
snă mik kastelă 'ue se nsmesue Loignac. : Alegi” nretostală 
ănci Yinztori; astă lastelă “este. afarr. de astea 'o valrs: 
do intriue la lar domnii. de: Guise. ns ssntă nisi: de ksm 
streini; lui Suini for a vs mat: îndoi- sksmislă. met En- 
ri lk3 ue amoră, Ksriosă' sora “mea a: srmsrită: ne : En=: 

.. ) ? 
i E at pa PE . 

o .. N) a NINE
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rikă de Guise mi ne însă-uui fratele meă doranzlzi d' Anjou, 
mo ksndă el se nsmia die de Alerigon, ce n 
„2 — Quo'et qudm irregulari amore sit prosecula 

el „Henricum Guisium et germanum meum, ele, 
"Te îmbrspimeză mi pi rekomandă însuiinuzrile me= 

le, gata  afarz 'de' asta a te ajăta în toate mi nientrs 
toate. D'o kam das ajute lă konsilielo I5Ă Chicot, 
IC lare: pi?lă trimină.. - 

— Age, auctore Chicoto. Bină! cati lkon= 
siliară ală regalslsi Navarei. i 

„„Afekpionatălă vostra ete. ete, : | 

Vitindă astă-felă , Chicot născ kanzlă între ms= 
nile sale. 

: — 01 zise el, Cats, îmi nare: o îndestală do 

srits komisisne, wi kare îmi dovedesue ls: feuindă. de. 

ănă reă, nreksm zise. Horatius Flaceus, “kade vineva, 

în altă mai mare. NE 

În adevsră, isbeskă mai maltă ne Mayenne.. 
Ii ks toate auestea, afars de îndrzuitslă 'scă 

szăleyă messtă ne kare ns i'lă crlă, skrisoarea 6 de 

msna insi omă nriuenătă. În adovsră, înkinsindă ne Enrikctă, 
frsmîntată din koka kare servs mai obiuinsită întră a 

fauie ne: brrbajii, astz slirisoare îl strikz totă do o da- 
t5 kă soia -sa, kă Turenu, kă. Anjou, ks Guise, mi! 
liară ks Snania. În adevzră, neniră ka Enrikă de Va- 

lois. ss fiz ama de bine informată la Louvre, desnre: 

ueia ue se faue la Enrikă ală Navarei, la Pau, kats 

s5 aibs oare-kare snionă- „akolo ui aslă snionă va in- 

triga foarte ne Enriketă. Se a 

De alis narle. asto skrisoare îmi va kazsa mal-
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te nenlzueri - dala. voiă întilni vrsnă Snaniolă, 5nă Lor-. 

rană, 5nă Bearnest sai snt Flamandă,. destslă de ls-: 
riomi ka ST aste a afla ueia' ue ms trimită 57. fakă în 

Beamă. ...,. o a a , 

i Afarp, de astea, « ară a: foarte nenrovzzatoră dala 

nă mană; astenta, nui de lsm la întilnirea - VP'&năă: din 

avesti. kărioimi. - iai 

Mons Boromes mai lost, do. n m5: amsucsk. 

foarte , kais su mi nzstreze uova..  -.. - --- 

Ală doilea nsnktă.  ....-. i | 

Ue Iskrs a, lzstală Chicot leamdă a: morală o mi- 

sisne ne. ling regele Enrik$? . 

Renassslă era slonslă Isi. 

„2 Afars de. astea , Chicot are ST stive 1 IC revele 
Navarei Ik. sopia sa. it ea, 

Asta: :nă: nrivesue niui: de lam. ne > Chicot, “find 

kz Chicot, fskîndă sn se uerte nisue nersoanc: aria :de 
năterniue, îmi va faue nisuc. inemiui de moarte, kari 
îl5 vor: onri de a ajnio la etatea: ferivite de ontă- 
zei ani, 

4 „si. Ire. leyea..n mea, astă mai t bine, ns 6, ine « SD. 
trzesui de stă 'nămai :kstă esti jsne..: - . 

„Dar. totă, atztă era; ss astengii lovibsra de. Yauită 
a domnsli do. Mayenne.. 
„NY mul, trebse rouinrovitate în “ori we: Iara 

asta. 6 devisa Isi Chicot. . -- 
„1 Chicot va grma dar lezlstoria « sa... 

Dar Chicot este omă. de snirită, wi. Chicot; îi 
va „Isa msărele sale. Ilrin ărmare,. ns va avea: as5=. 

= Lă
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misi de lentă bani, kz. dala Voră omori ne  Chicot, sr. 

i afle nsmai li de vin. Ina iai 

„ii * Chicot' dar în va: năne uca : din 5rmr mins ne 

yeia.uo'a învenătă,' adik va tradsuo de. la snă. kană: 
îns la altălă asts frsmoass cnistols în lalinesue,'uri 

uăi:0 Va întinvri în 'memoris snde doss nzrui dintr'însa 
ssntă snate; . anoi va ksmnsra. snă: kală fiindă-l în 

adovră, de la: Juvisy nînz la: Pau, kats ss nzis-urcă 
de: mălte ori niuiorslă drentă înaintea. niuiorălsi sizigă. : 

Dar înainte de toate, Chicot. va rsne slrisoa-: 
rea aimikslsi set Enrikă de Valois într'snă -nsmzră ne- 
finită: de bsksuele, mi mai alesi va avea grije ka 
aueste  bskzuele ss se .resuzndeasks redsse în. sta- 

re: de -atome, * snele în Orga, uele alte în acră, i 

în-fine-restslă ss fiz înkredinuată nsmintălsi, măma noa- 

str5 lkomsns, întrală. krriia sînt totslă se roîntoarie 

lkiară mi nerozicle. regiloră. . . i 

-Dsns ue Chicot -va fini ueia ue înuenc... 
| “Uli Chicot se întrersase ka sr "uni. esekste nroi- 

ektslă de divisisne. Întiia narte din skrisoare se dsse 
dar 'ne ans, uca da dosa narte în acră, mi uca datreia 

desnsră într'o gasrs ssuats întradinsă să instrămentă,. 

kare ns cra nivi nămnală nisi kăuită, „dar lare  nslea la 

trebăins se uiis lokslă: wi ănzia ui altăia ai NIC 

kare Chicot îl& nsrta la uingztoarea sa. : 

. Dans ue fini+asts lskrare, 5rmi: | 

— Chicot îmi va înuene kzistoria ks mzsărele! 

uele: mai minsuioase, mi va nrînzi la bănslă oramă de 

Corheil, ka znă onestă stomalkă ue este. 

TIîm atsnuă, s5 no okănzmă, ărms Chicoi, ka
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tema. latins ue amă otzrită ss fauemă; roză ks vomă . 

komnsne o destslă de frsmoasz bskats. ij 

„-D'o dats Chicot se onri; observaso ks nă va nătea 
tradsue. în latineste hăvintală Louvre; asta. îl& kontraria. 

foarte. : - i, 
Era asemenea silită a malkaronisa kavîntală Margot 

ks Margota, nreksm fsksse mi din Chicot, 'Chicotus,. 
fiindi-kz, snre a 'ziye bine ară. fi trebăilă ss tradskz, 

Chicot nrin Chicot. mi Margot nrin Margo veia :ue!. 
nă mai era latinesue ui  greuesue. 

- Kstă nentră. a ziue “Margarita , clă. nă kăyeta de 
lokă; tradsucrea ds nsrerea sa, nă ară î, fostă 

" osalilz, a ae | 

Toat astă latineashk , că. kostarea adovaratel. 
esnresiănă uri a tărnărei uiueroniane, lkondăse ne. Chicot: 
nîns la Corbeil, oramă nlekstă, snde kstezztorslă mesa- 
geră se sili nspină la minsnele Isi. Saint-Spire ui 
măltă la ale snsi frintărară-osnrntară kare nrofsma k5 
absrii sei. anej pitori*) Joksrile, dans îmurejsră ale kate- 
dralei. - 

2 

No. vomă deskrio nrânuzală velă fală; nă ne vomă: 
înserla lkă .nenelarea lalălăi ue'lă ksmnzri - din. „graj- 
dulă osnstarslăi;: ne amă imnsne o silinus nrea Tig5roas5;. 
s5 ziiemă :nămai - kr nrinzălă fs destalt de Isngă mi: 
kalslă destulă defelisosă snre a.ne ki daka kon=: 
Suiinma noastrz ară î mai - năpină mare, materia mâl a 
snsi volimă. Ra 

*) Întzpitastopt de moft, 

rr
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Chicot, ks kzlămelsls set kare trebsia ss fis 

ănă kală destălă de peansnă ka sz noarte snă altzii de 

mare ncrsonauiă; Chicot, din ue se kslki la Fontai-. 

nebleau, fzk a doza zi o întorsztsrz la dreanta, ui 
ajănse nîns la sn orzmelă nsmiti Orgeval. Arăfi voită 

foarte maltă sz fakz în auca zi înks kztova lege, lkzui se 

nzrea 5 doresue a se densrta de IMarisă;. dar lalălă 

seă înuenea a se notikni aura de desă mi atztă:de josă, „în. 
kztă vszs ks era de neansrats trebsinpus. s5 se onreaslz.. 

- Afars de astea, okii sei, atztă de denrinuri ns 

rezmisers. a zsri nimikă în totă lărsălă -dromslsi. 

Oameni, kzrsme wi bariere i se nzrert k5 
totală nessnsrstoare. Se a 

Dar Chicot, sigsră, uelă nsuină dsns anarinu5e 

nă trzia în sigărany5 kă toate astea; nimini, în adevzră, 

vititorii nostri kats ss o suis, nă kredea mai năpină uri 

nă se. înkredinpa mai năpină în anaringe ka Chicot.
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Ilîna ns se kslka mi a "mi: nsne kalzlă în 

grajdă, elă esamină ks mare grije toatz kasa. 

Arstars Isi Chicot nisue kamere ssnerbe li trei sat 

natră intrari: dar dsns nsrerea li Chicot, n5 nămai 

ls aste kamere avea nrea mslte sui, dar înlz aueste 

suli nă se înkidea destslă de bine. 

| Osnztarslă nregzlise snă. mare labinctă, f5rz 

alis emire de kstă o sme lare da în skarz, asiz 5ure 

era anzrats ls zsvoare snzimîntstoare no din între. 

Chicot îmi amezi ăn% mată în astă lkabinetă, 

«ne kare "lă nreferi, kăm îlă vzzs, mai msltă de tă a- 
vele m'srege kamere fr fortifilvri, ue i arztasors. 

Înverkă zvoarele ui veriyele loră, mi, msluămită 
"de înlesnirca ks kare se irsuea mi totă de 0 datz de 
isria lors, vin în kamera sa, onri de a i se redika 
masa săb nretestă. ls noantea i venia adesa: foame, vinda. 
se : desbrzk$, îuri. aureză , Vestimintele TI. 5nă skaănă uri 
se lslki. 

Dar nîna nă se lalea, snre mai mare fercals e 
irase din. vestimintele ' sale: nănga sas mai bine sakslă: 
de. slzde , .uui  îlă 'nsse stb kanstiială scă îmnresn's ks: 
snada uea -bsnr. Aa i 

“Anoi treku de trei ori Skrisoarea nrin mintea sa. 
- Masa. i fiuca o alis întzrire, ui ks toate” astea: 

auestă. îndoită metereză ns i'se nsrs. îndestslă;, se sksl» 
ls ăn dslant între amîndosr bragele - "sale, mi 18 a-: 
mezi în fana cwmirii ne lkare.0 astsni, +! ....- 

“Avea dar. între dinsslă uri ori vo mvalire în-- 
mnintoare, 0 me, snă dslană. mi 0 masz.. 

. Osazizria se: nsrăse ză Chicot ai “elokits
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Osnztarălă avea o figsrs landids; bstea în. auca. searz 
snă vîntă, în kztă ară fi skost koarnele boiloră, mi S'a5=. 
zia : în ..arhsrii. veuini ' nisue trosnitsre : ue ' fakă, . dens 
zisa: I&i Lokreniă, &nă sgomolă atzlă de dălue. mi atztă. 
de : osnitaliară -nentră -kristorslă bine înkisă bine | înve=: 
lit mi întinsă într'snă nată bsnă. „ie 
„= Chieot, din. toate: aste nregstiri de anrare, : se 
întinse. > 5 nlzueie în mată. . Katz so ziuemă, astă nată. 
era:moale mi ski într'ănă fel ka: ss noals: ansra no. 
ănă omă de ori ue neastimnazră ară fi nrovenită saă de: 

la oameni saă.de la Iskrsri. .. a] 

“În adevsră. clă se adsnostia' ssb nisue o lar! NC 

del de ling verde, mi o nlanoms  deasz de nsig gî- 

dela kz o dsălue ksldărs membrii ksiztorălsi adormită. 

„__. Chicot uinase dăns sm, Inokrată ordonz, adikz 

lkămnztală; besse nsmai o bătiliz de. vină; stomalslă 

seă. Isryită dsnz lim se lăvine, . trimitea la ori ue or- 

ganismă asts sensanisne de:bină-traiă kare lkomsnilz, 
fir a. gremi vre o dalz, astă organă lomulzliztoră, 
ssnleantslă inimei la: mai. „maluă . oameni ue se nsmeskă 

oameni onest, 

Chicot era Iminală de o laur “e .0 15scse 

ne maruinea;mesei kare era lings natălă 'scă; uitia nin” 

a nă. adormi mi, nspină ka ss adoarms, .0 karte. foarte 

kărioasp. mi foarte: nos: kare ansrăse mi kare era '0- 
mera snsi mairă din Bordeaux ue se nămia Montagne 

saă: Montaigne. 
„__: Asts karte fesese tinzrits la Bordeaux Liar în 

anslă 1581; konrindea uele dos nsrui dintr'o slriere 

destslă de ksnoskătr de atsnui uri intitslats. les, Essais.
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Asts karte ere : destală de nlzkstz nentră 'ka snt omă 

so uiteasks ii s"0 reviteasks într'o zi. Dar avea totă 

d'o 'dats folosălă de a fi destală de ssnvrztoare. - ks 
nă Insa s5 doarms msnă om; kare feksse inui-snre- 
zeve lege kzlare -mi lare a “best ! batilia sa de vină 

menerosă la uinz. Ea Dia SI . 
„Chicot stima foarte astr arte no kare o N5Ses€, 

nleksndă de la Ilarisă, în nossnarslt vestimîntălsi : seă 1ui 

Wală ksrăia astoră îl knosuca în nersoans.  Kardina— 
Islă du Perron îlş sinransmise breviarălă oameniloră 

onesti; mi Chicot, kanabilă în ori ue nsnktă a nremgi 

gssisl$ mi sniritelă kardinalălsi, Chicot, zivemă, Isa do 
bsnz voiz les Essais ale mairlăi. din. Bordeaux drentă 

breviară. : 

Is toate astea se întimnli k5 stil: Ianitalslă 

al ontslea ss adoarms nrofsndă. Su 

“ Lamna ardea meret, ma, întzrit kă “dălanală 
mi ko masa, era totă înkiss; sabia cra toti la lk5n5— 

iii îmnresnz kă skădele.: Sznlzlă: Mixail Arxanyelă- 

ară fi dormită ka Chicot, fra .kăgeta la Satan, kiară 
dal'ară fi suistă ne leslă rouindă de vea alis narte a 
aste. suli uri afarz. de zbvoarele sale. . 

- Amă zisă kr bstea snă “vîntă tare; : flserstsra: 

astăi  urcarno gigantilă se streksra ks. nisue melodie: 
susimîntutoare 'ne ssb sure, mii sgudsia ' aerslă " foart6- 
kăriosă; vîntălă este: sea mai nrefzksts imitare - -saă mai |. 
bine uea mai mare Slms a vouii smane::: Izridă”: ins - 
ka snt konilă ue nlsnye, „ksndg imit5, în văelzlă seă + 
marea mrnis a ănsi borhată ue sp disnsts kă soyia sa.! 

- Chicot era denrinsă . kă fsrtsna neste :0 o0r5,.
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lotă “astă sgomotă se fsksse nentr. dinsălă snă elementă 
de linisue; elă se Isnta ks toate tsrbsrwrile. timnalsi: 

| în kontra frigzlăi kă nlanoma- sa... 
. - În kontra vîntalsi; ks sforzilrele''sale. . 
- i Ra toate astea, ne ksndă dormia, i-se nzrea 
ks fertsna se msria uri mai l alesă se anronia k snă modă 
neobiuinsită. -  . 

„i D'o dats, o > lovire do vintă l*o nastere 1 neînvins 

sgvăsie ăma , fase s7 sart veriyi mi zzvoare, îmninye 

dslanălă kare * mi nerde kămnstălă wi kade ne lamna 

ve o stinme mi-nc masz ne lare o sfurams. 

Chicot avea faksltatea, ne kendă dormia, a se 

destenta. iste mi în toatz ! 'mresinya . sa' de 'snirită; asts 

nresinus . do snirită arzti ks era mai Dine:sm se lase 

S'alsnevue . între -nată. mi zidă de kztă. se desuinzz din 

nată. ; Lassnds-se's'alsneue între mată mi zidă, amîn= 

dosz .msnile. sale: isuă. mi denrinse: se nssers. renede 

la stznga ne salslă „ez akudos la dreanta nic e msnerslă 
sabiei. : SEI IRI E n 

„i Chicot: doskise kit” mari, i 

„+. Noante nrofăndz,! Tia aa ! 

„ Chicot: atsnui deskise srekile, wi.i se nvră k5. 

aste noante era în totă întinsălă că sfewmiatz' de :Isntele. 

veloră natră -viutără ari îuri disnsta toalz astz kamerz, 

de la dslană, kare sfsrima înkz din ue în: ue masa, 

nînz: la “skazne,, kare se. rostogolia mi sc lovia agTULn- 

dă=so mereă 'doimele alte mobile: . . . -.::: op 

pia]. se:n5ră. în mizlokălă ! astsi sgomolă, leo: uele! 

natrg :vîntari a5. intrată. în : kamers în  nersoans: ui kz: 

are a: faue ls :kiară-' Eurus, : kă 'Notus,: ks Aquilo: uri:
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ku Bordas,. 5 'grâaseld loră ohraze mi - mai  alesă le 
groasele loră 'niuioare. Ia e ! 

Alsnui 'se sănăse soariei, : fiindă-lz înpelese ks 

nă ntea -nimikă în kontra' zeiloră Olimnalzi, uri se gc- 

măi în -kolpslă. zidalzi,. asemenea :fiăslsă Isi Viles dsnz 
“ sna' din. auele. mari - farie ue vestesue Omeră. ! - 

El mine nămai virfălă Jsnmci sale ba “sare 
anstare în nartea. vintălsi, sas mai bine vintariloră, 
ka dakă mitoloniuele nersonaye se voră anronia ne nesiin= 
uite de dinsălă, ss se. strenăngs singsră, m'pkară de 
ară resălta . veia” "ue resoltă, din „rana [skslo” de Diomodă 
Binerii.: i ae 

- Kzte-va minate, nămai 'dăris uelă mai snvimintutori 
sgomolă lare a sfrmiată vro dats srckiz omeneasks,; 
Chicot rirofilă de snă minstă de renassi ue îi. “dete. fertenă 
snre a .domina: ks: vovea sa elementele: deslanygate mi- 
mobilele ari învensserz. nisue konvorbiri nrea sgoni0- 
toase..ka sr fir ks. totală natorale, e ci iii 

Chicot strigi wi vouiferă: Ajătoră! a 
În-fine, Chicot faue - atula sgomolă elă - singară, 

în stă elementele se linisueskă ka km “Nentsnă în 
nersoans nronshpase faimosală Quos ego, ui dans mease 
saă ontă. minste, în. kari Eurus;, Notus: Bore ceas, Aquilo: 

se nară a 'sc retrage; osastârălă. anare' k snă fanară” mi 
vine S5 lsmineze:drama. i si it pu! 

“Suena 'ne: kare: se: jaltase -a asts - dram înfaniieă: 
0 vedere denlznss, mi lare: ssmzna :foarte ku a -snzi: 
krmnă de. bzteliz. Marele dalană,, restrnală 2 ne masa 
rănts ;-arsta ma fur .n -Wîuîne” ui. kare,” inst ama de! 
5nă z5voră, se llstina ka o nînzm 'de: korabis ; „Melo: trei!
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saă natră-skasne, lari komnlekta mobilarea, era restsr- 

nate kă. mivioarele în săsă; în-fin6: stiklsricle kară 
înfrămysena. masa. zuea arte mi :semsna ka nise 
stele de nete. ; _ .::. -.: IN La aa 

— Dar aiui 6 infernal! strigi Cliicot relksno- 

skîndă ne osnztarălă la 'lsmina fanarslzi!: seă; -- | 

” — 0! domnule, strigi osnstarslă 'zzrindă sn ” 

miîntztoarea strikzuisne ue i se e foksse. 0! domnale 

Sa întîmnlată? To 

Uli rediks mznile nui : rin: srmare  anarelă scă 

snre ueră, cc - 

"i Eni demoni loess îi în osnelsiă domnici tale, 

snsne-mi, amikală :meă ? 'ărlă Chicot. 

__s— Ox! lisăse! ue _timnă! resnănse ostarslă 

kă auela-uit pestă natetilă ? ! 

v — Dar zovoarele: :nă mină? srmă: „“Ohicot! kasa 

dar. este. do. lartonă?. Voieskă mai. bine sz esă Vaii; 

nreferă lizmnia.. Ra 

IUi Chicot curi din înfsndztăra natelat, 1 ui anzră, 

ks sabia în msns, în snanislă : remasă liberă “între ni- 

viorălă matslsi mi zid. :- me 

-— 0! Dietele mele! mobile! sssnini .osnzlarslă. 

| — Uli vestimintele mele! strigă - “Chicot: . snde 

săntă vestimintele mele kară cra ne astă skasnă? | 

— Vestimintele domniei tale, sksmnălă meă domnă? 

zise osnstarslă. kg. naivitate; „dar dal aă " fostă “alu, 

katz s5 fir totă ai, e i. 

iat — Vo fel5l dak aă. fostă alui! dar :îui. treue 

urin minte oare, zise :Chicol, i am. 1-venilă eri în kosts-. 

mălă- în kare mr vezi? . '- a
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Ii Ohicot se sili, dar în-demortă; a se  akoneri 
kă Suoara sa tănikz,. - e - 

sut — Dămnezeslă meă! domnsle, resnsnse osnztarslă 

destslă de înkărkată ka 's5 resnsnzz la &nă asemenea 

argămentă , suis bine ks erat îmbrskată. 
— Îmi. nare bine. la: to snesui, 

i Dare i. 

„— Dar ue? Sa | 

— Vintală a deskisă totă, a resinită totă.: 

— A! asta 6 snă ksvintă?: 
— Vezi bine, zise ku ispculr osrratarală. 

„.— 5 toate astea, srmi Chicot , eatz - kalkalslă 
meă, skmnslă meă amikă. Ksndă .vintelă intr ne sndeva; 
ui atz ss fi intrată aiui, n c ama, „ka: ST fakz ai ames- 
telatăra + ue viză? 

"— Frrs.vre o! îndoial. A a e 
— Ei bine! ksndă vîntlă intrs ne andova, alsnil 

vine de afars ? pă 

i — Dă ş. negreurită , * dormngle. Iei aia 
= mii No img5dsesul 7 e i a 

— N5, asta ară fi o ) nebănis, E Sit 
»— Ei bine!:vintală "sta dar intrsndă aiui, St 

adăks : vestimintelă; 'ueloră alui în - “kamera „mea; în - n lokă 
de a dsue..ne iale. mele .nă. suit nde.: 
i Aleats! dă; aula îmi: nare; itp. toate. astea, 

dovada kontrarislă - esiste sat se: “nare: a: esista. * 
— Kmetre,, zise Chicot, kare iierutase: rai 

doseala. li olkiulă. sex investigatoră, Kămetre ue > dramă 
a: lăată vintelă ka:sz:.ms: afle din? iti 

— Ve ziuă, domnăle? iii: i i zi E 
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in— Te întrebă” de sade: vine vintslă ?- 

— De la Nordă, domnslc ,.. de la Nordă. -. 

+ — Ei Dino! a îmblată nrin: noroi -fiindă-k 

ealr mantofi sci întinsriui ne lesnezi. - i. 

„Ii Chicot arsta, în adevsră, ne neatrs srmele 

de Varindă a-ănei înkzlubminte noroioase, 

” Osnztarală se .nzli. - | 

Mă Aksm', skămnslă meă, zise Chicot, dak! 

am ss pi dat vi ant konsilii, 6 -ka.sz vegieză aste 
felsri de vîntări kari intrz în osnelsri, nsirsndă în ka-. 

mere îmningîndă ămele, ii se retragă fărîndă vestimintele 

lkzistoriloră. i 

-Osnztarelă se trase înderziă ks doi nam, ka ss 

se “alle la. intrarea koridorslsi. i Sa 

„ Anoi,. ksndă simpi retragerea. sa asigsrals: 

_— Mentră ue ms nămesui fsr$? zise elă. i : 

„— Na! dar ue pi ai fskstă figăra- do “e 'omă bsnă 

întrebă Chicot:-te vază skimbală ke totală. 

— Ms skimbă , fiindă-ks ms! „însa 
Ri! 

-— Fero îndoials , ms nămesui fără, adzsui 0Sn5= 

tarălă 1 and tonă mai tare, mi kare semna foarte kz 

o ameninyare.. | 

— Dar te nsmeskă feri final esti resnon= 

sabilă de Islrarile mele , mi se nare, ui: Ishrarile mele 

ai fostă. fsrale; ns vel isgrdsi? 

Ii aksm Chicot, ka snă mauistră . de' "arme 

late înuearks ne adversarslă sei, fsls ună pestă de 

ameninyare. Aa Sa 

OUEI-PATRU-DECI-ŞI-CINCI VOL. IL, 3
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—. Fi, maszini! strig; osnztarelă, veniui la 

mine, veniţi kărindă | 

:D'asts kivmare, nalră oameni armagi lkă bzte, 

auziărs în Skars. | 
— A! eatr Eurus, Notus, Aquilo ui Boreas, zise 

_Chicot, fiindă-ks îmnrejărarea vine astă-felă, voieskă 
sm linseskă nzmintălă de. vîntălă Nordzlzi! ks asta fakă 

„snă servipiă omenirii; va fi totă nrimvarz. 

Uli: dete o lovităr; astă de tare kă linga 

sa 'sabiz în drentlă uelsi mai de. anroane nsyslitoră , 

în kzlă avesta, ks toalz Bmărinya ns adevorată filă 

als Isi Eolă fl o ssrilsrs înderztă, era strensnsă nînz 

dinkolo.. 

Din neferisire , fiindă-ks dăm aueasts Szrilsri ș 

se sila la Chicot, mi urin ărmare, ună mlea s5 Vaz; 

îndertală Isi, ksză ne marpinea uelci. din ărms trente 

a skzrii, în lsngulă ksriia, nenstindă mine uentrel seă 

de grestate, se rostogoli, lkă mare sgomolă. 

Asis retragere fs snt. semnal“ nentrs -ucă alui 
trei kari desnsrsrz nrin gasra deskiss înaintea loră saă 
mai bine din derztslă lor$, kă reneziuisnea fantasmeloră 

kari se sksfsndz într'o sănsmînts. 

Hs toate avestea, uelă din srm. kare ! desnzră 

avssese timnslă „ ne lzsndă sopii sci desuindea, ka Ex 
zikz ksteva lsvinte la. srekia. osnmtarălii. . 

— Bine, bine! msrmsră auesta; se voră reafla 
vestimintele domnii tale. Ma 

— Ti bine, cal ue ueră,. SN 
— Ili-wi le voră adsue.
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— Vezi ama: ka ss nă mergă gol, asi « € 

„dorings îngeleants , ama îmi nare, 

Adssers în adevzră vestimintele, dar învederală 

derznznate. 

— 0! ol zise Chicot, mslte ksie ssntă în: 

skara domniei tale. Ale drakslsi vîntări ,' zeă! dar în- 

fine îndrentare de onoare. Hsm nsteam ss te nreusii ? 

“ai o destslă de onestz figsrs. 

Osnstarslă szrise ls blendere. 

— Ii aksm, zise elă, kreză kr te vei rekslka. 

— Ns, mălmsmeskă, ns, am dormiti destslă. 

— Dar. ue vrei ss faui? : 

— Îmi vei da fanarslă domniei tale dala voiesii, 

mi voit ărma uilirea mea, resnsnse Chicot lă azela-ini 

agrementă. | 

Osnstarălă ns zise nimik; întinse fanarslă scă 
să Chicot mi se retrase. - 

a Chicot reaureză dslanlă seă la Sub uii se înţinse 

ne nată. o 

Noantea îs linisuits; viînlslă so alinase la ui 

ksndă sabia Ia: Chicot nzirănsese în foalele kare îlă 

konrindea. 

În revzrsatăli zilei, ambasadorălă eră kalsl 

să, nluti keltăiala sa ui inleki zikîndă: 

— Vomă vedea descars:



w. 

- Ge felii Ghicot îşi urmă călătoria, și ceia ce i se întîmplă, 

“. Chicot netrelks toatr dimineapa anlasdzndă-se 5 

avăsese ssnue reue ui rsbdarea ue amă snăs'o în auca- 

sis noante :de. uerkrri. o 

„o — Dar, ksmeta clă, n se nrinde de dos: ori 
sn sună botronă în | ayeia-ui kărs5; ssnt. dar mai măltă 

siosră lo voră inventa astzzi o alti drruis în nrivinua 

Tea: ss ne nszimă bine. . 

Ressitatslă astai rapionamentă alint de înuele= 

nuisne , îs ka Chicot ss fak toalr zisa o kale ne -lare 

Senofonte ară [i aflato demuz a o imortalisa în rotrayerea. 

ucloră zeue mii... : ui 

Ori ue arhure ,-i ori ue doliimoră , ori „ue ziăă i i 

servia drentă nsnkit de observare sat de fortifilzare . 

natsralz. 

Îmi formase "iară, kulstorindi, alianuc, dala 
n5 ofensive, velă nsyină defensive. 

În adevsră, natră bani gromi din Ilarisă. ari
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meryea sr mă. lkomande la':Orlâanis kofetsrele de: Co- 

tignac, mi la Limoges frsktele sskate, bine-voirs a nriimi 

sopictatea Isi. Chicot, lare -se ansnpă ka ănă.. vînzstoră 
de uiorani din Bordeaux, întorkînds-se a kasz dn ue 
mi desfsksse marfa. ; Afarz de asta, fiindă-ks Chicot, 

de orimine Gaskonă, nă nerdăse auentslă seă de kat nă= 

mai atsnui kzndă linsa astăi auentă i era neansrată 

trebsinuioasz, nă însăfl5 niui snă nrenssă soniloră sei de 
ksistoriz, 

Asti armis so komnsnea dar de „vinui stonînă 

mi de natrs bseni de Dslzniz: ea nă era de desnre— 

măilă atstă desnre snirită „lkztă mi desnre nămzră, din 

kassa obiucieloră. resheliye înirodsse din. timnslă Li— 

geci în moravsrile bzkzniei narisiane. 

Ne vomă afirma ks Chicot avea vre 5nă mare 

resnektă nentră bravăra soniloră sei; dar atsnui,  îvrz 

îndoial , bine ziue nroverbălă kare asigsrs ks trei fri— 

Lon îmnresnz. 25 mai năpinb teams de Iestă snă bravă 

singsră, 

„" Ghicot navă niui. 0. , teanrb din mintală în n kare 

se allă ks natră frikomi; nă se înjosi: kiară a se mai 

întoarue înderztă de. atsnui, dn „lim fruea mai nainte, 
la sr vaz ne auci kari '15 ară nătea srmzri.: 

Din asta ressltă Il ajsnserz : fr nedikz vor- 

bindă maltă desnre nolitikz ui  fokîndă mslte bravade, 
la. oramsălg destinată nentră uinarea i kslkarea trănei,. 

Vinars, Desrz vină f5rs ans, Lui fiare intră 

în: kamera sa, ae 

Chicot nă krspase. îi în aslă osnză, niui limba. 

sa batjoloritoare kare desfsta ne sonii sci, niui naxa=
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rele de vină. de trmiioasz mi de Bărgonia kari i în- 
trepinea limbsnia. | - 

-Vorbiserr măllă, între negswrtori, adilz între 
oameni liberi, desnre Maiestatea Sa renele Franuiei mi 

desnre. toate uele alte maiestuui din Lorania, din Na- 

vara, din Flandra sas din alte, loksră. 

Din astea Chicot se dsse sm se lsluc îndats ue 

a otsrilă nentră a dosa zi întîlnirea sa k5 auci nalră 

bsliani, Iară, la 55 zikă ama, îl kondesesert ls trismiă 
la kamera sa. 

Domnslă Chicot, se afla dar nszilă ka sn nrin- 
vine, în loridorălă seă, desuci natră wvlztori ale .r- 
rora natră ksmvrăe nreueda ne-a sa, kare cra aule- 
zals la kanzislă gangslăi mi nrin ărmare k5 nenztinus 
a fi lat: ks asaltă, măluzmilr alianyeloră inter- 

„mediare, | : 

“În” adevzră fiindi-l în auea enoks dremarile 
n5 rea .cră sigzre, liară nentră auci ari era: însrui- 
nani ks nronriele lori afaueri fis-lkare se asigărase k5 
Snrijinsiă veuinslsi, la întîmulare de. neferiuire.  Chicot 
kare nă snssese relele'sale întimiilzri din noantea tre-. 
kat, stsrzise, se înpelene, la redakyisnea astsi artikală 
din tralktatlă lare fssese în srm's adontată într'o ănire. 

: Chicot nstea dar, în” a euri din nrădinma sa 0- 

Divinsite, ss. sc kslue Ii: S'adoarms.  Îlstea ks âtstă 
mai bine s'0 fak fiindă-kz, aria mal mslts înnelenuisne,. 
visitase 5 deaniznăntală lkamern. tizses: :mvoarele zurei 

sale wi cut; se Melosiele gniuci ferestre ue cra în a=: 
nartamentă ; se înuelege k înuerkase'zidslt ks năm-
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n5lă, ui: nretstindeni zidălă i înanoiase snă sănetă măl=. 
uămitoră. . 

"Dar se întîmnli, în somnslă seă. dPînutiă, snă 
evenimentă ne lare kiară sfinkszlă, auestă giuitoră mi- 
nănată, nălă ară fi nătstă nrevedea vre o dats fiindă- 
ks drakulă se amesteka neînuetaiă în afauerile Isi Chicot, 
mi drakslă este mai: usirenzstoră de ktă toni sfinksii 
din lsme, 

: Krtre n055 ore” uri jzmrutate, se azi batindă 3 
sfials la ăma bsepiloră bzkani kari lokzia kzte natră 
într'snă fel; de nodă, d'assnra koridorălsi snde era na= 

ironii loră. :&nzlă din că deskise l'snă acră destală 

“de înkrăntată, mi se afli fans în fans ks osnztarslă. 
— Domniloră, le zise .auestă din srmz, vzză kă 

destălz bskzriz ke vani kălkată toni îmbrzkani; voieskă 

ss v5 fală 5nă mare scrviniă. Stzninii vostri sat a- 

nrinsă foarte msllă la mass: vorbindă desnre noliliks. 

Îmi nare.ks snă. omă ali nolipiei oramălzi i a aszilă mi 

a renortată vorbele loră la mairălă: ama dar, oraumslă 

nostră se pine ks €' kredinuiosă; mairslă a trimisă nsn= 

da de noante lare a lată ne stsnînii vostri wi “i aă 

kondssă la Osnelzlă Oramrlsi ka: ss se esnliue. Înki- 

Soarea 6 kam. anroane de alolo, konii mei, lăapi-o la 

“niuioră ; latirii. . vostri: vz asicanită ș . steninii vostri v% 

voră' ajsnye. negrenmită.” . 

Vei natră breyii .szrirs ka nisue iezi, se rene-— 

zirv ne sliarz, sarsnkars ks totală tremărzndă ne ka- 

tîril loră mi relsars dremslă Ilarisslsi ; dănz ue înssrui— 

naserz ne osnstară a însuiinma ne stenînii loră de nle- 

.
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karea loră ii de direlkisnea lsatr, dala sară întimnla 

ka siznînii loră ss se mai iînloarkr la osnelă. 

Dsnm asta, ui vszindă ne uci nalră bei des- 

nzrindă în: koluălă -stradei, osnutarslă se dăse: de bzls 
ks" aucia-mi grije la întiia dur a koridorslsi. 

Brts astă do bine, în kztă velă dintiiă neg 5 

toră strigi 'k5 o. voue de stentoră: 

— Yine € akolo? 
— Teuere, neferiuilsle! resnsnse osnztaral: vino 

lingz sus, mi îmbls în virfălă niuioareloră.. 

Negsuslorslă se ssnsse; dar fiindă-kzs cra snă 

omă 5 minte, lini srolkia sa de sir fur a deskide, uri 

întrebi: : 

» — Yine este? - 
i — No rekănosui .vouea osnstarzlai domniei tale ? 

== Adovzrată! .. Eă!: Domnezeslă mcă, ue este? 

— Este kr ai vorbită la mass nsuină. kam. li— 

beat de regele, mi ks mairălă a fosti informată -nrin 
vrsnă snionă, astă-felă îi leztă nsnda de .noante a ve- 
nilă.: Din feriuire kr mi a venită ideia a asta kamera 
bseniloră domniei! tale” în kztă se oksnm ks. arestarea 
loră în lok& de a te aresta 'ne. domnia ta.: 

— 0! o!'uo'mi snsi? zise negsustorslă. 
:— Simalălă mi kăratslă adevsră! '. Grzbesue-te 

a i nins kndă skara este înkz liberz.... > 
- -— Dar sonii mei?: 

— 0! n va avea “time 90% însuiinţreză. o 
"— Bienii oameni! | DIC 
"Uli negsustorslt se. îmbrzlii iste, - 
În astă timaă osnztarălă . ka înssflată de o insnirare



Quci. Patru-deci-şi-cinei, 41. 

fer de veste, :bzts ki :degitălă :la nmretele kare de- 
snsrpia ne uelă d'întîiă negsurtoră de uelă d” ală doilea. 

Yelă d'ală doilea. destentati ks. auelea-mi ksvinte 
ini kă aueia-mi fabăls,  deskise sua ; ală treilea, destentată 
ka ueli d'alg doilea, kirms ne ală natrălea ; mi alsnui 
kzte natră, ăuori ka snă stolă de rîndsrele , desnsrărs 
redikrndă ramele snre uoră ui morgîndă în. virf 
deyiteloră. - i 

— Ile piotală viînzstoră de uiorani, ziuea ci, o 
s5 kaz» totălă ; ue € drentă,, elă a vorbită mai msltă. Ilre 
“legea mea, vai de clă,, kzui osnztarălă ma avstă timuă 
ală însuiinma ka ne noi!... 

În adevzră, domnală Chicot, nreksm se înmeleue, 
n5 zsese însuiinmală de nimilă. 

“ În 'momentslă krndă negsyustorii fsmia rekoman-— 

dand Isi Pamnezeă, clă dormia în uelă: mai urofsndă 

somnă. i 

Osnztarslă .se asigsri asaltandă la zur ; anoi 
dessins în sala de josă a kzriia sus înkis la erijo 
se deskise la semnalslă seă, - a 

El îmi skoase sksfa mi intrf. 
Sala era oksnats de.mease oameni armayi din- 

tre kari 3nslă nzrea ks avea drenislă komandei assnra 

veloră alpi. 

— Fi bine? zise auestă din ărm'p. | . 

îi — EĂ bine, : domnăle ofieră, m'am sănă să i la 

toate. 

7 

— Osnelal domniei tale & demeriă ? - 

m Ra totstă..
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—— Tlersoana ue pi am însemnate n'a fostă în= 

suiinpalz niui  destentalz ? 

— Niui însuiinpal5  niuă. destentats. 

— Domnsle osnmlară, suii întrală ui năme 

Iskrmă ș suii ue kassz servimă, kzui esti îns5-pi anz- 

rztorălă aste. lkavse ? | i 

— Da, negremită, domnsle ofiperă. Uli nentră 

asta vedeni ls am sakrifikată, snre a n mi kzlka j8-. 

rsmintslă ; banii ne- kari oasnenii mei i ară fi kieltsită 

la mine; darîn auestă jsrzmîntă se ziue: Voiă sakrifika 

averile mele nentră anzrarea santci reliuie katoliue. 

— Uli viama meal.... sii astă. Kăvintă ș . zise 

ofiperălă ks o voue :sămeab. 

— Dsmnezeslă meă! zise osurutarelă îmnresnsn- 

dă-uri msnile, oare mi se uere viaga? am sopis mi konii. 

*—.N5 gigse va. uere de krtă atsnui kundă .n5 

te vei ssnsne orbesue la ueia ue pi se va ordona. 

- 5 — 01 ms voii ssnsne, fii linisuită, 

— Daka 6 ama, ds-te de te kslks; înkide surile;; 

wi, ori ue ai' aszi ui ai vedea, s5 nă euri, kiară de 
ară arde mi de s'ară derîima kasa ne: kanslă domniei 

tale.: Veză k'5 rolsl; nă pie gres. 

-— Vai! vai! .s5nt rsinală, mărmări osnstarătăe 

—- Ma înszruinată a te desnzgsbi, zise ofipe- 
rălă; iea este trei-zeui skăde ue le vezi. 

:— Kasa mea nrenzitr teei-zeui “de. sksde! zise 
osnriarelă 'snă aer dăiosă. AIE 

— TĂ! trziaskr - Domnezeă! nă pi voră snare 
nivi &n5 meamă mrkară. nlzngstorăle..: . Sf! zripi ans- 
vstori ai smntei Line avemă noil
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- Osnslarălă nleki mi se înkise ka snă narlamen- 
tară însuiinuală desnre jefăirea oraurslăi. 

Atsnui ofiuerslă ordoni la doi oameni mai bine ar- 
mani 5% se ameze ssb fereastra Isi Chicot. 

Elă înss-mi, kă uei alui trei, se srk5 la lokăin=- 

ma bietălzi vinzzloră de. uiorani dens km" îl& nămia în- - 

sogitorii sei de Kkstoris kari  aksm - era denarte 

de: oramă. ae e aa 
— Suigi ordinslă ? zise ofinerslă, 'daka :va de= 

skide,' daka se va Isa sli kzătsmă, daka vomă afla 

asănrz Î ve krălzmă, nă i se va faze nimikă; dar daka 
se va înlimnla din kontra, o bsnz lovitsrs de snads, 

aszini ? nă de nistolă niui de nămliz. I& toate astea, 

este de nrisosă fiindă natră în kontra snzia. 

Ajanserz la sus, 

- Ofigerslă stă. 

-— Vine este akolo? zise Chicot destentată fi 

TI veste. a 

—— Bala nal zise ofiuerălă, sr ne fauemă mai 

vikleni.- E | 

“Amiui, kari a% uova imnortantă a xi snsne, 

zise elă. " 

| — 0] o! zise Ohicot, vinălă de crl va îngro- : 
mată foarte msltă vouea, banii mei. 

Ofierslă ssbuii vouca, mi k5 dianasonslă uelă 

mai . însinditoră:: . - " i . 

— Deskide o dativ, sksmne konsoape uri .kon-= 

frate. Sa 

—- Vintre de uerboaikr! kum miroase br 
nia voastrz a feră! zise Chicot. 

2
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„— Al ts nă vrei s5. deskizi! strigi olimerslă 
nerzinds-i shdarea; ama 'dar., -aidepi, konii! snar- 

vei ăma! - 

Chicot alergi la. fereastra, | o deshise. Ii VBZ . 

josă uele: dosz. snade goale. 

— Ssnt nrinsă! strigi elă. - 

A! -a! ksmetre, zise ofimerslă, kare năzise. 

sgomotslă ferestrei ue se doskidea, te temi de ssrilăra 

drakălsi: ai drentă. Aidi, deskide-ne, deskide! 

—— Tre legea mea, ns, zise Chicot; sura este. 

solids,, mi. mi va veni ajstoră dala veni faue. sgomotă. 
Ofiperslă: se nsse ne rîsă wi ordon5 soldagilors; 

ST skoaur niuînele. i a 
Chicot învens. ss srle ka sr Kiune TIC negă restori. 
— Negiobsle! -zise ofinerslă,. krezi ts ks ui 

am Izsată ajstoră? Vino-pi în simyini, esti nrea singsră, 
ui nrin ărmare foarte nerdstă! Aidi, f5-pi kăraniă în 
kontra rele întîmnlzră... Venini vol! | 

IUi Chicot aszi lovindă: trei natsri de  măshets 
în urs kă nsterea ui regslaritatea a trei berbeui, . 

„— Kolea săntă ; zise elă,. trei msskete mi &nă 
ofiueră ; josă nămai d055 snade ; uînui-snre-zeve niuioare. 
de srilă, 0 sekzlărz,.. Îmi: nlak mai rosltă snadele de 
kstă maăsketele, 

- 
Hi legnde=uui salkală la vingstoare ,. se „sr 

în a se îndoi ne „marginea . feretrei pinîndă snada în: 
MID, a E 

i ua doi oameni Lari Salla josă winea snadele 
in Săsă, | a 

Dar Chicot Kalkslase nrea drentă,. Nini sn om.
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fi5 Goliat, n 'va astenta!, kzderea - snzi omă,  fiz: snă 
nigmes, lkzndă astă omă noate sz'l& omoare. omorinds-se. 

 Soldagii skimbarz:: taktika mi se derizriars, Ot5- 
rîgi a lovi ne Chicot kzndă va. kzdea. 

Asta o astenta mi. Gaskonslă. Sri, Ta. -omă 
îndemunatikă: în vîrfslă niuioareloră mi remase josă. În 
auela-mi minălă, &nălă din oameni i dele o lovitărz kă 
virlslă snadei kare. ară fi nvtrănsă sn zid. 

Dar Chicot niui: nă'uri . dete: osteneala d'a se feri. 

Ilriimi lovitsra: în mizlokslă nentslii, dar măluămits 

zalei Isi Gorenflot, snada inemikslsi scă se sfzrim5 
ka o stiklz. | 

— Are nentară! zise soldatslă. 
— Vezi bine, resnsnse_Chicot, kare dintr'o 

lovitsrs i desnilase kanslă. 
Uelă all; înuens sm striye, silinds-se nămai a 

se anzra, kzui Chicot ataka. 

Din neferiuire ns avea -niui nsierea ls Ialkobă 
Clement. Chicot îl întinse. la adosa lovitrs, lings 
sonzlă ses. 

Astă-felă în -kptă, îmningind sua, ofigerălă n 
mai vzzs zilznds-se ne fereastiz allă de liztă ne amîn- 

do5z sentinelele sale sksldate în : srnuele loră. 

La uinui-zevi de nau denarte de: msrinz, Chicot 

fsnia dostală de linisuită 
— Este snt demoni! strigi ofiperslă, ns i na- 

ST de feră. , 

— Da, dar i va nvsa de nlsmhă, zise snă sol- 

dată olkinda'lă. a 
— Neferiuilăle! strigă, ofigerslă dndă la o nar-
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te msskela, sgomolă! vei destenta tolă oraurălă: Îl 
vomă afla mzne. 

— Ax! eats, zise filosofiuesue snală din sol- 
dapi; natră oameni ară fi trebzită S5 so năiz josă ui 

nămai doi + săsă. . o 

— Esti: snă negiobă! zise ofiperslă. | 

— Vomă vedea ue i va zise domnală dsuele 
ks este el! mărmsri astă soldată snre a se mîngiia. 

IIli năse natsl; msskelei sale la nsmîntă.



x. 

„A TREIA ZI DE CALATORIA, 
Chicot ns mergea atrtă de înuelă de kztă fiinuă 

ks cra la Etampes, adik int'snă oramă, în mizlokală 
ănei nonslanisni, ssb naza &ncă kantitsui de mayistrani 

kari, la întiia sa uerere, ară î “dată arsă jăstimiei mi 

„ară fi arestată: kiară ne domnală de Guise, 

Inemivii sci înmelesers foarle bine starea loră 

vea kritik. IIli nentră asta ofimerălă, dsnz kim s'a v5-— 

z5lă, de. mi sktna ne Chicot .din msne, onri ne sol- 

dagiă sci de a întrebsinma armele sgomoloase. 

Totă nentrg astă: lksvîntă elă se Issi de a srmsri 

ne Chicot, kare, la nrimală nasă ue sară fi fskstă. ne 
ărmele sale, art fi skosă nisue inele ue ară fi des- 

tentată 'totă orauălă. 

Mila tranz, îmnsminats ks o a treia narte, se 
învzlăi în ămbre, nsrssindă, snre a se komnromite mai 

nspină, no uei doi morui, mi Isssndă snadele loră lin-
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83 dînwi nentră ka ss se dea kă sokotealz lkz s'a5 o- 
morită snslă ne altslă. 

Chicot kzăl5, dar în-demertă, în spion ne 

negspstorii mi ne bzegii loră: 

Anoi, fiindă-kz îmi înkinzise ke aueia “Ia lkari 

avssese a fave, vrzinds-mi skonslă înuelală, ns voră 

mai remznea în oramă, ksgeti 7 6 bine, neniră dîn- 

s5lS sm remzit aiui. SE 

El lstozi mai msliă: des ue fokăse o loti- 
ter unii dănz ue aszise din ăngislă snsi drămă vevină 
namii kailoră densrtznds--se, avă lksrayislS a se întoarue 
la osnelvrir... a 

Afl5 ne osnstară, lare nă se linisuiso înk, ui 
lkaro. 15 17s5 ss ?mi înmele -kalslt din grajdă, nri- 
vinds= "15 kS” aveia-mi mirare . dănz » ksn ară sf urivilă .0 
fantasms, De ui 

“Chicot arofiti, de astr “înkremenire binevoitoarg 
snre a n "ui. nlzii keltsiala, ne kare. din narte-i: os- 
nztarăls. se feri de a o reklama. 

Anoi merse ss "mi netreaks noantea .în: “sala vea 
marea &nci alle: osnelzris, în mizlokslă 'tătăloră beălo= 
iloră. kari ns „le venia .sw: .kreazz  kz “astă. mare 
neksnoskst,. ls fama rizândz uri kă aerslă. grauiosă, a- 
nroane de a fi .ziisă, uisese doi oameni. ..î. j-. 

“În revzrsatală zilei elă era ne drămă în: arada 
snoră neaslimuere ue: kresuea din minstă în minstă.: Din 
feriuire cl slznase din dor! „kărse; oa te eia nstea ss 

„i fiz: fănestr,. 
pat 
pe. 

În astă momentă Sar fi snită a Lou. Guisarzi 

pe
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refsindu-se ks novestirile tatsloră sckaisreloră Ne kari 

suia- atzi de bine sr le invente.. 

O dsmbravs i do nisue temeri anevoiz de deskrisă; 
snă ulană fsuca ss i treakz fiori nrin totă kornslă 

snă zidă: năuină înaltă era. _anroane. s5 5 fak a se 

întoarue înderrtă. -.. . : . a 

"Din. lzndă în kshdă. se otzra, la îndats ve va 

sosi la Orlcans, ss. triminr renelsi ană karieră - "SD Wcar5 

din oramă în oramă o eskoriz, :. ic. 

Dar fiindă-ks nîns-la Orleans drămală fese de- 

mertă mi ks totslă sigsră, Chico kămeti ks ară avea 

de nrisosă aerslă snză frikosă, ks regele "mi ară nerde ' 
Dsna oninisne desnre : Chicot,. mi ks o eskortz iară fi 
nrea sănrztoare; afarz. de astea o săz. de uranusri, 

vinvi-zeui de gardsri, zeue krîngări, le treksse. fsrz ka 

velă mai mikă obieklă de nrenssă s5 -se f arziată sub 

kr saă ne nelre. - 
: Dar dsns ue trekă Orleans, Ohicot simi. re= 

indoindă--se 'snaimele, sale; ; natră. ore se -aurouia, . adik 
seara. Drămslă akonerită ks krîngsri “la o' nzdăre, - se 

srka ka o skars; kzlstorslă, densrisnds-se de: “drămălă 
velă uensmit. semzna ln semnă de listare, la ori=uine 

ară fi avslă nlzuerea a i trimite sn5 gloni n de nsmls. 

“De 0 das Chicot aszi în densrlare snă :oare- 

lare sgomotă: asemenea 5 tronzităra ue fală kait ari 

aleargz ne nsmintă: sskală. - ae : 

Se întoarse ui VBză ne noalele oaste în miz= 

lokslă lkzriia ajnsese, 1 nist0. kzisreni urleond-se în Ii 

ga mare, tt: i i. 

ÎL samirii: eră 1 meante, :- :. i 
QUPEI TARU-PECI-ŞI-CINCI. VOL. II. 4
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Ilatră avea la smeri măskete .. i 

Soarele ansnîndă:. irzueă . [o în-karo Neavs 

o Ing: razs rowie ka ssnyele. 

„..Kaii' astoră; lezlsregi . era multă mai îsi i de lată 

lalalS Isi Chicot. I[s:toate astea Chicot ns. ksteza .s5 

înucans o lsnts de ispeali ali kzriia resslială ară” fi 

slszstă 'năterile sale. la întimulare .de. atakă. 
"El5 îuri înks'kalglă ss imble în zig-zagsri ka 

sm rediue arkebssieriloră înlesnirea de a'lă oki. 
-.K5 toate awestea: Chicot ns întrebsinga astr ma- 

noners fsr5 o nrvisnds' inteliyin 115 . desnre arkebăse. în 
“uenere. mi desire arkebssieri în nartikălară ;: kzui în mi- 
nătslă :kzndă lzlvregii. ora : uinui-zeui de nami denarte 
de: dinsslă, fs salstată de nairă. dotenzri. lar, zemsndă | 
direkyisnca' în kure treyea aborogii, troksrs dreniă”: Tie 
dassnra kan seg. i. i 

Chicot s'asteuta, dare lksm s'a vizată, la: aste 
natră detnzri de arkehăss; aura dar îmi. fsksse nla— 
nălă mai dinainte, Aszindă flerztara gloanneloră:: ns-— 
I5Si, frîslă ; mi se ss: s5 az -de ne. kală. : Avasese 
nrekasnisnea de ani skoate sabia din. “teakz, -uri pin6a 
în msna. strugs 5nă nsmnali tziosă ka 5nă brisiă mi 
askăuilE. ka. snă al. Dc RIaE 

IUszs dar, | zisorsmă, astă fel& i a mi kendă ni- 
vioarele sale ară fi fostă nise resorlără 
gala a se întinde. În avela- ui - timaă, 
Misnii wo 0 nzsirase în lzderea sa, k 
nsrată de nentslă lalslsi set. 

Sună pinelă de bskoris eui din trena Jezlsrepi- loră ari, vozindă kyderea. li Chicoty îlă  Krezars mortă, 
„i 

îndoite, dar 
mălyămits " NOSi= 

aurăl seE era a-
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sn ti Ii. o; snărieam că negiobsle, zise alergrndă 
în”. galonă: &n5. omă : maskâtă; al strikată -tolslă, fiindă 
kz nă s'aă ărmală ordinile mele ad lilferam. Akăm ea- 

15-15..josă: mortă sa viă: ss 's0.: kaate, mi dala se va 
mai! miska ss se omoare. 1. e i ii 

— Da, domnle, resnsnse ks resnentă. ănă 'omă 

di mălgime, i: i tie 
| Uli fiz-kare doskalită, afars nămai dinte snă sol- 
dată: kare strînse toate frizrile mi: nszia. kaii. - 

Chicot ns cra tokmai zhă omă niosă;. dar în- 
'snă asemenea minată, krezs ks este 'snă Dsmnezeă, ks i 

deskidea bramele; mi. noate Es. în“ vină -- „minste usksto- 

s5lă va fi înaintea judelzi .seă. 
Mormsi oare-lare răg3Hi5ne trista, - nui i ferinto 

kare î. negremită aăzils kolo săsă.: 
"Doi oameni se: anroniars. de Chicot, amândoi a- 

vea  snadele în mzn5. 

- :Se6 înneleyea bine” kz .Chicot. ns era mor du- 
II5 tele ks kare memea. - 

- Fiindă-ks n se miska. mi n5 se astia de: lokă 

57 se: anere, uclă-:mai 'zelosă 'din: uei doi avă imnrădin- 
ua de â se anronia foarte: mallă sure mrna SIDn95; N5— 

mai de ză nsmnalălă, îmninsă ka nrintr” snă resorlă, in 

îră- în gitlejslă -lsi :snde marka: nămnalslsi se întinsri ka 

ne 0' years moale. “ În. auela-mă timnă jsmptatea sabiei 

ve :cra în msna, dreauts a Isi Chicot desusră în  koas-. 
tele velzi Walt doilea krlsrenă kare: voia sr f5gz. . 

De „Draue! strig lkenetenia, este o trzdare: i îm- 

lei arlkebssele ; strengarală este înks Vi. - 

1=—' Negremită, da, ssnt înkz ::viă, zise Chicot
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ai kzrăia oki arsnkars folyere ;. mi, iste la kămetslă, se 

arsnkă assnra ksneteniei Koheregiloră, nsninds i i virală 

în masks. 
Dar doi soldai îlă inkonjerare; se reîntsrni, 

sninteki o koansz ks 0 larg3 lovitsra : de sabis mi îs- 

se liberă. 

— Konii! ori! strig - Kanetenia; arkebssel6 , 

mai iute! - ae - 

— Ilin 51 fis gata . axkcehasele zise Chicot, 

îi voii sninteka vintrele, brigantsle, uri voiă taia legr- 

tărele dela masa ta, ka ss suiă uine: esti. 

'— Jine-te bine, domnăle, gine-te bine ui te 

voiă nszi, zise o voue kare se nsră Isi Chicot Ik des- 

vindea din'ueră. 

Era vouea snsi. frămosă jsne kslaro ne ănă bsnă 

Kali negri. Avea doss nistoale în M5NE » ai striga Isi 

Chicot: Ma 
— Anleaks-te, anleale-te, mai ate! ui ka a- 

nlcalkz- te. Se NE 

Chicot se ssnsse. .:. ; a 
O detsnare emi din nistols, 1 mi ănă omă sero- . 

stogoli la niuioarele I8ă. Chicot, hszndă. ss i „ skane 
sabia. 

[5 toate astea . Kai so. batea; yei trei kolsreni 
au - mai trzia voia ss: înladiue, dar nă nztea; jsnele 
„dete, în mizlokală asta amestikă 5nă ală doilea nistolă 
lare dobori înks sng omt. ] 

— Doi ks doi, zise. Chicot; wenerosalo m'rn— 
tori, iea ne: ală 'domniei. tale, cats ală meă.: 

: Uli. so renezi assnra Isloreyiălăi maskată, lare,
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înfiorznds-se de msnis sa de teamr, ks toate astea, 
resisii ka snă omă denrinsă ks mznsirea armeloră. - - 

„Din nartea sa, jsnele anskase în brape kornslă 
inemilkslsi set, îl trîntise fzr'a nsne msna.ne sabiz mi 

îlă lega ks ksreaoa dela sabia s sa, ka 1 ne 0 0ais. la lo— 

lkslă de tziere. 
Chicot , vszânds-s6 fas în fu us k'snă singără 

adversară  îură relsa senyele-reio i rin: ărmare S5— 

nerioritatea sa. n 

Îmninse peanznă ne inemikală s scă kare avea snă 

kornă destală de nlină, îlă strimtori în manmălă drăms- 

Isi mi, nrintr”0 fints* de seksndr i dele o lovitsrs Is 

vîrfslă. în mizlokală koasteloră.. 

Omslă. kuzs. 3 

„ Chicot nsse niuiorălă ne' snada învinsalzi la « s3 

mo noatr relsa, wi kă msmnall seă isindă legzisrele 

de la masks: . 

—- Domnălă de Mayenne!... zise ol; vintre de 

verboiakz! na” ks mi treuea nrin minte. 

Dsuele ns resnsnse; era leminată, jsmstate nrin 

nerderea ssnelsi sei, mi jmztate.. nrin' grestatea k5- 
derii. Si | 

Chicot îmi skernint nasslă, dăuz ksm obiuinzia 

krndg avea a faue vr'snă aktă de o mare însemnstate; 

„anoi dămo ksyetare de.o jsmztă de .minstă, îuri- sămese 

mznila , 155 latslă scă nsmnală, ui se: anronii de ds-— 

ucle ka sz'i reteze fremsmelă kanslă. 

7 

ia 

% Termină . de skrims, nrefokstoriz.
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Dar alsnui simyi snă bramă „de feră : lare :strîn= 

„mea ne ală seă,. ui aszi' 0 voue-kare i:ziuea:. -:: 
„.— Mai înuetă,: domnăle! sn inemikă . kszztă n5 

se side, cr 

„3. —— Jsne, resnănse Chicot,. mi ai sksnală viama, îni- 
“mslpămeskă din toats inima „dar nriimesue o miks lek-. 

jisne folositoare : în 'astă timni de degradare. morals în 

lare trzimă: Iizndă n omă a ssferilă în trei zile-trei 
atakări, ksndă ui a nerikslală de trei ori viana, ksndă. 

„este kaldă înks de ssnyele ineminiloră kari a% dată a- 
sănr5-ă, de denarte, fsrz niui o -nrovokare din narte-j, 
nalră arkebsse, lkăm ară fi fekstă snsi. lsnă întsrilală, 
atsnui, jăne, auestă vitează, nermile-mi so zikă, roate. 
faue ls kstezare ueia ue voiam ss fakă ei. 

[Ni Chicot relss gâtslă inemikslzi set ka ss" 
termine lskrarea. ::: .!! ia | 

Dar asts dats jsnele îl$ onri înkz.:....... 
= — No vel. faue, donminzle, zise elă; uelă ns- 
mină ne kzl$ voiă fi aiui. - Nu se varsz astă-felă -totă 
senyele ka 'auela ve ese din rana ue ai fiksbo. 

„+ — Bal'zise Chicot ls mirare, lksnosui no astă 
miserabilă ? i 

1 

—- Astă miserabilă este domnslă: dsuele: de Ma- 
Yenne, urinuine egală în: mirire kă mai măi re 

— Ko'atntă mai bine, zise Chicoti k3:0 vovue înkrăntatz. - Dar. domnia ta, vino esti?...: a ata 
— Ssnt auela kare pi.a sksnată viapa, -dom= . nsle, resnsnse ky reucaly jănele. 
— Uli kare, la Karenton, mi a dată,- d 

> | laka n5 m învelă, o skrisoare a renelăi, alsm trei zile |
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— Toma, ii ii | 

 — Ama Pl esti în servi! inalt ronclii, domnzle? 

— Am aste onoare, resnense- jănele : înklinsn-— 

ds-se, ai ii Pr 

— Ii, findă i în servi] vinială regelui; Jr ne dem- 

nalt de „Mayenne; lă draks, domusle,; de-mi » VOI SD 

pi zikă 7 no esti snt bsnă servitoră. . a, 

— Din. kontra, kreză, ks eă.ssnt în astă mi . 

- mată snă benă servitoră ală rogelăi. . E : 

| — Toate, zise ls tristepe Chicot, noate ;; dar 

akm nă ; este: 'momentslă de a vorbi filosofis. Km te 

“names, domnăle ? . Ia 

— Ernouton de Carmaingos, domnale. 

-— Ti bine! domnzle Ernauton, ue; vomă . faue 

kă asts morizuisne egals în msrime: kă toi regii ns- 

mîntălsi ? kmui eă voit ss nlekă, te însuiinueză. . - 

— Voig vegia ne domnală de Mayenne, dom- 

- 

năle. | 

| — Dar ku souslă sei kare askslis kolo, ue o 

St faui. | | 

— Bietslă omE masde nimikă; 71% am strinsă 

nrea tare, dsnz ksm îmi nare- mi a lewinată. 

— Aidi, domngle de Carmainges, astszi mi ai 

skzuată viama, dar o komnromini nrea măltă nentră 

viitoră, E | 

— Astpză îmi fakă datoria, Dsmnezeă va în- 

griji de viitoră. e 

_—— Fig dar dans kăm doresui. îs toate astea, 

simuă nenlzuere Wa zuide ne astă omă fr ansrare, de
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mi astă omă este uelă mai krentă inemilcă ală mcă. Ana . 

dar, adio, domnsle. 

Ii Chicot strinse mzna la “Ernauton. 

— Are noate drentă,. îmi zise elă denzrisnds- 

se ka ss "ui iea kalălă; anoi întorkînds-se înderztă: 

— În-fine, zise elă, ai meante kai bani.  Kreză 
kz am ksstigată mi eă nalrs; ajsts-mi dar ss mi a- 

legă... Domnia ta ai ksnosuings de kai? 
lea ne ală meă, resnsnse e Ernauton, s suiă ucia ue 

noate: faue. 

„—. 0! asta 6 nrea alte yenerositate, nsstrea- 
zb-l5 nenlră domnia ta. 

—.N5,. nam trebainr ss îmblă aura de izte 
ka domnia ta. | 

* Chicot nz astenti s5 18 roaye ; nlstil kalslă 
lui Ernauton uri desnzrs, 

ED azi



VI | 
- EBMAWLON DE CABMANNGES, 

| “Ernauton remase ne ksmnslă de bztais, destală 

de înksrkală de ucia ue kzta sr faks ks doi inemivi 

lkari era sr deskizz okii în. bramele sale. . 

Întmauestea, fiindă-kz n era nisi nă morile 

ka si se densrteze, mi fiindă-k cra nrobabilă ks dom- 
nălă Robert; ssb auesti năme, ne adăuemă a minte, 

ksnosuea Ernauton ne. Chicot, mi fiindă-ks era nro- 

babilă „ zivemă, 5 domnslă - Robert Briquet, : n5 se 
va întoarye „ka. 55.71 omoare, jsnele înuens ss kaste 

vre 5nă ajztoră, mi nă întsrziă, da afla ne drsmă kiară - 

“ceia ue lrsta.. 

ni kară kare era s3 treaks da kormeziusiă în | 
kalea Isi Chicot, ansrea. Wasănra msntelsi, desuinzîndă 

kg. isucalz, dim snt ueră romită de foksrile, soarelsi 

ue anănea. Sa Is 
Avestă kară era trasă do doi. boi mi " kondăsă 

de snă perană.:
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Ernauton se ănroni$ de kondslktoră, kare zzrin- 
ds-l5 avea mare unlzuere sr i lase karslă mi sr fs 
în tsfimă, uri i snăse ks o Inte se fsksse înire xsge- 
nogă ui katoliui; ls ass lsntz fssese fatalz la nalră 
din ci mi ls doi mai trieskă înkz. 

„Ileranălă destălă de sneriată de resnonsabilitatea 
snei fante bsne, dar înkz mai snerială, nreksm amă 
zisă, de înfspimarea resbelatoare a Isi Ernauton, ajstă 
ne jsnele a transnorta ne domnslă de Mayenne în ka- 
rălă seă, anoi ne soldatslă lare, leminată saă n5, sla 
ks okii înkimi. | pf 

Mai remrnea uci nat MO. 
— Domnsle, întrebi Meranslă, auesti natrs oa- 

mei era katolivi sak x5genoni ? Ia | 
--- Ernauton Vezăse ne ucrană, în mintală snaimei 

sale, fskîndă semnal kre, e ie 
> — Xogononi, zise elt.. i: | 

— Ama dar, resnsnse pcranslă,. nă- este niui o! 
nelsviinus la ss kastă.ne auesti ND9TNĂ, nă € ama? 

— N5, resnsnse Ernauton, kar6-'voia ss "i mo- sueneasks mai bine peranzlă . lu lkare-avea. a faue :de 
kztă velă d'întiiă trokztort ne akolo.. : Ii 
+ Meranălă.nă astenti sii zik 
întoarse nossnarele moryiloră. 
0 Morpil avăsesers bin simbr 
du km se nare, zu, d 
tea ueranslăi se deskreyii, - ue 

| Resslti, din bskăria kare se resnzndi -totă de 'v datz în kornzlg wi în ssfletală "3 k5 mă îmboldi mai tare boii sci snre a ajunye mai iste la koliba sa. 

a dosa.oars, mi 

i5 ne kzndă irzia, 
5n5 4c :se fini onerarea, frăn- 

Î. PI a, ai oh * vi
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“În stazlală- astsi ban: katolikă, ne snă bănt Tată 
de naic;- domnălă de: Mayenne îmi veni în simyiri. Ds- 
rerea kassals. de: sdrenuinarea” transnorturii- nă resuise 
a'lă reînssfleui; dar. ksndă “ana reue tărnats ne ran f5= 
kă 53 kărg% kzteva nikstsre de ssnye romă; dsuele de= 
skise okii mi nrivi ne oameni mi Iskrările dans, imnre= 
jsră 1 lk3 :0 mirare lesne de înmelesă.. .- 1. 

 Îndats ue 'domnălă de Mayrenne deskise oki, Er- 

nauton îns ne pcrană ss cass. ! 

„.— Vine esti domnia.ta, domnsle ? întrebă aa 
yenne. 

Ernauton ssrise. .. . ii: 
.— N ms rekănosui, domnzle ?. i'zise' elă; 

—, Ba da, .resnănse dsuele înkrsntendă - snrsn- 
veana, esli auela kare al venită în ajălorală inemiks= 
MĂ me, e 

„Da, resnănse - Brnautân și dar -ssnt mi avela 

kare a. onrită ne 'inemikălă: domniei tale de a le 0! 
MOT, ri : 

— Kat ss fi mi asta, zise Mayenne fiindă— 

ls trzeskă, afars 'nămai daka' nă m'0 fi krezată mortă. 

— Sa densrtată suiinds-te: vis, domnale. 

— Vel nsmină , elă krede: rana mea de moarte 
—Ny. suit. dar oră “uri: ksm; de nă mană fi 

onssă, pi ară fi 'fskală sna kare ară fi fostă de moarte: 

— Dar atănui, domnsle ,- nentră ue "l5-ai ajstată 
ka ss omoare Oamenii mei,: mi: E onresti în 53 ka 

SI ms omoars? Se 
o Nimikă mai simnlă, ddmnale; ui ms miră kăm 
ant yintilomă, nreksm te arsui k5 esti, 's5 nă înpeleagz 

7 

oa
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msrtarea mea. Întimnlarea' m'a kondsst ne drumslt uo'lă 

srmai, am vbzătă mai. mălui. oameni: atakzndă ne 

snslă - singsră, am  auzrală no uclă singără; anoi 

ksndă auestă bravă, în ajstorală kzrsia venisem, lui 

ori uine eră, fi, domnsle, astă omă 6 Dbravă; anoi ksndă 

astă bravă, remsnîndă singsrt nămai ka domnia ia, ară 
Îi deuisă. viktoria nrin lovitsra ue te dobori, atsnui; 
vszîndă ks vrea sz fak o rea întrebăinyare ks viktoria 
omorinde-te am întrenssă sabia mea. 

—. Ms ksnosui dar? întrebi, Mayenne ks o nrivire 
natrenztoare. 

— Nam trebsinus sr te Rsnoskă, domnale ; suiă. 
ks esti snă omă rznită, mi asta mi este destală. 

— Fii franlkă, dona, adzsui Mayenne , m5 
lkănosui ? 

— Kariost îmi nare, domnale, ks nă konsimui 
a ms înuelege. . Itxtă desare mine, nă mi se nare nii 
de ksm ks & € o fans mai nobilt a :omori ne 5nă omă 
îs anvrare de kată a ataka wiease ne ună omă kare 
ireue. : . 

— Ia toate astea krede le « ori ue rs kats 5 
aibr kăvintele sale. - 

- Ernauton, se înklins dar n5 resnănse. - 
— Na vszată, rm . „Mayenne , ks. nămai că 

singară am înkrăvimată sabia lu astă omă? ; 
„n Am vszatăi, este adevvrată.. 

„— Afar de astea astă .omă. este uelg mai de moarte inemil:ă als meg, 
1— 0 kreză, mut. mi-a snssă toti asemenea 

desnre domnia ta, | i



Quei Patru-geci-și-cinci, 61 

— Uli 'daka ms voiă .vindeka de rana mea? 

-— Asta n5'm5 va mai nrivis mi vei faue. Me 

vei voi, domnsle. : Sa | 

— Oare: ms krezi . “domnia ta nrea greă ranit? 
— Am ueruetată rana domniei tale, domnsle, 

ui Ireză ks _de mi 6 grea, nă € înss.niui km de 

moarte. Ferslă a alsnekată în lsngălă koasteloră, ama 

lkreză ., mi năimstrende în mentă. Ressfln, mi sneră k5 

n5 vei simyli niui o dsrere în nartea. nlzminiloră. 

Mayenne ressil ks anevoin ied dar Îsrs vr”o 

dsrere iriterioars. 

i Auia este, zise clă; dar oamenii ară, era 

kă mine ? 

.— A5 mărilă, afarz de anal. 

 — Oare re. drmă "ia Ipsală, întrebă Mayenne, 

— Da. 
a Îl aă lzolată? . 

„.—Meranălă ne” kare kalr -SB 1 & vszstă de- 

Skizînds! okiă,. iui kare este oasnele domnici tale, s'a în- 

Ssruinală ks astr grije. . a 

— Ye a allală astnru-lo? 

— VWe-va Dani. 

— Uli xrlii? 

— No suiă. Sa 

— Ax! zise aeyenne ) 1 0. mzluămire. înve-— 

deratz o o e 
— în-fne, năteui Isa suiinu5 do la auela kare 

irzesue, | 

Ă ':— Dar auela kare: irsesuc  snde 6? 

:— În urărb:la - doi: nai dai.
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Ă — Ds-mr lings .dinsslă (sa. mat: bine, ads'lă 
ling „mine, mi dala esti .omă de onoare, nreksm lreză, 

jenă ks nă i vei faue uivi o întrebare, -. ip 

„a —Nessant de lokă kăriost,: domnsle,: mi” din 
„toate astea suit tolă;ue mi.6 de irchsinur.. 

Ă — '"Douele se. sită la “Ernauton, k snă mestă de 

neastimusră. Ea n « i 

= Domnale. zise atesta, auă a. feriuită dale ai 

înszruina ue: altală LE komisignea ne kăre 'bine-voiesiă 

a mi.0 da. > 

— Greurala este a mea, domnsle;. mi '0- role 

noskă, zise Mayenne ;: aibi ast nemsrpinite - îndatoriro 

de a mi faue servinislă ue pi ueri. ia 

Dent vinu minste . soldalslă intra în stazlă. | 

”„„Skoase. snă pinetă. zzrindă ne 'dsucle de Mayen- 
ne; dar avesla avă usterea s5 nziz denitslă -ne bszele 
sale, Soldatslă trks nămai de.Lkrtă.. 

„.— Domnsle, zise Mayenne li Brnauton, reks= 
nosuinga mea va. fi eternz,. ui fer îndoials:într'o . zi 
ne vomă revedea în nisue imnrejărzri mai bsne: nolă 
a te înireba ks uine am onoare 's7 vorbeskt? . 

— Ssnt_viue- -komitele Ernauton.-- de. Carmain= 
ges, domnsle.. 

Mayenne astenta snă amnnsntă mai. Ing, dar 
aksm făse .rindzlă jnelzi da fi diskretă. 

— &rmai drsmulă de . Beaugeney, domnele, zise 
Mayenne.: 

— Da, domnie, 
le — Atsniă, te am'onrit$ din. dremslă domniei 
ale uri nă mai nopi: îmbla noate în astz: noante? .-
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ui Dinkontra; domnăle, uri kreză s3 nlekă. a- 

lkăm îndats. | 

— La Beaugeney?. i ii 

Ernauton se sil; la Maycnne lka snălă ue kare 

ast sisrzire îl& ssnizra foarte. - 

îi — La Tlarisă, zise elă. : 

m Danele nsră 5 se mMirz.. i 

i1—' Sr mb etuă, rm 'Mayenne, dar asta * € s- 

riosă ks mergindă la Beaugency, mi onrită - de'..0: îm-" 

nrejărare. henrevszăt5, s5 te întorui de snde aveai ss 

imernă,: frs niui snt kăvintă. seriosă. o | 

— Nimikă mai simnlă domnzle, resnsnse > Ernau- 

ton, ms dsueam. la. o întilnire. - Evenimentslă- noslră , 

ilindă-ms a: ms onri aină,: ma Îskată. s5 linseskă dela . 

astz.. „întâlnire; akăm ms întorlă. a 

i:Mayenne; în-demertă. se sili ka ss viteasks ne 

îaua nelerharals a Isi Ernauton o altz: kăyetare de kstă 

aueia ue: esnrima' ksvintele sale. - 

— 0! domnsle, zise în-fine elă, de ve n5 re— 

msi: kă “mine kwte-va:. zile! . voiă trimite la Ilarisă ne 

soldatălă met ie 715 vezi ka sx kaste snă xirărgă, kzul 

înpeleni, ns. 6: aură, k ns nolă remznea singără aiui 

ks. auesti .perani ue mi s&nlă nelksnoskăyli. . 

iti — Uli nentră 4e domnsle, resnsnse Ernaulon, 

soldatală domniei tale ss ns uicaze lîngz domnia ta, uri 

S% . m trimină că snă xirărgă?. - 

“ “Mayenne se: îndoi, e 

— Suii domnia ta nsmele inemilalsi met? în- 

„ trebi: clă, - | 

— N5, domnsle. 
=
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—. Ye felă! iai skrnată viana, mi nă i a 

snssă nsmele se5? 

— No ?15 am întrebată. 

— N5 115 ai întrebată? 

— IU am sksnată ui domniei tale viaua,. dom- 

nsle: te am întrebală oare de 'nsme? dar, în skimb, 
amindoi suipi ne ală mes. We trehse: ka mzntsitorslă 

s5 suis nsmele îndatoratăliă scă? indatoratali “kals s% 

suis Wală mznisitorslsi set. 

— V3ză,  domnsle, zise “Mayenne, ks nă notă 

afla nimik . de la domnia ta, estă diskrelă nrekăm ui 
kăragiosă. 

— Uli. eă, domnăle,;' vsză lk5 nronsnui aste ks- 

vinte k'snă: skonă de msstrare, “mi mi nare ret; fiindă- 
ET, în adevsră veia ue te neastimursrs, din kontra,. ară 

trebui sz te asigzre. Ns noate fiuineva maltă. diskretă 
ks snslă ora fi nspină ls uelt altă. 

— AL kovîntă: mzna Sorniei tale, domnsle de 
Carmainges.. ii 

“ Ernauton i dete msna, dar fsrz la. vrsnă pestă 
s5 arate ks suia' ks de msna 5n5i nrinuine. 

„— A inkălnată nărtarea mea, domnsle, . ărm 
Mayenne; ns ms notă jestifika fr” a desloneri sekrete 
mari; mai bine, lreză, ss 1i5 mergemă mai. denarte. ks 
konfidingiele noastre, -: ::- ZE ui: 

— Înseamns, domnale, - resunse “Eriauton, ls | te 
aneri kzndă ns akssă. Esti ls total liberă, krede-m, 
ka ST >vorbesui sai ss taul..: 

— În mslusmestkă, domnzle, tal, Ss suii în-
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s3 k5 sunt î snă uintilomă de bsnz: familie, în stare dea 
i faue toate nl'zuerile ue. voi voi. 

.—. 85. stemă aui,. domnale , resnsnse Ernauton; 
mi krede-ms 7 voiă fi- diskrelă în nrivinua kveditalzi 
domniei. tale. nreksm am :fostă în nrivinua . nămelsi vosiră, 
Mslpamits auelzia ne > kare IS serveskă,: m am trebzinud 
de nimini.. 2 Ma | 

t 

„ —. Auela ne lare Ig, servesui ? întrebi, Mayen 
| ls neastimnsră., lare: € auela, “-snsne? îi 
= 0! nă mai, trebse konfidinue, kiară domnia 

ta ai zis?o, 'domnăle, resnănse Ernauton. - 
—, Ama este. : 
— li anoi rana: domniei tale îniene ss se 

înfiskreze ; vorbesue mai năuină,. domnăle, . krede-mz: 
— Aj drentate. „0! “îmi „va irebzi Xirăr- 

gslă meg... a i a 
i Ma întorită Ja Ilarisă dens m'am avată: 

*. onoarea de a snsne; dr-mi adresa sa. Si 
Mayenne fuks snă semnă soldatzlsi kare se anro- 

ni5. de “dinsală; anoi  vorbirs. amindoi înuelă. | 
Is diskrenisnca sa obiuinsit Ernauton se denzrtă,. 

- * În-fine dens krteva minate de konsăllare dsuele 
se întoarse: kwtre  Ernaulon. | E aia 

__— Domnsle de Carmainges, zise, ds-mi ksvin-! 
tlă. de onoare, ks daka ui “voit 'da o skrisoare nentră 
uineva, aueast. skrisoare va fi a fidelitate. dalz, auci 
Hersoane. .-.. i Ca | : 

i În das, domnăle, ei 
— Uli o kreză; - esti snă om urea galantă la: 

S5 nă ms înkredinmeză orbesue în domnia ta. 

QUEI PATRU-DECI-ŞI-CINCI. a. 5
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- Ernauton! se: înklinb, i ti i d iz ei 
— Îni voiă înkredinua '0 narte: din selrâtălă mcă, 

zise Mayenne,: sănt din gardele doamnei dsuese de Mont- 

pensier. „tii: E a catia Hi 

= Al zise. ke naivilale: Ermaaton, doamna dăuesa 

de Montpensier are” garde? “nă suiam.: zii tii 

— În astă timni de rbsrai, domnzle:: adzagi 

Mayenne, toat Ismâa:'se nszesuo. kulă noate mai bine; 

wi kasa de Guise :fiindă kasz săveranz... iii e 

pn — No eră: esnlikipri,) domnsle; estt din gardele 

doamnei dsuese de' Montpensier, asta mi 6 destslă: 

— Înveuă dar: aveam misisne 'si fakă o ks- 

Iztoris la. Aniboisc, kendE 'ne drsmă am întilnilă” ne inc- 

mikslă mes... Suii vele alte. * : -. - 
= Da, zise Ernauton. E 

— Ourită de asts ranz nîn a ns mi înlini mi- 
sisnea, kai, sz suziă doamnei: dăuose ltausele - înterzierii 
mele. ta tt 

  

o — Auta esie, SII AR 

— Vei voi dar a:i-da kiar în mzna '€i-. skri= 
soarea. ue voiă avea. onoarea ss i sri? 

— Daka înst vomă afla aiui. negreals ui x5r- 
tis, adsăui Ernauton skehunds-se “ka 53 aste. trebsin- 
uioasele de skrisă. 

— N mai kzata, zise May enne, soldatală : meă 
trebe s5 aibz la dînszl$ tabletele mele, i ie 

În adevzră soldatslă skoase din nossnarslă sei 
nisuc tablete înkise, Mayenhe se' întoarse snre-zidă ka 
S5 deskizi snt resort; tabletele - se 'deskiserz, skrise
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kzle-va linie kz kondeisli de nlsmbă, mi înlkise table- 

tele ks auela-mi misteră. 

O datz ue le înkise, cra kă nenstinys, daka ns 

le kănosuca uineva sekretzlă, ale deskide, afars nămai 

dala ns le sfsrzma. 

— Domnsle, zise jsnele, 1 neste trei zile aueste 

tablete i voră fi- date. 

-— Kiară în mona ci? 
— iară doamnei dsuese -de Montpensier. 

Dsuele strinse mznile bine-voilorălsi seă sonă, 

ulii tot de o dat ostenilă de konvorhirea ue o avăsese 

uii de skrisoarea ue slrisese, relză lă sădoarea ne 

frnte nic naicle adsse de kerîndă. | 

Domnăle,. zise soldatelă k'snă limbaniă kare se 

nsră':lsi : Ernaulon ks:nă area seamrus ks lostămală, 

domnăle;; adevprată kr m'ai! legată la mană viel; dar, 

daka. vrei ::saă ns,-că nrivoskă :astz  legzlărs ka snă 
“lanuă de amiuiz uri pi--0 voiă nroba” întrănă timnă ui 

lokă koviinuiosă. Dai ae 

“UI .i întinse 0. mins! a larita albego o. “obser- 

vase. “jmcle. - i . 

-— Fin, zise sărizîndă- Carmainges, € ealz-m3 dar 

ks doi “amiui mai msltă. 

a ÎN3 glsmi, domnale, zise soldat, niv o 

dals ns avemă de nrisosă. 

= Adovrrată,. kamarade, “resnănse Ernaulov, 

ui i_nleki;;. | 
o. 

E |



“Exnauton nleks .kiară în auelă minstă, mi 'fiindă 

Iz lsase kalslt dsuelsi în loksl lkalslii set ue'lă detese 

Isi Robert. Briquet, merse renede, astă-felă înleztă i ne la 
jsmstatea zilei a'treia sosi: la Ilarisă..: îi 

La trei ore dens nrinză intra la Louvre. în 15- 

kzinga ueloră natră zeuă mi. vinu. Hs toate“ astea niul snă 

evenimentă imnortantă ns însemnase întoaruerea sa... 

„..Gaskonii, vrzînds-lă; skoasers strig'zri de sănris5. 

Domnslă de Loignac, L. aste. strigzri, intri ui 

zvindă ne Ern auton,: îmi lkomnsse figsra krănts, ucia ue - 

n onri ne Ernauton luă de mănină. de a merme drentă 

la dinsglă, nea - 

Domnslă de Loignae ol « semnă i janet Ss “tieals 

în mikală kabinetă amezată în kanstală dormitorislăi, snă 

fels de salr de asdiingus : :ănde: astă jsde da otzririle sale 

îz anelă.
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— „Oare -astă-lelă se lksvine' ss se noarte uin6- 

va, domnsle? i zise elă mai întiiă;. ealz, daka sokoteskă 
bine, zinui zile: mi uinui nonpă de ksndă linsesui, mi dom- 

nia. ta esti, domnsle, auela ne kare 715. kredeam. snslă 

din uei mial rapionabili, mi kare aksm dai esemnlzlă sneă 

asemenea' infralyuisni ? | a Dai 

„7; — Domnăle, resnănse Ernauton imniran-so 
am folată ucia ue mi Sa.zisă sr fak. 

— Uli ue pi s'a zisă sr faui?. „ 

— Mi s'a zisă ss srmeză ne domnslă de ay en- 
ne, ui "15 am srmată. 

— VYinui zile mi uinuă nonui? 

— VYinui zile: uri vină noni, domnsle.. - 

— Duel dar a nsrzsilS [larisslt? 

— Kiară în seara aueia, uni asta mi a dată nre- 

NSSSrI, ..- Sa Da 

— Ave cai lavintă,, donate. Ile srm5 ? 

Ernauton înuens atănui sz novesteasks ne skertă, 

dar ks keldsra ui energia 5n3i omă de inims, aventăra 

drămslsi ui srmzrile 'ue le avăsese aslz aventerz. It 

lktă înainta în novestire, faua ama de mobils ală Loig- 

nac se lsmina ks toate întinzririle ue le anina în: ssflelală 

seă. naratorslă. Si 

Dar ksndă Ernauton ajsnse la slrisoare ea înlre- 

dinuats îngrijirii sale. de: domuslă Mayenne: 

—..0 ai asls skrisoare? strigi domnzlă de Loignac. 

„ii Da, domnăle. 

.— Deage!. eat la ueia ve merit ka 57 fi5 yine— 

va ls lăare a minte, .adzăui kanitanălă asteants-ms 

domnsle, sas mai.Dine. vino kă mine, te rogă.
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_.-"* - Ernauton 'se ls” a se kondăue, :1ui - ajănse în 

suma Isi Loighac în kărtea kă kaii: de la Loiwwre. 

„ui Totală se. nregslise nentră ' 0" emire a: regelăă: 

ekinayele era în. miskare de ase - organisa; domnslă 

d'Epernon se sila :kăm se înuerka doi. hal sosiuti do k5= 
tindă din Anglia, mi nresintană de. Elisabeta Isi Enrikă: 

asti. doi lâi,: ks. o armoniz de nronoryisni demns de în- 

semnată, trebsia întrauea zi kiară a fi. înxrmaui -nentră 

întiia oarz la trzsăra .renelă. - -. Dat 

: Domnslă. de Loignac, ne kind Lrnaulon remase 
la intrarea lăruii, se anronib de domnslă d'Epernon -ui 

îl atinse de manta. :.. o: 
—. Nostzni, domnsle dsue, zise elă; mari nostsui! 

Dsucle nzrzsi grsna în kare-se alla, mi se a- 

nronii : de -slara 'ne kare regele tvebsia 'sz desuinzr. 

— Susne, domnsle de Loignac, susne. 

— Domnslă -de Carmainges vine: de dinkolo 
de Orlâans: domnslă de Mayenne ::este într snt sat, 
merilslosă rznilă. -. i RE 

„-Douele skoase o: esklamanisne; -..-: î.: pa 
— Rznilă! reneti el, it 
— Ii înkz mai mallă, '5rmb! Loignac, celt a 

slrisă doamnei de Montpensier o skrisoare 'ne. kare 
domnălă de Carmainges oare în nossnară. - 

— 0! o! zise dW'Epernon, zi. ss viir. domnslă 
de Carmainges, la ss “vorheskă ks clă înss=mi. 

Loignac merse de ls de msn ne -Ernauton ; 
kare, astă-felă dans km am “Zis0, mezsse la. o narte, 
de resneliă, în timnalt konvorbirii. kaniloră sei. 7 

— Domnsle dsuc, zise elă, calz kzIztorslă. nostră,
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asi — Bine: domnale.:: A; dud: kăm se - nare, 0 

skrisoare de la.domhslă dee de: May enne? zise d'Epernon- 

titi Dai monsiniore . ” 

Slrisz dintr'snă milă sati anroane de Or- 

I6ans. aa 
a Day "monsiniore, i. 

— Ii adresats. doamnei de Monipensiei? SI 

n Da. monsiniore. i: 

*— 'Bine= -voiesue a mi i da asi: skrisoare, te rogă. 

«2: “10 douele întinse: msna kă linisuita “ neglijinus 

a'snzi omă kare krede ks 'mare de'-kztă ami esnrima 

Voinypelo oră ari ară fi ele, ka ss fim esekstale. îi 

a = Îuă eră erlarc, monsiniore ; zise Carmainges, 

dar îmi nare ks mi ai zisă sz ui 'daă sl;risoare: a. domnslsi 

- de” Mayenne l'vire  sora-sa? - d 

Si — Negreurită. SE Bi i 

mii — Domnălă due nă suie ki asi ekrisoare îmi 
€: înkredinpats. E - 

— Ve mi nasz. i 

"— Îmi: nass măllă, monsiniore'; am dată domuălzi 
3 

  

4 

e, 

dzue lkăvîntală : meă ED. asts Slrisoare sv Îi. dal îns5- 

mi dăuesci. E NR | 

| i — Est în sorviu islă reuăbi saă al donna de 

Mayenne? i “i 

'—- Ssnt într ală. remelsi monsiniore.: 

- Ri bine! regele voiesue ST Vaz 'astz skrisoare. 

= iti — Monsiniore ş - domnia la' n5 esti rewele. 

— Kreză, în adevsră, lkz zii kăi vorbesui, do- 

mnale:: de: Carmainges! zise e d'Epernen ublindu-se de 

MTNIE,
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p: —:Din kontra, îmi. adăkă a minte ''nrea bine, 
monsiniore ; ui tolmai neniră asta mi refssă.. 

— Relsi, ai zisă kr refesi, îmi nare, domnsle 

de : Carmainges ? : 4, 

— Am zis”. 

— Domnsle de Carmainges; ini si it ramin 

de fidelitate, i : 

— Monsiniore, nă suiă- ss fi jsrată . nîn' akăm 
fidelitate de lztă snci singsre nersoane,. ui ast; ner- 
soanz esle Maiestatea; Sa.. Daka renele îmi 'va uere ast5 

. skrisoare, o -va avea; kzui rencle 6 struînslă mes, „dar 

reuele nă 'este aiui. pi . E Ei 

— Domusle de: Carmainges, zise dsucle are 
îngenea sr sc înfărieze învederată,. ne kzndă Ernauton, 
din kontra, nsrea .a deveni mai.reue ks tă. resista; 
domnsle de Carmainges, esti ka toni. aucia din para 
domnici tale, orbă în-.feriuire; fortsna te întănekz, mi- 
sl meă vintilomă; nosesisnea ănsi sekretă -de. stală 
te ameyţesue la o lovire de mzuislz. NR 

— VWeia ue nvamewesue, domnsle: dsue, este 
disgrapia în lare sânt gata ss.lază în nrivin na ' Sini- 
orici Voastre, dar n fortsna mea, ne kare refesslă met 
de a m; sănsnoc domniei tale: 0 fauc: mai! aventeratr, 
n'o askănză de lokă; fală ue se kăvine uri voit faue ns5- 
mai asta, ui .nimini, afarz de renele, ns va avea skri- 
Soarea ue mi eri, daka ns nersoana ksriia: 6 adresats. 

„ Donnslă d Epernon . fsks _o miskare. snsimînts— 
toare. Ma - : - 

— Loignae, zise cls, vei -da ordină ss:se..nsis
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lkiară . în .astă _minstă. la. înkisoare domnslă de „Car 

mainges. . - a îi 

— Esle sigsră.: ls, kă modslă auesta,: zise Car- 

maiuges sărizindă, ns voit nstea da doamnei de Mont- 

pensier: skrisoarea  . ală kziiia nărtstoră sănt că, kstă 

voit medea în asts nkisonre, velă : nsuină ;: dar îndals 

de: voiă emi... E 

„o — Daha.vă mai: emi, ls. toate astea, zise db 

Epernon: Ru a : 

i Voi ei, domnale, “aaka n5. Vei "năne. Sb 

m3 “omoare, zise Ernauton l resoluisne lare, kă. lată 

vorbia, devenia mai reve mi mai teribilz; da, voiă emi, 

zidsrile .ssntă „mai năină tară: deliztă -voinua mea;.că bi- 

ne! „monsiniore; îndalz ue voiă emi... - ME | 

:— EA bine! îndals ue vă emi? -- 

„a — E bine! void vorbi renolsi mi revele. îmi 

va: resnănde, Sa | | 

—, La. înlkisoare, la _înkisoare! srmb Epernon 

merzânds-uuii tot; kămnsislă; la. înkisoare; mi :55.i. se 

iea skrisoarea. De 

2 Nimini m'o va alinue!. strigă  Brnauton f5= 

îndă o ssritsrz. înanoi mi tregîndă de la mentă - tabletele 

lsă May enne; ui voi rsne asts: skrisoare ! bsksyi, fi- 

indă-ls nămai ks nrewglă asta o notă sksna; uri, „(5- 

lkîndă asta, domnslă duue de Mayenne mb va anroba 

ui  Maiestatea Sa:.ms. va .erla. 

IIli în adevsră, jsnele în resistinpa sa: legals , 

era si desnarys. în' doăs bskzuă nre! piosslă nlikă, kzndă 

o:mrnv,onri ks. smăriniss brauălă. seă. 

Dak anpsarea ară îi fostă violints , : niv 0 În- 

FI
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doials ks jănele ini ară:fi îndoită silinuele “sare a nimiui 
skrisoarea dar vszîndă ks se nărta hă kămustăre se 

onri întorkîndă kanălă ne smerslă ses... 
a Regele! zise eg. i 0 ie i tat 

“În adovsră, reyele, entindg din Louvre, desuinsesă 

skara, mi se onrise 5nă minătă ne uca din rm beants? 

el; aszise linele dishapisnii, mi bragslă scă. vogală onrise 

branslă: Isi Carmainges. 

— Ye este dar, domniloră ? întrebi clă Isac 

voue kzriia: suia' s5 dea, lendă voia „ o: nătero kă. to- 
tlă Săverans, i... i 

i Este, sire, strigi d'Epernon- fr a-i da 
ostencala a :isksnde' msnia sa, este kw astă: 'omă; 
snzlă din uci nalrg-zeri-mui-uinui ai domniei tale, kă 
loale astea elă va înuela de a-mai faue narte dintr'înuă; 
este, zikă; 7, trimisă de mine în nsmele vostră ka's5 
ssnravegieze ne domnsălă de ] Mayenne în timnslă mede- 
rii sale la Ilarisă, "1% a srmală nînv: neste: Orlcans, uri 
akolo a nriimilă de la dînsslă o skrisoare adrosais: doam= 
nci de Montpensier, A ae 
o — AL mimi“ de la: domnală “de Mayenne o 

strisoare nentră doamna de Montpensier? întrebi” regele. 
— Da, sire, resnănse  Ernauton; 'dar domnslă 

dzue dEpernon n5 i snsne ! “de „okă în ue felă de. îm 
nrejrare, 

| — EX bine! a5t5 saca, înirebs veyeles: sn= 
de este? : 

— Eat, tokmai Rovine distatoi, sire; 'dom= 
nălă de Carmainges „rolăs7 ko: totală de-a mi o: da, mi 

ta EI 
«
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voiesue so dul dens adres; refăsă kare este ală Snăă 

reă. servitoră,. dn: kim: sokoteskă. î...:: -: 

„ese ii Remele se sitb.la: Carmainges. iii... 

„Jsnele. nsse 5nă menskit. la. nomîntă.. 

—.:Sire, zise. elă, -ssnt snă bietă yintilomă,- omă 

de onoare, ::ealz' tolă..- Am skruată : viana' mesamerslsă - 

domnici. tale, --ne/ kare era ss 1 omoare “domnălă - de 

Mayenne .mi. uinui din akoligii. sei, “ku, sosindă la 

timnă, am 'întorsă -soarlea lsnlei în favoarea sa. i 

ti — Uli în timnălă auestei lente nă sa întimulată 

nimikă domnzilăi- de Mayenne ?: întrebi remele. 
— Ba da, sire, a fostă ronilă; mi-înks gres. 

„— Bsnă! zise reiele; anoi? 

— Anoi, sire? i, 

— "Da. . E 
— Mesauerslă d domniei tale. lare nare: a avea mo= 

live nartikalare de sr în kontra domnaizi de May enne..; 

Rewele sărise, i sii ei. 
— Mesayerslă domnici tale, sire, voia '55 0- 

moare ne inemikslă : ses, noate. avea. mi: drentă; dar 

am kăwotală ks în nresinua mea, adik în uresinua 5n5i 

omă a lmrăia snads; este a  Maicsisuii. „Voastre, asti 

resbsnare devenia &nă. asasinată. nolitikă. uri . 

„Ernauton se onri.. - RI 

— Termins, zise. renele. 

— Ii am skenată viaua domuslsi de Mayenne 

din mzna mesauerslăi domniei tale, -dănzs k5m skznasem 

ne. mesayerslă. domniei, tale de: domuală de Mayenne. 

D'Epernon dete din smeri, Loignac înri.. măi 

măslaga uca. lsngr, reuele remase reuc... 

„a.
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— Brmeazib, zise că. i: ih 
— Domnslă de Mayenne remsnindă 'l'snă 'sin=- 

gără konsonă, uci alui natră a fostă omoriţă, domnslă 

de Mayenne,. remsnînd, zik, 'l'snă singără konsonă, ne 
mai voindă a se' desnvryi. de dinsslă, nesuiindă lz snt 

- al% Maiestrpii Voastre, s'a înkrezstă inie, mi mi a reko- 
mandală ss dskă o skrisoare sorei sale. Am asts. slrisoare, 

cals-o0: o: daă Maiestzyii Voastre, sire,. kă .:ss . disnzis 
de dînsa; dsnz ksm ară. disnsne de mine. ..Onoarea mi 

6 sksmns, sire; dar, de oare-ue 'am garanpia - voinpci 

regale la s resnsnză konsuiingei mele, ms leanzdă de 
onoarea mea, 6 nsss la lokă Dsni: 

Ernauton, totă în wenzki, întinse tablele rewelsi. 

Reyele le resninse înuelă. ks m'na. | 
* — Ye ziucai dar, d'Epernon? domnală de Car- 

mainges este snă' omă onesiă „mi 5nă , kredinuiosă ser- 
vitoră.': : a 

— E, sire, zise Ederon, “Maiestatea Voaslrs 
m35 întreabz ue ziyeam? 

— Da; oare 'mam aszilă lksnd$ desuindeam' nă 
astz -Slarz nronsniisnds-se' ziuerea înkisoare?' Ks to= 
tălă din :kontra, kzndă uine=va întilnesue din întimnlare 
5ng omă. la domnasl; de Carmainges, ară trebsi sz vor- 
heaskz, ka la Romanii uci veki, desnre lkoroane mi 
resnlziiri.  Skrisoarea este” totă a auelsi “e o adsue, 
saă a. avuelsi krrzia i se dzuo. Ei 

a. 

WEpernon se înklini mărmărnde, - i: 
_—_ VW Vei due ass Skrisoare, domnzle „de Car- 

mainges. 

Dar,. sire, ksnets la uoia. ve. noate ss: ko
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nrinz5, zise VEpernon. Ss ns ne 'jiksmă ks delikaleuea, 
ksndă : este. vorba. desnre viama : Maiesteyii. Voastre. 

— Vei dsue skrisoarea,. domnsle de Carmain- 

ges, adrsui regele, fr” a resnsnde favoritalsi seă, 

— În măluămeskă, Sire, . zise Carm mainges 5 rotrs- 

gînde-se. N i 

„— ănde o asia? - 

__— Doamnei dsuese de Montpensier; kredeam le 

am avălă onoarea'a 0 snsne Maiestepii Voastre. 

— Ms esnlikă reă. La ue adresz, voiam s5 zikă ? 

“Ja osnelălă de Guise,. la osnelălă Saint-Denis sat la 

O nrivire a li WEpernon onri ne reyele. 

„Nam “niul o . înstrăkyisne; nartikslars de la . 

domnslt de Mayenne în nrivinua astăi ssbiektă, sire ;. voiă 

due skrisoarea la osnelsls. de' Guise, : uri. akolo voiă. 

alla, snde. este doamna. de Monipensier. i 

iu  ——.Atnui. te. vei nsne SD: kasui NC. aevosat: 

„— Da, sire. pa 

= pent Ii aflpn bo? ti mia 

su cz = voiă da mesauislă meă. : Pia 

_ Ama. Akăm, „domnăle de. Carmainges... 

uri rewele nrivi apintată ne jsne, ; Sa 

o Sire? EI E 

i „A mai jrală saă nromisă . al: :ueva domns- 

Isi de May enne afar de a da asis skrisoare în. m'sna 

Verei. sale? -. | e 

ia — N, sire.. .. . pa aa: 

ape Pal nromisă de Jokă. 5rm5;: . reuele; bsnioars 

schrotslă lokălăi snde: ai nătea întilni ne. „durresa ? zi 

.
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ni Ne sie, Wam uromisă !nimilă asemenea... : 
„pi —" În voiă imnăne dar. o singars lkondiyisne, 
domnzle: It De | | a 

— Sire,: ssnt sklavală Maiestauii Voastre::: 

— Na da asta. skrisoare doamnei de Montpen- 
sicr, ui îndatr we i va fi das, vei veni sz mr” kasuă 
la Vincennes snde voiă fi astr. sears, 
ni Dai sine i 

„9 

— Ii akolo îmi vei snăne : “ka krodinur” 'snde 
ai aflată 1 ne 'dăuesa,. : i. 

Sire, Maiestatea» Yo astre noate -fi sigsră. 
Fes altr esnlikare ui konlidingrt, înpelău? 

-— Sire, o nromilă, > 

Me: imnră dinu! zise datrelo WE Spernon o! 
— 

sire 9... o 

Ns al ksnosuinirs desare oameni, due, ' sas 
velă n năjină desure oameni sigsri. “: Auesta - este lcală 
în urivinua lsi. Mayenne, “ama dar va - [i leală mi în 
nrivinpa, mea. Î 

— În nrivinga domniei tale, sire! strigi Ernau- 
ton, voiă Îi mai msllă: de li: leal;, -voiă : fi devotată. 
a Aksm, d'Epernon, 2ise-renele niui o "ear- 
îs mai mallă avi, 1ui vei Grila: în astă -minstă “kiarg a- 
sti bravă servitoră, ueia ve nrivial ka o linss: de de- 
votamentă, ui eia ue ek nriveskă ka o rob de le- aliate. : N E 

— Sire, zise Carmainos dona due WEper- 
non este sn omă nrea ssuerioră - ka. sp: ns fi vozstă în mizlokălă nessnănerii mele | a ordinile' sale, nessnsnere 
nentră kare esnrimă kring ele: mele,: krtă..îlş resnektă
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mi îlă: isheskă dar: mai nainte;: că:am fustă nămai deia 

ve nriviam ka 0 datoriz. ut. 

— Mare! zise: dsuele skimbnds-mi::  fistonomia 

kă aueia-uil mobilitate ka. suit :omă kare: ară [i skosă 

sai nssă o maskz, eals o nrobs kare îi: fâuc onoare, 

slămnslă :meă Carmaingess. ui esti în. adevzră: snă br 

“iată frumos: nă: 6 ama; (Loignac?: Dar, Ne - lings asta, 

noi iam: fokată o frsmoasz [iki i tii 

Uli dsuele se nsse ne risă. i 

Loignac se înloarse ka ss nă: resnănzs: nă se 

simpia în nătete,. de mi-era Gaskonă,. a mingii! ke arre- 

ia-uri 'nerăminare ka ilăstrălă :seă peherală. vi -. 

pn st Era o urobs? zise remele;' dar 15" te . kon- 

silieză ss faui nrobele astea ls loats 'lsmea;: mălui oa- 

meni mark nălea pinc. | 

— Atzlă mai bine, reneti Carmainges, atztă 

mai bine, domnsle dsue, dala fostă o nrobz; atsnii 

snt sigsră desnre hanele gragie ale monsiniorălăi. 

Dar zikindă aste kvinte, jănele nsrea uri clă ka: 

mi reuele năpină disnusă s7 kreazr. | 

— Bi bine! aksm fiindă-kz toate sas finită, 

domniloră, zise Eurilă, ss nleksmă. - 

— D'Epernon se înlilin. 

— Vii ks mine, dăue? 

— Adiks o sr însomeskă ue Maiestatea Voas- 

t'5 kzjare; asta & ordinslă ue "15 a dată. îmi nare? 

— Da. Vine va sta la uweu alis ăsuioars? 

întreb; Enrikă. 

_— nt servitori devolată ali Maiestzuii Voa- 

stre, zise d Epernon: Domnslă de Sainte — Maline. Uli
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se silb la efektală ue nrodsuca „astă “mam& asănra hi 
Ernauton. 

"Ernauton remase nenvsrtoră.: 
. — Loignac, adzsyi elă, kians ne domnslă: de 
Sainte-Maline. ..: SE 5 

-—Domusle de Carmainges, . zise regele, . lare 
înyelese intenpisnea dsuelzi d'Epernon,; te vei dsue ss fani" 

„komisisnea domniei tale n5 6 aura, uri „te vei „întărna 
la Vincennes. 

î — Da, sire, „: DP . 
, Ii Ernaulon, -ks toats filosofia sa, ulekă 

destul de feriuită ks n'asislase de lokă la trismfslă ka- 
Te cra s% îliveseleaskz ama de maltă inima ambipioass 
ali Sainte-Maline. 

"1010209 cotetete—



aa 
Saam PATE AIE MELE 

“:Rewele: arenkase o nrivire. assnra kailori sei, mi 
v5zîndu-ă atztă de woneni mi aura 'de neastimnsrani, nă 
voise a: se nsne singsră în nerikălslă - irzsărei, -nrin sr- 
măre; - -dăns ue detese, ksm' amă: 'vpzălă, - întreag» dren- 
late Îsi: Ernauton, fukăse semnă „daeli a'lua- ok 
irusăra's sa. : Se ce 

ai Loignae ui Sainte-Aaline se auezart ling "p "35 

dioars: snă singără vînzloră meryea înainte. 

Dăuele medea dinaintea masivei makine, mi regele 
kB topi ni Isi, se amezi ne nerina din fsndă. 

- TPîntre topi auei kani se afla snslă mai urefe- 
rată: era auela ne are "IE amă vszată nininds—l5 în 

mzns în loja sa din Osrielslă Oramislsi, ui kar6 avea o 
nerius nartikălars ne kare dormita linisuită. 

La dreanta remelsi era o masr ale kzriia ni- 

uioare cra urinse în drikslă trosărei: ast; mass eta a- 
QUEI PATRU-DECI-ȘI-CINCL. VOL. 1]. 6
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konerit» 5 desemne kslorate ne kari Maiestatea Sa lo 

tzia kă o îndemsnare minsnatr k5 toate sdrănuinsrile 

trzssrei. | 
Uea mai mare uarte din ele cra nisue szbiekte ssn- 

le. Its toate astea, fiindă-kz în auea enokz se fica în nri- 
vinua relimisnii snă amestikă desislă do tolerantă de i- 
deie uzgrne, mitologia nă cra reă _renresintat în de- 
semnele reliyioase ale remelăi. - 

De o kam dat, Enrikă, kare cra toli Masna 
metodilă, alesese din toale aueste desemne, mi se ok5- 
na a tzia viaua Madelcnei uelei urlzloase. 

Sshieltzlă - ajsta “măllă nitoreskslă,> uri ;imaninarea 
niktorălăi adzsuise. înks. la 'disnosinisnile natărale ale ss- 
bickislăi: se vedea Madelena, îvămoasz, jăns ui îm- 
nresstals, de nomns ;, bile: msrege, balrile ui netreie- 
rile de, totă. felală figura. în: avea kolekyisne; | : 

;. Artistălă .: avusese . ingenioasa “ideiv ,: dăn'r „am 
Caltoi trebsi si, fakz, mai terziă: în: nrivin ua tentapisnii 
Szutslsi-Antonă, . artistală,. ziserzmă,. av 
idei 

7 

5sesc. inmenioasa, 
a akoneri kanrigiele daltei sale k5 manta -legi- 

tims a astoritzyii cklesiastiue :. altă-felg fiv-kare de- 
semnă, lkă titlslă.. korentă, ală. elor, ueante. nskaţe ka- 
nilale, cra „osiililată, „nirinir”o. Legends nartikălara : 

a 
ii 

Ta. pt tt i 

| Madelena add i în, n urlat manici. pi 
„+ Madelena, ade î în uzate: Takomiei. SIR 

” Madelena, kado în uzkatsl mndrici. | 
Madelena k 

  

ade în uokatălă desfiânvr Ii
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iati te IL astă=felă mal: înkolo ' ninz P ală: uieantelea mi 
sltimălă: nzhkată:kanitală, i: ii i 

Imauinea ne lare; renele -era- oksnală. a ''0-lzia 

kzndă::treksse; noarta , Sant = Anton renresinta ::ne „Ma 

delenă kzzindă în nzkatslă. mpniei, i ci ti 

itzi „ Fremoasa' nskztoasz,. semi-kslkals ne nerine, mi 

îzr5 vre. snă:allă,:vzlă . de -kzt. auelă: 'minsnată insă 

dasrită. ks. kare. trebăia. mai turziă ss steargz -niuioarele 

nrolămate ale Kristsli; [ismoasa : nskztoasz , : zisermă; 

arănkase, : la dreanla., într'snă.. basină nlină. ks mărene, 

ale.:k'rora: kanete . laliome se. vedea emindă din: ans ka 

nisue: botără.. de merni, sn sklavă,. kare sfrrsmas6. 5nă 

vasă nrepiosă, ne lină în stsnga ea nssese..sz:bi- 

uiziasks; o -femeis înkz -mai. năuină- îmbrzkats de luă 

ea, fiindă-ks' îi nsrta..nsrslă redikată,: kare,: ertindă “la 

lkană ne: stsnîna sa, smslsese..kste-va.. fire din. auelă mi- 

nsnală nsră, a lkzrăia nrofssisne ară fi trebsilă .sr:fakr 

ne - Madelena - nai: indsluints  nentr'o 'astă-felă-de greul. 

- + - Fendslă- tabloslăi renresinta' nisue k'zni bstăyi nen=. 

ins. lo Issaserz.: sm treaz nisue ;Dieyi ' verietoră uc- 

rîndă . milg, wi nisue. kokouri săgrămayi 'nenlră: d ln 

taserr. mai 'nainte de a se faue zi5z..: : 

le lkzndă sosia- la: Krsuca-Falbin, vewele: Iniase 

toate figsrele 'astei :imagini mi. se nregulia. sb- bienles la 

vea -intilslata : .:: - Sa a] 

aa „Aadelena. leozindS în malai Tskomiet.e 

a; Ameia ronresinta ne Îrsmoasa . nvkztoass sllalz 

ne.snală din. auele. natsri de nărusrs sui de: asră, ne kare 

uci veli îmi fsuea osnepele loră: tolă .ue gastronv- 
mii romani. kunosuea mai  alesă în. nrivinua! ksrnsriloră; 

*



84 * Biblioteca Litterâria ! 

iesuiloră ui frskteloră, dela dorminei* ks: miere uti okiane 

ks nergamote, nînz la. stakoji de Stromboli wi : rodie 

de Siuilia, înfromasenia asts mass. * i 

„i. “Xle josă niste luni îuti disnsta' snt . fasană, :ni6 

lrndă aerslă era întsnckată de. naseri de mii de kslori, 

lkari Isa de ne: ast masr: bine-ksvintatz smokine, fragi 
mi: sireme ue, le Izsa ss kazzsne-ori assnra 5nci n0- 

uslagisni de moariui , kari astenla k3 naselă în:săsă auea 

mans ue le lrdea: din ueră. -. Et: iu 
Madelena jinea în mzis &n$ naxară de o: forms 

singălars dsns kim Pâtrone. le a deskrisă -în-. osnsuslă 

Isi 'Trimalcion, îmulstă nins s5să .k5'-0 likoare gulbais 

kaâ' tonasslă. : aa - 

„“Kă'totslă. nreoksnală . de ast likrare iinntortants, 

revele :se mslusmise .a mi redika 'okii trekîndă ne din 

aintea nrioratelsi Iakobiniloră, a urgia kamuanr ssna 

vesirele, at 

-De' aueia: toate norpile n ui toate ferestrele susă 
zisslsi nriorală era înkise astă-felă în kută nstea uine- 
va. s5.kreazs ks era ncloksită, daka ară fi aszită re- 
sănzndă în întrăl$ monsmentslăi vibrzrile kamnănei. :.:::* 

Dsns ue dete astz arsukzlărz: de okiă, reyele în- 
en cars ks, aktivitate tzietsrele sale... 

„Dar mai denarte ks o sătz de: nouă: snă obser-! 
vatoră ks Isare a minte, 715 ar$ fi vizată 'arsnleindă 0 | 
nrivire' mal . ksrioasz de kzlk uea  bîutiiă assnra snei 
kase ks îrzmoasz înfspiutare, karo era în maryinea drs= 
mălsi la stinga, ii kare zidite: în mizlokală ; snci mi: 

  

[Ri . i) e 
. 

i 

= 5nă ă in - 1.y Cf Ă 
nt felă de animală mik& kare doarme toate earna!



Quei Patru-gdeci-și-cinci. 85 

nănate arsdine deskidea grila sa : de: feră . ka Iznui 
dasrite în drsmală uelă. mare. 3 ia 

pi “Asti kas5 de pars se nămia Ba-Eshat. Io l0— 

tslă în kontra monastirii Iakobiniloră , Bel-Esbat avea 

toale ferestrele. sale: deskise, afars nămai ' dintr” sna sin- 

gsr3 dinaintea .krriia kzdea o uelosis. - i 

„. În: niinătală 'kendă- regele trels, avea  uelesiz în- 

serice 0 5I0ars iremărrlări, tt 

.- „Remele skimb o arănkstărv de oki mi ănă s5=: 

Tis . îs dEpernon, : anoi se-.năse a. atala 5nă altă n nkală 

Kanitală.. E IN E AI II Ri ci e 

= + -Auela: era. mul atălă. desfiânurii. i 

„ Artistală. îl5. reiresintase .kă nise Eălori: atvlă ds 

Snrvimînutoare, sligmalisase nsliatală: ks atzta ksragiă mi: 

tzriz, în kotă .nă-:vomă .nătea. arzia mai maltă -de o sin- 

gărs trzsărs ; ; ii“ anoastp „bras3r5. este înkz: Ls. totul; 

enisodiks. PR ae 

“ Înmerzlă: gardiană alt Madelenei. se “înslua k3 lo 

tes snviminlată lsire..ueră, - askunzindy tă okii ks amin: 

doss: mznile.:. m Da 

„ Asts. imagine; alin de . minănioase - amsnsnle; a a 

tezuca atat de 'maltă lăsarea a minte :a. remelsi, în 'ktă: 

îti ărma. mersălă f5r5. ka SD observe ::oare-lare vani— 

tale kare se nelreuea la &suioara irzsărei sale. . 

„Bra o mare! Nagăhba lezui Sainte-Maline cra nrea 

fonine. mi nrea -nisndră ne kalzlă scă. - ti 

wi EIB. aura ' de: anroaite : de reue, as, kadetă de 

Gaskonia, ss -noatsi aszi ne Maiestatea Sa: "regele nrea' 

krestină, lkindă ziuea lzneli seă: -.: = pi 

— Mai înuelă! mestere' Love, ms. Sănsri.
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Saă  domnslsi dsue d'Epernon, kolonelă: generală 
ală infanterici regală. n te ii tei, 

—.Dăue, 'eals, dsns ksm mi se-naro, nisue kai 
lkari îmi voră: remne gitălg. îi ee tie ci 

„ Din ksndă în ksndă ks toat, avestea, Sainte-Ma- 
line, ka sm ar& fi-voită a uri 'miksora msndria;'nrivia 
la ea alts ssuioarz:ne Loignac;: ne kare ohiucislă ono- 
riloră îl$ fsuea nenrsstoră .nentrs -: aste onori kiară; "mi 

afisndă ks auelă nintilomă cra : mai . fismost : ks. înfepiua-— 
rea 'sa linistilz ui: manminerea sa militeresiic modestr, 
în kztă els ns nătea ss fii asemenea Isi, 5 toate: f5- 
mările sale de kznitană,::Sainte-Maline. se -silia ia se mo- 
dera ;. dar. în kărînd$ - Oare-kare kăneteri” redă. mzndriei 

- sale o ;feroasz' desvollare;..:: scr tepi creta tetertatar 

= Ma.XT05, mu nriveskă, ziuea relă, ii se în! 
trebă: Xline este - auelă -feriue uintilomă:. kare “: însojresuc. 
ne regele ? editori 
„1 Dans 'felslă kă- kare „mergea: ei mii kare îns jăs- 

tifila : kztă de 'nspină temerile. remelsi, feriuirea Isi Sainte=! 
Maline trebzia ss yiir măltă, lzui kaii Elisabetei înksr-" 
lant kă. grele - xamsri akonerito: neste : tot: ku aruintă ni 
nasemanterie,;: înkimi în nisuc mleasri asemenea 'ueloră.do: 
la korabia- [8 - David: nă înainta ișto ne: kalea de la! 
Vincennes... sp: aie aa per td 
„ii Dar fiindizlu” se mandria : nrea,: msllă,: snă ue 
Dsnioart ka o însuiinyare! din ueră,- veni: s1:i kimnzteze' 
băksria,  sn$ „ue. maj tristă. de lkt$: orizue nentră 'dînsslă; 
a5zi ne regele “nronsnuizndg nămelo: Isi: Ernauton::ro 0 

De dos sai trei: ori, în: doăz:"saă:. trei miiste,! 
reyele nronănuii, astă .năme:, i-si titei i
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i vrzssAră fi trebsilă- ss: vazz! uine=vat ne : Sainte-Ma- 

line anleksnds-se ka s5 nins ne ferină “ast intere= 

sants : cenigms. ” Dă ui 

at Dar, ka: toate lskrazile- întadevzră interesante; 

enigma remznea.- „întrersnis: mintro întininlare saă nrin— 

irsnă sgomotă::" tie 

Regele slcoteă” lksle :0' oshlamiare lare era Sm3ăls% 

de: nckast! nenirs ks fpksse 'la''oare-lkare l0kă ală ima- 

jinii. sale o tzietăr dans întimnlare, saă de -vre:snă or: 

dină inrin kare iimnsnea 'tzuerea :mestersizi-Love kă toa- 

t5 ttinerenea : nstinuioasz,--kare “Îutra “ks: nrelenpisnea 

esayerals dar vadit, de a , fase atstă sgomotă- ka: mi 
pet ate 

sn ZBVoiă::: Petitie mt ii 

- ANdovarslă 'esle - 3 de la” Ilarisă nînr: la-Vin: 

cennes nsmele Ii Ernauton! fs. nronănuiată velă năină 

de iuicase “ori: de kutre”remele, mi: uelă- nsmină de uatră 

ori de kzire dauele far la Sainte-Maline s7 nioatr 

nrivene nentrs ic:'se :feksserz: aste: zeue renetiuiăui. 

„EIă. îi năse-'în minte, îi-nlaie :kăi-va a se amr- 

ui; kmirepele întreba + de: dinsălă nămai Ta 5 alle kavinlală 

nenlră kare nă se vedea jsnele, mi kz din nartei dEper- 

non Snsnca' reielză auestă kăvînlă” nresănăsă să. reală. 

În-fine sosirz la Vincemies.: i i 

Mai remsnea remelsi înhkz: brcă i irvhale - de trială- 

„Ii nehtră * asta, '“'s8b: “nvelâstelă- sneuiosi: de. a -se da ks 

“totălă:la tasts Oksnare grea; Maiestatea: Sa. ahia se „dele 

josă din “trssărz,:-uri- se“ înkise în lkamera sa. ri, 

Saila vintslă desnre miazs-noaule, velă mai reue 

„din! Ime; ui: nentrs. “asta Sainte-Maline șe. mi aureză 

întănă mare ksmină &nde i cra a minte: sz::se.: înkzl-
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zeaskz, ui s5 doarm5 înkolzinds-se, :kzndă Poignae | i 
năse m5na ne mer. en ta 

"— Esti de rindă asizzi, i zise. „el: kă auea 
voue sksrt ue o are nămai, omălă kare, dăus ue s'a 

ssnssă măltă timnă altora,: suie mi elă sr fakz a,.i:sc 

ssnsne alui; vei dormi dar în alts searz:. nrin &rmare; 

în niuioare, domnsle. de. Sainte — Maline. 

- i Yoiă vegia uinui-snre-zeue zile sna dănz al- 

ta, daka. va-fi trebsinus, domnăle, resnsnse; auesta.:! *-- 

— Îmi nare reă ks am. ne altă uineva k5 mi- 

ne, zise. “Loignae nrefzkînds-se ks kazts, ne uineva îm- 
Mrejeră: , . ÎN PIE Et 

— Domnale, întrergnse Sainte = Maline; este. , de 

nrisosă ka s3 te ,adresi la allslă; daka va fi: trebzin- 
15, D5 Voi dormi .0-lsns de zile. a 

— 0! ns: vomă uore atzlă. de maltă, linisuo- 
Sue- te. 

— le lrehse « ST. fak. “domnzle? tt 
i Ss înkalivă-mi ss te întorui la Ilarisă. - 
„n Sănt gata ş:. mi am năsă kalslă aura, înselată 
kăm era Ja :csle., - RE sii a - i nt ast 

„_——. Bine, Vei merye. da drenblă la) ocina ye=—, 
loră natră-zeui-uri-uinui, se: e 

— Da; domnzle, gta ii 
— -Alkolo, vei ; destenta „ne. to, “dar -astă-lelă. 

în stă afarz din ucă trecă. kam ne kari. pi %'voiă: nămi, 
nimini all sz n sui; snde „mere, niui-. ue :irehso : s5 
far. ze Pi „i ; RI DN , . - 

— Ms voiă ssnăne - la shmnstalo la aste -d'în=, 
uiă instrekuizni. o i 

| E să atat
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tu Bate: ui uele alle, e 

„Vei Issa nalră-snre-zeue din aucă domni la n noar= 

ta Sant-Anton, alui uinui-snre-zeue..la. jămrtatea . drs= 

mal; a 
[Ii vei adsue ne uei alui. natrs-snre-zeue aiul. 

„«. — Ihivesue aueasta ka: ui. fukztr, domnsle de 

Loignac; dar la ue Or trebsi-va ss cmimă” din Ilarisă? 

— Kendă: va monta. .:: 

. — Kalare sai ne: jos? a 

i Rilare, e | ca Ia 

„i — K5 ue arme $ E Di A e 23 

— Es mentarele? Da ni RI tu 

— Es nentarele,... ..... .. 

„ — Restslă: ordinulăi, domiiale?. 

— Eats trei slrisori: ăna neutră domnală de 

Chalabre , na nentră, ;domnală de Biran: 5na nenlră 

domnia „la. ; -Domnslă de. Chalabre.. va komanda întiia 

desnvrpire,. domnală : de. Biran ma dosa, domnia la na 

treia, ui 

— pe o Bine, domnie, | i 

„nt i — ste. skrisori se Vor. : deskide nămai a lo-. 

ag “destinată, krndă voră s&na zeuc orc.. Domnslă de 

Chalabre va deskide.:; ma sa la noarta Sant-Anton, 

domnslă de Biran la Ttrauea-Falbin, domnia ta, la noarla 

termala, DE 

— "Trebye s5: venimE iute? i D 

ti — În” toals ispcala „kailoră, . fer» : 55 dani. 5, 

toate astea vre snt nremssă saă sp. vica uineva la 

Okii. [ia sr emini din Ilarisă fis-kare veni alege 0
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noarts diferite: domnslă de Chalabre,: noarta Bourdelle; 

domnslă de Piran,. noarta “'Temnlsli;- domnia! ia, kare 

al's5 'faui ni drămă mai lsngă, vei la drsmală el 

drentă, adikz noarta Sant- Anton. ÎI 

i Bine, domnzle. iii 
r 

i —:Remaslă instrohnisniloră se alla: în aste ircă 

skrisoră. - Illeaks dar. -: Ge mie il 

Sainte-Maline salsti mi frks mistarei ka s3 Cast. 

— Anronosită, întrersnse Loignac, d'aiui nîns la 

Krsuea-Falbin mergi atstă de izte kztă îi va nuca; 
dar de la Irsuea-Falbin nn la bariers, meryii la nasă. 

Mai ai -înk'5: dos: ore - nîn'r ':s5 nonteze ; ai țimnă mai 

măltă de lztă îpi trebse. 

— De minsne, domnsle. 

— AI înpelesă bine, sa; vrei ss pi renelă or- 
- 

a) 

dinzit? Ă 
îi — Este”de nrisosă, domnăle, - i ci N 

» = Kale băns, domnzle de Sainte-Maline. * 
Uli Loignac, tirînds=mi nintinii, reintră în "ariar- 

tamenie. sri 
— Iatrs-sure- —zeue în întiia trănz, uinui-snre- 

zeue în a 'dosa mi “uinui-snre-zoue în a: treia , este în- 
vederală 5, nă mai kămets la Eruauton, ui. lri-"elă : nă 
mai fate narte din - natrs= -zesi-uriuinui. matii) 
m '— Sainte-Maline, kă' totală ironiră,- fukă lo- 
misisnea sa ka snă om5 imnortantă, dar esaktă. atăt 

0 jămrtă de orz, dens: alekare ea sa de la Vin- 
cennes, ui dsn3; toate: insirskuisnile Isi Loignac « ad litte- 
rama: Li lresca bariera. 

m e mi n
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i i a: Dam onă: natrară: de „or, era a în loksingă mele 

nale-zoskziui-nut, PA ii 
= 1 Mea mai-mare narte : din aci domni: sorbia -kă 

azere în. lamerele loră:'absrii uinei: ari fama în. kăx= 
E îi 
aa za niele resnelktive ale menaycreloră 'loră.!:: TIR 

- je i Astă-felă; :nobila : Lardilla de: Chavantiide IIre=— 

ostise:-snă: felă -de .hăkate de mielă :ks:morkovi, ks mal 
ime de aromale, adikz:dăns!nioda Gaskonici, 'snă felă 
de :bslato :zemoase. la. kari, -' din narlea “sa: Militor da 
oarc-lare:'grije;: adik kzte-va: amestekstsre “ks ''0"făr-: 
ksliuz de ferk min ajstorslă ksriia elă esnerimenta : gra=: 

dălă fertăret: kzinăriloră mi al%-:legămeloră.: =! 
-sdui «Astă-felă, Pertinax - de Monterabeari; - arin ajălo- 
rălă :aelsi “kăriosă : domestikă ne :karc:! nă E tslăia . dar 

kare: îlă tătsia,. Pertinax. de :Monterabeaii, zisersmă, de-: 
nrindea nronriele : sale .talente':de. boleztsriz: nentr'o dos-: 

nzryire:-minăts ikă keltziele komsne. îi 

viii: Masa, întemeiat, de auestă''administratoră mes-: 

sleră resnia ontă:asoniani kaii da : fiz-kare Este: case 

solde de nrînzită. ti 

îs :-Domnslă de: Chalabre -nă mona: niui 10" data de 

fauz;:mi 1% ară -fi. lsată: uinova drentă:i o: fiinus : mitolo-- 

pila: ne .kare'.oslstise nalăra sa de : oră-ue -lrehăinye. :. 

Uoia ue fsuea ka:s5 nă IE: ica uinova: drentă'0. 

fin divins, era makrilalea sa, ci ii ci 

„Trivia kăm dejăna, nrinzia mi sina -uci alui kon=: 

soni ai li, ka o: nisikz. mzndri kare.nă voieste s7 uer-" 

ureasls,!dar.:lkă toate .astea “i € foame, mi, snre a mi 

Slimnsra foamea, îmi linge măstzpile. Este drentă ks 
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toate .astea' si ziuemă k7 daka uineva dă,. dar i da 
foarte rară, elă refgsa, zikîndă lz avea sllimele . bs= 
kzpi în: gărs, ui bskzpile nă cra allă=ueva de tă no- 
ternilă,: fasani, Dartavele,* uiokirlii, -nizuinte de okoui 
selbatiui mi nesui. din uci: mai bsni. 

«+ Di” toate astea nlălia într”o mare leztime de vi- 
nări de. Snania mi de Arxinelagi din iele mai D056, a- 
diks Malaga, Cipru mi Siracusa. .. ur a 

“Toata, asts sogietate;, den lsm se vede, disis- 
nea: das ksm i venia. de, banii Maiesteygii Sale lsi En- 
rikă „III. a 

Ile lingz astea, nătea: uineva a jsdeka desnre la- 
rakterală fiz-kyrăia - dă infspimarea miuci sale lolis- 
ine. '&nora le nlzuca. Morile, mi kăltivă înu'ană „vast 
de 'nzmîntă stirhită, ne fereastrz, snt rosariă skzuivă, 
saă 'vre o msshate | gulbăiz ; alui avea, :.ka :mui rewele, 
găstslă imaniniloră fsrz ka sr aibL ui. îndemznarea 
sa da le iziaș alui în-fine,. ka „nise adevzrai kano- 
nivi, întrodăseserz în lokzinuz o găve 
noats. 

male saă 0 ne- 

' Domnslă : VEpernon zisese înuctă de totă Isi Loi- 
gnac! ka, fiindă-kz: uci natră-zesi-uri-uinui. : ns lokaia: 
în înteriorălă Lăvralsi, elă nstea sT=mi înkiz,.. oil. as5=. 
nra astă nănkiă, mi Loignac înlidea oki. i. 

K3 toate astea, lsndă tromieta sănasc;; toals a-: sis me devenia soldată mi. sklavă lks.o disuinlinz ri- 
gărcasr, srria ne ali ui :era. gata! la. toate: 

| larna' se .kălka la ontg ore, -':ui .Yara la :zeue; 
îi. 4 - aa ' : 

e 

Mai N Ii e 
. 
nt fel& de noturniki rozuii,



Quci. Patru-deci-și-cinci, | 93 

dar .nămai 'uinvi-snre-zeue 'dorniia , „ei alui uiniti-sure= 
zeue dormia 'nămai i” 5nă oliă,; „il uci alui nă. dormia 
de lolă. n 

Fiindă-k5 era: nămai. vinul ore „ui . jimatale. din 

sears, Sainte-Maline: îuri: află lsmea .în: 'niaioare, : ui: în 
disnosigisnile uele mai gastronomiue . din lsme. ; “ 

Dar lVsnă singsră ksvîntă clă restăini toate stra- 
kinele. | a ii 

=. o. — Kplare, domniloră, le':zise elă. . îi: 

Uli Ivssndă ne toi martirii în. konfăsisnea astei 

manonere, esnliki ordinzlă domniloră de Biran mi de 

Chalabre. 
&nii, înkotorenrzndă-urt uingstorile ui înkeindă 

nentarele loră, lraserzs kzte-va îngipităre de vină; uei 
alți, a kurora vins cra mai năpină înainlats, se armarr 
îsr'a se onăne. 

Domnslt de Chalabre singsră, stringîndauul kă- 
reaoa de la sabis k5 o konks, nretinse kr a uinată de 

mai msltă do orz. 

Se fs kizmarea. 
Iatrs-zevi-mi-natră nămai, între kai cra ko- 

nrinsă wi Sainte-Maline, resnsnsers. 
— Domnslă Ernauton de Carmainges linsesue, 

zise domnzlă de Chalabre, fiindă-kz era rîndălă seă a 

Ii faue fenkyisnile de ksartsitoră. 

O bskăris mrolsnds îmals inima. Isi Sainte-Ma- 
line mi se resnsndi ninr ue bszele sale kari se strrm- 

Darz . d snă ssrisă, lskră rară la astă omă ks lemne- 

ramentslă krăntă uri invidiosă. | 

În adevsră în okii Isi Sainte-Maline, Ernaulon
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se nerdea :negremită .nrin astv linsire fur“ kăvintă, în 
minstslă 'ănci 'esnedigisni ama de imnortante,:::. 

Vei natrs-zeui-mi-uinui , saă mai Dino .uci! na- 
tră-zevi-mi-natră - nlekari: dar, fiz-kare -nc 'drămală ue 
i se arstase,. adi domnslă de. Chalabro,- ls trei-snre- 

    

zeue oameni, ne. moarta Bourdelle. -.i cititi 

-.. Domnală: de Biran, .kă 'natră-sitre-zeue, ue noar- 
ta Temnlslzi. sii 

Ii in-fine: Sainte-Maline:: ls ucă “alui natrs- 

snre-zeue; ne ndarta Sani-Anton. i 

mei 

tai Pi me 

tan 

E: 
sr i 

POL PN -, E: 

IN UNU 
pi 

i i ii = 

e a



  

„E de nrisosă a ziue ks Ernauton, ne.kare Sainte-, 
Maline îl; kredea atztă de bine nerdată, srma din. kon- 

tra .kzrsslă neastentală -ală fortnei sale 'asuendinte. 
El mai întiiă kalkslase ks totală natsrală lz dă-, 

“esa de Montpensier, no kare, era însgruinată s'o alle, 

kzta ! sz fis la. osnelslă de Guise, ne krndă. ea..era la. 

Ilarisă, uk 

=... =. Ernauton se îndrentă. dar” mai întiiă snre osne- 

log, de. Guise. . 

Dsns. ve a ajunsă akolo, a bolstă la i noaria dea, 

mare kare i se deskise ks o mare ferealz; ui la ue- 

rerea ue a fzkălă de a avea onoarea. 5nci: întrovederi 

k5 doamna dsuesa: de Montpensier, i risers ks krăzime 

în.obrază... Ano, fiindă-kz clă simi, i;se. zise k7 

trebăia .sr suiz kr Altegea. Sa lolisia la, Soissons mi n5 

la Iarisă. | E
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Ernauton se astenta la asts nriimire: dar năpină 

se lirbsri,. 

—— Sent desnerată nenirs ast linsire,, zise elă, 

aveam o lomsnikare foarte imnortantr de fzlstă Altei 

Sale din nartea domnslsi due de Mayenne. 
— Din nartea domnslsi dsue de Mayenne? zise 

nortarălă: mi uine tea înspruinată k astz komsnikare? 

„— Donmmnslă due do Mayenne înss=ui. | 
— Tea însvruinală! el, dsuele, strigi, nortarlă 

kă omirare foarte bine jskats; uri snde te a înszruinală 
ks asts lkomsnikare? Domnslă due „n5 mai e la [larisă 

ureksm nisi doamna dăuesa. 

— O suit, bine, resnsnse Ernauton, dar mi că înk> 
năteam ss ns fi5 la Ilaris$; uri eă înkp nolă s fi întilnită 

Ie - domnslă! dsue în alt narte, iar nă la Ilarisă „ne 
dremslă dela Blois, snre esemnlă. „i 

— Tle drămslă dela Blois! zise nortarălă nins 
„mal 5 are a minte, a 
a Da, ne astă drăm$ „oale sr ms fi întilnită 

uri si msifi înssruinată ls 5nă mesayiă nentră doamna 

dvesa de May enne, 

> Bnă milă neăstiinusră se v5z5 ne fapa . întrevor- 
Ditorălzi lare, la nri ksndg s'ară fi tomstă sz nă mă kalue 
ordinslă Minea mere noarta întredeskisr ... 

— = „Anu, întrebi că, anelă mesaţi 52 
— ÎN am. 
— Assnra. domniei tale ? Di 
— Da, aui, zise Ernauton lovindă-uri vestimîntălă. 

” Kredinuiosslă serviloră auintă asănea ai Ernauton 
o urivire nvirănzatoare,
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— Ziui ks ai astă mesaniă assnra “domniei tale? 
întrebi cls! 

;.— Da: domnsle. 

— Ii ls astă mesauiă este imnort tanti! 
— De ea mai mare imnortanțis. 

„— Vrei s5 mi lă arsi nsmal 2 

— 3 toat inima. . a 

Uli: Ernauton trase din ; sînzi slrisoarea domaiz 

de Mayenne. Sie 

— 0! o! ue 'neagrealz kărioass ! zise nortarală. 

— Asta 6 ssnue, resnsnse flegmatikă Ernauton. 

Servitorălă îngzlbeni Paste ksvinte, mi mai măltă 
îns negreurilă la ideia ks astă ssnue nătea î ală domnalsi 

de Mayenne. 

În auelă timnă era linss de negrealz, dar mare 
absndanus de ssnye resinilă; din asta resslta ks adesea 

amaunii skriea amanteloră loră, mi msrinyii familieloră 

lor, kă likăidslă uelă mai komsnă resinilă. : 

— Domnsle, zise servitorslă ks mare grab 
n5 suis daka veialla la Ilarisă sa$ îmnrejărală Ilarisslză 

Ne: doamna dsuesa de Montpensier; dar oră uri kăm, bine 
voiesue a lo dsue fsrz întsrziere la o kass din săbărbislă 

Sant-Anton kare se nsmesue Bel-Esbat ui kare este 

a doamnei dsuese; o vei 'reksnoasue, fiindi-—ks este vea 

d” întîiă 'ne maia stengz mergîndă la Vincennes, dans 
monastirea Iakobiniloră ; foarte sigsră vei afla akolo vre 
O .nersoanz în servipislă doamnei dăzese mi destslă de 

înaintats în intimitatea sa ka ss pi noals snsne nde so 

aflz doamna dsuesa în astă minstă. | 
— [lrea Dine, zise Ernauton, kare îngeleso ks. 

QUEI-PATRU-PECI-ŞI-CINCI, VOL. 11, 1
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servitorălă. nă nstea.saă nă . voia. st snăip mai mălte, 

înă mslysmeskă. 

— La ssberhislă sanl-Anton, ări sărvitorălă; 

toatz lsmea. ksnoasue uri pi va arzla snde. € 6 Bel-Eshat, 

kă toate lz ns suie noate km este. ală doamnci de Mont- ” 

pensier; fiindă-ks doamna de Montpensier a kămnsrată 

asts kasz de nsnină timus, wi .snre a trzi:în reliragere. 

ţousu.. Renaulon fikă 5nă semnă din lkană uri se înto- 

arse snre săbărbisl$ Sant-Anton. 

-, Elă-n5 'avă niui o grestate: sr, alle, Îpr5 Sr 

yearz - niv: o" informare, astu kasz “de Bel-Eshat alztare 
ka nrioratslă Iakobiniloră. n 

: Ssnb: klonomelslă, noarla se deskise.. i 
— Intro, i se zise. . i ta 

“Elă. întră mi moarta se. reînl:ise dam inseli. 
“Dau ue îs întrodssă., se usrea ks asteault S7% 

nronsnvie vre 5n5 lăvintă: de ordină;.. dar fiindă-kr -cli: 
so sita nămai- îmnrejărăi, îl întrebarz, ve: doria.:.. 
„i —. Doresky st vorbeskă: doamnei daose, zise 
jănele. -. i 

, ti = 0 neutră ve” vii sp. asul no doamna asuosa 
la Bel-Eshat? întrebi, valetslă. 
a P tiindă-kp,: resnsnse mule» nortarsiă 0s- 
nelelsi de Guise: m'a trimisă aiui, « a eat i = Doamna dăuesa -nă este niui aiui niui: kiar le: 
ris Zisc valetslă, . rit 

. : . 

„n Atsnuj, zise Ernauton, + voi astenta 3 ănă ; minat 
mai favorabilă. la : ss mi îmulineskă kztre dinsa: komi-. 
sisnea 5 kare m a înszruinată - „domnslă: due, de; Ma: 
Yenne, : .: a 

  

* 

a
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» — entră dinsa, nentră doamna dezesa 

— lentră :doamna dăuesa. - 

— 0 komisisne dela domnală da do o dleyeme? 

— Da. at 

Valetală. kămet; snă minstă. 

„ia — Domnsle, zise elă, ns notă ss mi ieaă asănra-mi 

„ai resnsnde;.:dar am aiui &n5 ssnerioră ne kare! 6.de 

trebsinus a l& konsslta.. Binevoiecsue ss astengi. :::::1) 

ii si— Ea nisue oameni bineservini ,: zise Ernau- 

-ton, ue ordine, 'ue . konsemne, ue: orîudăialz! : Întade- 

vsră, s&ntă oameni nerikălomi aueia: lari kredă kr ad 

trebăinuz a se feri astă-felă. N noate uine-va intra la 

domnii: de Guise ka la Louvre.,. ks totslă din kontra; 

wi nentrs asta înuenă a. krede ls nă „serveski ne ade- 

voralală reme als Franuiei. . 

- : Ii. nrivi îmnrejără i: ksrtea era denrearis ;- dar 
toate Nor pile grajdsriloră deskise, ka uri knd: ară îi 
astentală 'vre-:o trănz: kare. avea de lkstă : s- intre ui 

55 se aweze,..... „7 DIE E 

-: Eraauton. fă introrăntă în osamirislă seă de .va- 

letală: kate reintră: cra srmată de snă altă: valetă. 

— Înkredingeazs-mi lalslă domniei tale,. dom- 
năle, mi. rmeazy me konsomslă meă, zise elă;, vei afla 

NC vineva kare va nătea ss ui reȘNănz3 „măltă mai. bi= 

-ne > de > lentă: mine. IP 

-: Ernaulon ărm5 No valetală; astentă : snă.. minstă 
într'ăn$: felt de antikamers, mi sărind dăns asta, - în 

srma ordinslsi wo 15: lsase servitorălă,: fă întrodssă. într”o 

mikz salz veuinz, ănde lskia. la o broderiz o femeis 
învestits' îzrz: nretenyistie, : de ui kă oare-kare eleganus. 

? A A 
Sa
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Ea cra întoarsr ls snatele kztre Ernauton. 

— Eats kslstorslă kare se nresints din nartea 

domnsli de Mayenne, doamns, zise lakeslă. 

Ea feks o miskare. 

Ernauton skoase snă pinstă de mirare. 

— Domnia ta, doamus! strigă el; reksnoskîndă 
totă de o datz mi ne nanislă set ii ne nekănosksta din 

trssăr ssb ast a treia transformare. 

—" Domnia tal: strigr deus dinsslă dama, Iessndă 

s5 i lazi lskrslă uri: nrivindă ne Ernauton. 

“Anoi fskîndă semnă: lakeslsi: 

— Ei, i zise ea. 

— Ji de kasa doamnei dsucse de Monipensier, 

doamns?. întreb; Ernauton ks mirare. 

— Da, zise neksnosksta; dar domnia ta, dom- 

nsle „: km adusi alui snă  mesayiă de la domnală de Ma- 

Yenne? : 

— Irinte? snă miră de întimulzri ne ari n5 le 
nsteam nrevedea mi ari ară fi nrea Isnyi snre a vi Lo 
snsne 'aksm , zise Ernauton kk o ferealz estrem's. 

„—.0! esti diskretă, domnsle, srmă dama s5- 
rizîndă, o a 

- „— Da, 'doamns toti Wasna' ksndă uere tre- 
băinua, . * e 

—- EK5 toate astea, domnsle, ns vază aiuă niui 
o îmnrejsrare 'de o diskrepisne - ama de mare, zise neks- 
nosksta; kzui în adevzră, dala vei fi adskîndă în realitate 

5nă - mesayiă din nartea nersoanei kare Zi 
» Ernaulon fsky o miskare. | 
—.01 n5 te ssnzra;. dala. vei fi adskîndă în
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adevzră 5nă mesayiă de la nersoana ue ziui, lskrslă este 
destălă de :indiferintă în kztă snre săvenirea legzmiîntălzi 

nostră, de ui cfemeră, sr ne suzi. kare este auelă mo- 

saniă. a 

Dama. întrebăinus în aueste sllime kăvinte toat 

grayia învoiomit, mîngiitoare :-mi sedskstoare ne kare: 
o femeis Îrsmoasr o noale întrebsinma bandă Va voi s% 

Years yeva. DE | 

— Doamn, resnsnse Jiemauton, n5 ms vei faue 

s5 suzi yeia ue ns suiă. - | 
+ — Uli înkz mai năpină ueia ue nă voiesui sz snsi, 

— N5 mr nronsnuiă do lokă, doamns; resnsnso 

Ernauton înklinsnds-se. a. 

— Fr kăm îmi va nlzuea în nrivina komsni- 

ksriloră verbale, domnsle. . 
— Nam niui_o komsnikare - verbal, de fskstă, 

doamns ; toat misisnea mea konsists în darea snei skri- 

sori latre “Alteyea Sa. Su - 

—.BA bine! atsnui. dz=ml. ass. srisoare, zise 

dama neksnoskătz întinzîndă msna. - 

— Asts skrisoare ? zise Ernauton. 

— Bine-voiesue a mi o da.: 

— Doainnz, zise Ernauton, kredeam. k5 am a- 

vălă onoarea a te faye ss suii ks ass slrisoare cra 
adresat doamnei de Montpensier. 

— Dar dauesa. linsesue, resnsnse kă nersbdare 
dama, eă 'ssnt kare. o renresintă aiui; noni dar..., 

si No notă, 

— N te înkroză în mine, domnăle? 

— S'ară fi ksvenită, doamns, zise jsnelo ks o
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privire: desnre. kare ns sară [i usistă înuela uineva;; dar 

ki -totă misterslă nsrterii. domniei. tale, mi. ai. insnirată, 
o ;msrtăriseskă, alte simtimenle iar n  auelea. de; hari 

vorbeskă. na 

1 ct = În adevură! Siriei dama rominds-se nai 

sh, nrivirea înflzkorats a Isi Ernauton. 

- Rrnauton se înklins;; ta 

— Deskide-pi olii bine, domnsle. meșayerk; 

zise ea.rizîndă, îmi faui o deklarare de amoră. 

— Ama 6, doamns, zise: Ernauton, 'dar „nt: suiă 

daka .te voii revedea vro dats, mi, în adevzră, 
îmurejărarea mi este foarte ' nrepioass,. „ka : s'o lasă ss mi 

skane. pa is 

ia Altă, domnăle, înuelegă.. 
— Înnclerit- Iez45 îs] eh osltă doamns+ fas asta 6! să, 

Ishră foărle: lesne” 48" înpelesă; În “adevură:.; a 
IOTTA N, înmelegă kim ai venită. ai, i et 

— A! în eră crtare, doamnz, : zise Ernauton, 
mi: a venită-aksm 'rindală ka ss: .n5 în nelegă niui eă. 

= Da, îngelegă ks avîndă dorinus. a ms.re= 
vedea ai “Kgătală 5nă nretestă la sr -te întrodsui aiui. 

— Bă, doamns, .ăn$ nretestă! „A! ms jădeui reă; 
nă. suiam! daka' eram. s5 le 'revzză -vr'o dalz, unii a- 
stentam toate. de. la întimnlare, kare  de-doăp. ori înke 
ms skosese în lalea domnici. tale; dar. sr afls-snă - nre-, 
testă,” că, -niui o datz! Am ană snirită. kstiosă,. sp. In55m8 
ui ng, kănetă, în ori=ue 'Iskră ka. uea alts lme, 

—: 0! o! cesti înamorată, ziuă, wi: te ai îndoi 
desnre felslă revederii ks -nersoana ne. “kare. o ishesui? 
Destală de 'frsmosă, domnsle,: zise: dama :“ks oare-kare
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msndriz .batjokoritoăre; ăi bine, mie mi Irokese arin 
minte kz aveai 'oare-kari îndoele, .. 0: ii 

„ini +— entră me; doamns,. rogă-le? întrebi Br 
nauton. ” A ai 

— În zisa trekais mai întilnit$; eram în ins 

-săr5; mai reksnoskată, mi ks loatea astea nă m'ai srmată. 
— Koyets bine, doamnz, zise Ernauton, mzrts= 

risesui ks ai avată lsare a minte: neniră mine. - 
«— A! fromoass msrtărisire: în adevzră !: Nă 'ne 

amă vezslă oare: în -nisue îmnrejărvri kară îmi nermil, 

mie “mai 'virlosă, a mi skoate kanslă ne ssuioarz, 

kzndă treui” domnia ta? dar ns, domnslă s'a. densrială 

în treanztală uelă mare, dens ue a skosă: snă ax! , kare 
ma Fskată s% treszră în fsndslă irzssrei. 

"— Bram novoită ss ms: densrteză, doamnr. - :: 
— Din kassa îndosleloră konsuiingeă domniei tale? 

— No, doamns, neniră datoria mea. . i -- 
—: Aidi, aidi, zise rizîndă dama, vsză ks 'esti - 

snă înamorată rapionabilă,. ks . minte, mi kare | te temi 

mai „vîrtosă de a ns te komuromite. „i 

: — Kndă mi-ai insnira oare-kari temeri, doa- 

mn, adusi Ernauton, ară fi oare ueva .de :mirare:-în 
asta ?' Este. oare 'obiuciă, snsne-mi, ka 0 femei :szi-se 
îmbraue' bsrbutesuc, ss treakz ks sila .Dariera ka” ss 

vii ss vaze omorindă-se la Greva. să 'neferiuilă, ii 

asta ks o msluime de uestikslzri mai măltă de kztă ne- 

înpelese,: snsne-mi. : Dama îngslbeni ăuoră, aro askin= 

se La sm zikă ama naloarea sa sh: snă sărisă:. 

-:2 : Ernauton Brmb A 

„2 Este oare. „nalrală, iu-fine; lka''asl5 dains;
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îndats ue mi a îndestslată asiz lărioasm nlsucre, 'S5 'sc 

teams da ns fi arestatr, wi s7 f5or ka 0 XOaus, ca 

kare este. în serviuislă doamnei de Montpensier, nrinui- 

ness năternil:z, lkă toate 5 se. als destălă de reă: ls 

ksrtea ? 
îi Asti dals, dama ssrise „1nle: dar lo ironiz mai 

vzdils. | ” 

— Ai năpins nztrendere, domnsle, ls toat 'nre- 
tinderea: dominci tale ks esti observatoră,. zise ca, kzui, 
ks năpinz ksyetare, în adovsră, totă .ue pi se nare în- 

tenekosă, pi ar$ fi fostă esnlikată în auelă minztă kiară. 

Ns era oare foarte natărală . mai: întiiă - ka' doamna dă- 
esa „de Monipensier sz se inleresc de soartea dom- 

nălsi de Salcede, de aueia ue elă ară ziue, de desko- 
neririle sale false sas adevzrate, mi lari ară fi nătslă 
komnromite „toatz! kasa' Loraniloră ? Ni dak” aueasta ară 

fi natsrală, domnăle, era oare mai uzină înkz nentră 

ka astz nrinuines ss trimiy; O nersoanz, -sigăr'5, inti- 
m5; în kare ea nătea ss aibr toats înkrederea, ka 55 

slea faus la cselkstare, “ui ss konstate de pisi, 'd5N5 
ksm se ziue la Ilalată, uele mai miui amsnsnte ale a 
vestei afaueri? . Ei. bino, ' asts nersans ,. domizle, €- 

"ram €ă, că, 'konfidinta intima a 'Altepii Sale: Alksm, 
s5 vedemă , krezi lks:ami fi nătată. meriie la Greva în 
kostsmă : femeieskă ? - kreză în-fine k5 ami fi natstă re 
msnea indiferiuts, aksm: krndă kănosui nosiuisnea"' mea 
înaintea „dăuesei, la ssferinpele : napientslăi ai la neots= 
ririle sale de a mzrtsrisi uova? a 

— Ai foarte mare drentale,, doamns, zise Er- 
nauton înklinznds-se, mi akim ms jăr5, pi,admiră tată 

e
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măseloa, Ma Dai : 

Îmi foarte. malusmestiă, dominle, Ale dar, 
fiindă-kz ne ksnoasuemă: ui sn ui altă, uri Jskrarile 
săntă bine deslsuite. între noi, ds-mi skrisoarea, fiindă— 
ks skrisoarea: esisli ui nă este de lokă snă simnlă nre- 
testă, 

ni — K5 nendlinu5, doamne, 

:: Neksnosksta ks o 'silinuis ka ss nă se “întsrite, 

— K3 nenslinus ? reneti ea. 

„— Da, ks nenstiny5, ksui am jsrată domnalai 
dsue de Mayenne 'ss ns daă altzia 'astz skrisoare. Înrs 
nămal doamnei dsuese” de Montpensier. 

: -— Zi mal bine, strigă dama; învenindă a se 
înturita, z zi mai bine kr astz skrisoare 'ns5 esisiz; zi ks 
ks totă “nretinsslă: skrănzlă ue 1% aveai, asta - skrisoare 
a fostă nămai snă nretestă “ka s5 noi intra  aiui, zi 
kz voiai ss ms 'revezi, mi cals totă. Ei bine, dom- 
năle, esti mălusmită n5 nămai ks ai intrată aivi, nă n5= 
mai ks m'ai „ovazală, dar înks uri „k5 “mă i ai snssă 5 
ID adorai. : Ea 

— În asta sm lui în vele alte, doanz, i ji am 
snăsă adevzrslă. Şi E 

—- Ei Dine, Îi, ms ador ai voită ss mr vezi, 
ai vzzstă mă am nrokărată 0 nlzuere în skimbală = 

năă. i „servipiă, "“Ssntemă nlvlimi, adio. 

i == Te asksltă, doamnb, zise Ernauton, ii find 

ks mi dai drămslă, ms retragă. 
“Asi datz, dama 'se întariti, km se cade. 
— Ama, zise ea, dar daka domnia ta m kă- 

sniritălă ui logika ne kat, adineaori, în admirant: Îrs- 

e...
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nosui, e5. ns te: ksnoskă.  Nă pi sc nare niin ărmâre 

kz ai nrea mslte avantane assnra mea? A! kroză ks 

este destslă .a - intra .uineva „să snă. nretestă oare- 

kare, :la o nrinuiness oare-kare, .kzui esti aiuă la doamna 
„de Montpensier, domnsle, wi: a; ziue: am rezurită în ner- 

fidia mea, mz relragă. : Domnăle, asta nă este o fants 

de snă omă galanlă. „ii 

— Îmi nare, doamns, zise Brnautoii, kr kalifiui 

Toarte asnră ucia ue n'ară fi altă de kzlă nzmai o stra- 
lagems de amoră, daka:m'ară : fi, dsnz ksm am avstă 
onoarea a: pi sune, o. afauere.de uea mai mare 

imnortanus ui de. uelă mai ksrată adovsră.: Lasă la o 

narte asurele domniei tale. esnresisni, .doamns,: mi sită 

kă totală totă :ucia .uc pi am vorbită să afekpisne ui 

tinerepe, fiindă-ks . esti 'ama de reă disnssz în nriviniia 

mea. Dar nă voiă emi Waiui. ssb grestatea ssnsrsloatreloră 
imnsieri we ms faui ss ssferă.:. Am în adevzri o skri- 
soare de la domnslă de Mayenne kztre doamna de Mont- 
pensier,. mi asts skrisoare cato, 6 skrisz Es msna Sa, 
nrekăm: o noni vedea dens :adresz.  - i „ta 

Ernauton întinse skrisoarea kstre dam dar fr, 
a..0 lzsa.:.: AR DRE ză 

Neksnosksla arănlk okit « asănrzi uri. strigi: aie 
mi Slrisoarez. sa!'ssnyel!: . 

“Pora resnsnde ueva,. Ernauton nzse ears -skri- 
soarea în sînzlă seă,: salăli, uentră uea din . srrn5 0ars 
ks kărlenia sa obidinzilz, wi nalidă; kă moartea în-ini- 
Mr, Se reintoarse kztre intrarea sale... .: fi 

“Astz datz :uineva alergi deus dinsslă, uri il a- 
năk5.de mantz ka no! Iosef.
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îi — Mlakzoni, doamnB? zise elă: îi! e ei 
-—— Te rogă, domnsle, earis-ms, strig; dama, 

cartz ;: se-va:fi- întîmnlată: oare uova: dăuelsi ?i 

—— D' anti. ertasaă ns, doamns,:: zise Eraaton 
este tolă sna; kzlă desnre astm skrisoare, fiindă-kr 
asts ertare mi 0.ueri! lia -sz:0 iilesui, ii fiindă-lks doa- 
mna de Monipensier. singsrz 'o va! uili.. iii 
mii ii Bt neferiuită- nebănă u6! esti, : strigi dsuesa 
ko firis nlinu de maicstate, nă m: reksnosui,: saă 
mai bine n nriueni kz snt. doamiia .sănreins, -ori vezi 
ivi lginaă okii snei scrve.?.sănt..dăsesa 'do Montpensier; 
ass: slrisoare, :dz-mi-0.: ii: ii, e tii 

— Esti dăuesa!. Sirisă . Erhauton: irgînds-se 
înănoi; Snsimintată, Di Da 

— Fi! fus indoiăla.* “Aid, ; aid, ns -Veză ks 

m% grsbeskă: :55..suiă. 46 s'a întîmnlată [ratelsi. mes? ::...:. 

Dar în lokă de a se ssnsne, dsnz- ksm astenta 
dauesa; 'jsnele ,: întorsă, din: înliiă să: mirare îună înkrs- 

  

vis Drapele. mm: i i nu i, 

d ben — Ham. voiesul +ofire. ST inv! înkreză în lovim 
tele : domniei: tale, zise: el$; 'în' ksvintele :aueleia a'kvrilă 

£5'T ma minnilă de 'dosă. ori:nînalsm? e i te 

Auci oki, ue ară: dăuesaY! invokase! la ss i săs- 
ii + kăvintele, arsnkarz dozs ! lsmine. ihortale; dar Er- 
nauton le ssferi ks Dravars flakzra. i eta 

-iin 1 -3= Te îndoesui înkr!” îi: trebăeskă : nrobe ksndă 

că înkredineză; strigi femeia imnerioass slziuiindă kă 
ngiele m'rnikoyele sale de dantele. 

— Da, doamns,.-resnsnse fkă reuealz Ernauton. 

Nekznoslsta se renezi la .5nă limbră, ne kare
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krozs kz lă sfsrams, alviă fe de tare lovirea ueio 
dete, 

Vibrarea ressni askămils în toate anartamentele, 
ui înainte de a so nerde astz vibrare, sn valel se 
arsi. | | 

— Ye 'voiesuo doamna ?. întrebi, 
Neksnosksta bzts din niuioră ks mrnis. 
— Mayneville, zise ca, voieskă ne Mayneville. 

Oare ns 6 aiui? | | 
— Ba da, doamnr.! | 

-— FĂ bine! ss vite dar aisi! 
Valetzlă se renezi afars din kamers; demsnă 

- minăiă: Mayneville intra renede. | 
— La ordinile voastre, doamnr, zise Mayneville. 
— Doamns! mi de lsndă ani înuenstă a ms 

nămi nămai doamnr, domnale de Mayneville? zise ds- 
“esa esasneralz, 

„— La ordinile Altegii Voastre,. adrsui Mayne- ville înklinată ui mprmsrită de mirare, A „— Tlrea bine! zise Ernauton, kzui am aui de 
faus “ne ună vintilomă, mi daka ms va minni, ne ueră, velă năuină voiă sui ie uine s'anskă! Sa 

— Kreză dar in-fine? zise dzuesa, 
„— Da, doamns, kreză, mi drentă nrobs, eat 

skrisoarea. A e . =“ lli jenele, înklinsnds-se, dete doamnei de Mont- pensier ass skrisoare avută de msltă disnstalz. . : 

11010 <oterere—



z 

SCRISOAREA DOJNULUL DE 1I4YENNE, 

— Douesa 155 skrisoarea, o deslise: uri uiti ks 
nesaiă, -fsa se mai sili ss nrefaku imnresisnile ue 
ărma na dănz alta ne fisionomia sa, ka nisue nori ne 
fsndală anăi ueră ferlsnosă. 

Dsnz ue fini, întinse Isi Mayacville, kare era a- 
ist de neastimnzrată ka wi dirisa, skrisoarea adssz de 
Ernauton ; astz skrisoate konxindea vele srmtoare, 

„Soro, am voită insa=mi 5% fakă. afazerile 5n5i 

„kanitană sai ale snsi mayistr de armis ; am fostă ne-— 

»densită, 

»Am nriimită o ban lovilsrs de snadz de la 
»nzisrzslă ne kare li ksnosui, uri ks kare -am. a regăla 

„de msltă nisuc sokolele,; Ueia wo ms kosts mai maltă 
„de 'kztă ori ue este kr a ăuisă uinui oameni. dintai 
„mei, dintre kari ne Boularon mi Desnoises, adikz doi 

„dintre we mai băni ai mei; dans kare.a fănită.: 
„Katz ss snsiă ks elă a fostă foarte msltă ajs-
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„tată în asts viktoriz de adskztorslă auosteia, 5 jsne 

„de minsne, dsnz ksm vei vedea; pi 1% rekomandă; € 

„nămai diskrepisne, 

„Meritălă ue va avea în nrivinya clomnici tale, 

„uresănsis , nrea skămna mea sorz, este kr a onrită 
„ne învinestorală mes de a mi triu kanslă; kare învin- 
»g5toră avea mare dorinur so fals, dsnr we mi a 
„Smălsă maska ne lkzndă eram leminată, mi ma reksno-- 

„Skulă; 

„_ Astă kavaleră alztă de diskretă, soro, îi rekomandă 

„ai deskoneri nămele mi nrofesisnea; î îmi este de nrenssă, 

„de mi mr interesz. La toate nronsnerile mele de 

„Serviuiă Sa: măluămită nsmat. a "mi. resnsnde k5 

sStorielă” He: kare lă. Serv5 ns Î& las sp i linsezsks 

„nimikă, -: 

5 notă st pi snziă mai. malte în nrivinua sa 

sKDui-înă snziă toti ue sui; elă nrctinde ks nă : -m5 k5- 

pnoasue, lea a- minte. la asta, os) 
“Ssferă -maltă, dar. for nerilslt i de. viaub 5 

mkreză. Trimite-mi kărîndă ne xirărozlă me; ssnt 10 
„aie, ka uri &nă' kals, Adskmtorală îmi: va sune lokălă- 

„„Ală tes frate afelpionată. : : er: iti 
„„Magenne* II 

Dsuz ue fini asr slrisoare „ dăiesa mi: “Aayneril 
se nrivire: mirzndi-se mi snălt imi altslă, - it 

“ Dăuesa rănse :uea d intiiă - astr tzuere „lare ară 
îi fustă ne Ernauton .a o internreta nînz în uele din ărnis- 
ii isi întreb dsuesa,: ssntemă datori înse= 
mnatălă serviuiă ue ne.ai: fukatt , domnăle? n: iii: 
ui vii Băi iomă “kare ,: totă=d' asna . ksndă.+ noate, 
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doamnr ... Vine” în . ajstorală Meli mai slabă în lontia 

velzi mai tare. IRI Ie ETER 

ă — Voiesui ss mi dai oare-kari. anrimsite, dom- 

năle ? zise doamna. de. Monipensier. a 

- Ernauton .novesti. totă ue: suia uri arzts. retranerea 

dsuelăi Doamna de ] Montpensier mi Mayneville îlă asksltars 

sn interesă lesne de înmelesă. aaa _ 

Ii > Anoi den ue fini 'elă: .. IS RE 

— Hotă sr sner$, domnsle, întrebi dsuesa, k3, 

vei:ărima o nsrlare. . atptă: de Dino. înuenst: ai ls te 

vei lega ks asa noastrp? îi ii 

Aste  ksvinto „ nronsuiale! ks. auelă tonă grayiosă 

ue kare. dăuesa suia sp l întrebsingeze attă. de bine 

la îmnrejsrpri  konrindea în :sine 5nă. sensă: lingămitoră 

dens, mrisrisirea :ue Ernauton fksse damei de onoare 

a dsuesei; dar jsnele, Issendă la o norle.ori-ue amoră 

nrouriă, redsse. aste kăvinte la: semnifikare a “oră do It 

rats lksriosilate. .. .: i ca i 

: El îngeleuea bine les daka ii art snsne. nsmele uri 

aliante era sm deskizs okii dsuosei assnra ărmsriloră 

astei întîmnlzri; mal înpelema înkp îm rewele, nronsnîndsi 

mila sa kondiuisne de o. deskonerire a loksinuei dsuesei, 

avea în: vedere: nsmai o simuls informare. N 

-Doss interese dar. se kombstea - într însslă: la 

omă înamorată,; clă ustea. sakrifika ne snslă ; ka omă de 

onoare; n5 nstea nzrssi ne uelă: altă. . „i 

îi * 'Tentayisnea lista -57 : iv ks 'atstă mai: tare Ko 

msrtărisindă nosipisnea sa 'de ling remele ; cls kwsliga 

0 întinsă imnortanys în sniritălă. dăuesei,. mi nă.. era 

nsuins konsiderare nenw” snă jsne venindă da drentelă
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din. Gaskonia, de a fi imnortantă 'nent”'o dăuesz de 
Montpensier. | 3 

Sainte-Maline ară fi pinstă o sckăndz. Toate 

aste ksyelzri se grsmzdirs în sniritălă Isi Carmainges, ui 
toats inllăinua ue avsrz f& kr fpkărz uova msndrs, 
adikz uova mai tare. : o „ 

Era msltă ka sr fix în auelă minstă ueva, mall 
nentră dinszlă, nentră ks de sigără îlă lam lsaserz lao 
jolsriz, DI ae 

Dsuesa astenta dar resnsnsslă seă P auea întrebare 
ve i fsksse: cesti disnăsă ss te lei ks lasa noastr? | 
Să — Doamns, zise “Ernauton ,. am avălă înk5:0 
dale onoarea a smsne' donanzlii. de Mayenne k3 
stsninălă meă € snă bnă sisnîni, mi m skanz: de oste- 
neala, dairs felslă ks kar e ms trateazr, de a kpsta 55 
altă. mai bsnă.. 

— Fratele me îmi skrie în skrisoarea sa, domnăle; 
k5 ai nzrztă a nălă rcksnoasue de lokă. Im dar; 
nereksnoskînds-l$ akolo, te ai servită 
seă ka sz nzirănzi nins la mine? i 
„i —- Domnălă de Mayenne mrea km doresue a fi 
neksnoskstă, doamns; mam rozetă ks ară fi trebsită 
S5 15 reksnoskă, ui într asta, în adevsră » era o nek 
viinwz' ka: jerânii la lari” lolăestie alsni, sp suip k5r5i 
vălnerată ilsstră 'a% dată osnitalitate.  Aiui, astz nekăviinue n5 mai esista; din kontra,: nămele domnalză de: Mayenne 
nătîndă a mi deskide o kale din la doniniă' ta, l5 am învolată: întrastă kasă kăm ui în „Melă altă : lreză: 
ks nam nărtată ka sng omă galantă i 

alui lă nmele 

7
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-Mayneville: nrivi. ne “dăuesa “ka kăm ară î vrătă 
ai zise: aaa za 

n Eats snă : snirilă . desgievati doamuz. - 

„si: Dăuesa înmelese- de“minsne, . : î îi 

Ea nrivi ne Ernauton' sărizîndă. ; Dia 

= —: Nimină mară fi resnănsă mai bihe la 0. asemenea 

întrebare, -zise. ea, mi, kâts s*o.. „- mtăriseskă, esti 
omă ks măltă Snirită. E . 

— N5 vsză do lokă snirită în yeia ue am onoare 

a pi snăne, doamn» „-resnănst. Ernauton. . 

- i — În-fine; domnăle, 'zise dăuesa: k'snă felă de 

nerzbdare, ueia :uc: viză mai! bine. în toate astea este 

k5 nă voiesui sz snsi nimikă. E 

"" “ Xloate nă kăuenă de lokă. îndestălă a velsno- 
ssingga este o mare grestate nentrs uine noarts nămel6 

meă; ks: ssnt femeis, mi ks de dosz ori 'mi ai fskstă 
servipie, ui -k5 dak” auli voi s% ni suiă nămele saă mai 

bine uine 'esi..... „i 

— De minăne, doamnz,, « suiă he vei afla foarte 
lesne toate astea; dar le -vei afla de la. altală nă de la 

mine, "wi. că ns volă snsne nimikă. 

_—:XK3 toată auestea are “ksvîntă, zise dsuesa 

nintindă. assnra lt Ernauton o nrivire kare. ară fi nă- 

“tată sr fak mai maltz nlzuere janelsi de kztă ori kare 

altz nrivire , dal: ară fi fostă zzrits în. toats nsterea sa. 

-"*: Tlentră” asta "dar niv n ueră mai mallă, ui 

asemenea „ănsi ksnoskstoră de vinări bsne. kare se 

skoaly: de la masă kondă krede kr a bestă uelă mai 

bsnă vină :ală -osnsuslsi, Ernauton salsti mi: eră Vois 
a se dsuc dămaueasts binz manifestare. 

QUEI PATRU-DECI-ŞI-CINCI, VOL. 11. 8
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pis — Ama dar, domnsle : asta € totă ue ai s5 

“mi sasi? întrebi; dsuesa. Me 

— Mi am: frhktă- komisisnea, “adzsui jănele; 

yeia ue mi mai remsne “dar este de a .nresinta nrea 

smilitele -mele omanini Altenii Voastre. - 

“Douesa îl5' 5rmă ks okii fsra i întoarue sals- 

tarea, anoi, dsnz.-ue.se reinkise ăma în ărma. ăi: 

— Mayneville, zise ea bstindă din niuioră, n5ne 

ne uineva ss ărmrreaskr ne astă jne. 

— K5 nenătinur, doamns, resnănse auesta, „toni 

oamenii nostri. ssntă. în nivioare;.: “eă înss-mi astentă în-— 

timnlarea, astz=zi :nă nătemă fauo- mai mată de kzlă 

voia ue amă otsriîlă s7, fauemă. : 

= — AY drentate, May novilo; în adevar, sănt ne-— 

băns ;, dar mai bwrziă..: : , 

— 0! mai tarzie, €: altă ueva; ls vei. voi 

doamns: i pa 

— Da, a « am nrenssări desare. dinsslă ka mi 
fratele meă. : .. e | 
1 — De nrenăsă. sad; ns, adusi. Maynoville, este 
snă jsne bravă, mi oamenii uei bravi.săntă rari. Katz ss 
msrlăriseskă kr amă :avslă narte-ks dînsală; sună streină, 
snt neksnoskstă lare ne .niks din: ueră ka sv ne fakz 
„ănă 'aslă-felă de serviniă. pi 

— N mă nasr, n5 mi mass, Maynevile; daka 
Săntemă nevoii a l& nzrrsi în astă - minstă, - S5nrave= 
giazs-lă uelă năpină: mai turziă. . 

| — Ei! doamns, mai turziă;, zise Maynoville, nd 
vomă mai avea trebzinu sneră, de a..ssnravegia - ne 
nimini, pa. i | Mi a 

- -



* D RR: ee ov u 3 - Quci Patru-deci-şi-cincă, 115 

— Aid, în adevzră, ni suiă: ue .zikă ast sea- 
T5; ai kăvintă, Mayneville, îmi nerză kanslă. 

:— Este nermisă nsi moncrală, ka domnia la, 
doamn, a fi nreokănali; în ajănulă + snei afaueri aura de 
osritoare. | ae 

— E adevarată, Eat noaiitea, Mayevilie, ui 
Valois revine de la Vincennes noantea. . 

— 01! mai avemă .înks timnă;. nă sănlă înlez 
ontă ore, doamnz, mi ne: ling aueasta, oamenii nostri 
înks n'aă sosită, SE 

„— "Toni suis ne as SD folk, nă 6 ama? 
— Toni. - 7 

„— Ssntă cacat sigent? | 
— Oameni uerkani, doamnz. 
— XKom vină ei? 

— Isolani, ka nisue nrcîmblutori. 
— Ki astenpi, domnia ta? .: .-- 

— VYinui-zevă, săntă mai msltă de kzlă ne lre— 
bse; înmeleye dar, afars-din asti. uinui-zeui oameni, a— 

vemă dosz săte kzlsgzri kari fală totă la uri atpuă sol- 
dani, daka din întimalare ns voră faue înk5 mai msltă. 

un '— Îndate tie oamenii “nostri” voră sosi 3 auea— 

z5-ui :krlsgzrii ne drsmă. , 

„n Ei sontă însuiinmani de mai “nainte, doamnz, 
voră :lkonrinde - drămslă, ai nostri 'voră îmninue. irssăra 

assnra loră., noarta va fi deskisz mi n5 va avea de. 

kzlă a sc înkide dsnz trsărz.. 

| „— Alănii aidi ss uinsmă, “ Maynevile, 'asla ne 

va faue sz treakz timnslă. Ssnt într'o astă-felă de nerzb— 
dare, în kstă aul voi s îmningă minstarglă „nendălci.
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N) 

— Ora .va veni, fii linisuitz.! : 

— Dar oamenii nostri, oamenii nostri ? 

„in — Voră fi aiui la ora fiksats; ontă ore abia 

aă sunală, nt: este 'delokă timnă nerdslă.: a 

— Mayneville, Mayneville, bietălă fratelo -.mcă 

îmi-uere ne xirărgslă sei; uelă. mai bsnă xirărgă, uclă 

mai bsnă nlastră nentră vălna Isi Mayenne, ară fi 0 
măviuz de ntră -de la Valois tsnsă, 'mi omslă kare i 

ară due astă nresentă, Mayncville, - astă omă ară fi 

sigără ks o ss fiz bine nriimită. 

— este dosz ore, doamns, astă omă va nleka” 

ST afle ne sksmnslă nostră due în retragerea sa; emită 

din Ilarisă ka fsgară, elă va reintra ka trismfstoră. 

— Înks snă kăvîntă, Mayneville», zise dsuesa 0- 
nrindă-so ne nragslă zurei. 

— Hare, doamnsr ? | 

— Amin nostri din . [larisă săntă oare în- 

suiinnani ?. | 

—Kari amiui?: . 

— Martisanii liei noastie, ...  . - 
— Dsmnezeă ss ms fereasks, doamne. A-în- 

Suiinga ne snă bsrgesă, 6 ka mi kim ai săna kamna- 

na de la Notre-Dame. Îndatz ue fanta se va “fini, ksnets 

k5 mai "nainte de a sui uineva. veva. desnre asta, noi 

avemă uinui-zeui .ksrieri de esnediată, ui atăn, nrin= 

sslă „va fi la sigăranus în „monastire; atenui, ne -vomă 

ustea anzra în kontra snci armate.. 
. Daka va trebsi atsnui, nă vomă mai nerde ni- 
milă uri vomă striga “ne! akoneremîntală monastiri: 

— Valois 6 ală nostră | pi i
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„—: Atdi, aidi, esti omă nrivenată - ui înpelerită; 

Mayneville, mi Bearneszlă :are sirea mălts drentate a 

te: nămi Mâneligue. - Koyctam ui ek ka ss fală ueia 

ue mi snăseuii; dar îmi. uzrea lam 'înkărkată. Suii k5 

resnsnderea mea 6 mare,; Mayneville,. mi kr nisi o dat, 

în niui snă timnă, femeis ns va fi întrenrinsă mi skosă 

la: kale o. asemenea fantr: ka aueia la kare. kayetă? 

— O suit bine, doamns, ui neniră 

mart dinds-pi asemenea .învsilsre. :. 

— Ama dar, ns ressmă : adzsui dsuesa kă a5— 

torilate; kzlsgzrii armayi ssb rasele: loră ? - 

asta - tre=: 

—, Sinlă. .: pa ' . [. „: 

,:— Oamenii: de: snade nic : drămă ? . i 

i — Kat5-s5- [5 în ast Orp,ii. 

- Borgesii: însuiinitană, den evenimenti?.: --:-: 

î ... — Asla nrivesue. ne trei. kărieri, - în: zeue mi: 

năte, Lachapelle — Matteau,. Brigard .. ui. Bussy - Leclerc: 
“ voră ÎL însuiinmani ; aseslia din narte-le voră - însuiinra 

ne vei alpi. i i: 

ti „—llăne maj întaiă s% omoare: ne auci doi: n: 

iorri ne ari X. amă vbzată trekindă ne lingr : ssuioara! 

irzssrei; ăsia, faue. la în: STDIT SI nătemă novesti în-— 

timnlarea dsus 'ksm va fi mai avantauiosă în interesele” 

noastre. de a:0 novesli.:. . 

— $5 omoare masti. dot: liatonit aie May=: 
neville, krezi: kz 6 -do trebsinuz .a % omori, doamns ? 
„ti. — He: Loignae?. 6:0 nerdere “ui aslal - 

"— E8.6 snă soldată: bravă, e ee i i 
— 0 sekzterz kare s'a ajănsă uri :elă; 6 ka mi: 
eg
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qelă altă nzizrză kare era krlaro la stsnga irzssrei kă 

nisue oki de fokă mi k'o nele neagrz. - 

— A! kztă nentră auela n5 ms nsiă aura maltă, 

nă. ksnoskă; afarz de aueasta ssnt de: nsrerea dom- 

nici tale, doamnz, kzui celă are o înfupinare destală 

de sritz. ae 

_— Aura dar, mi lamii. mic? zise dăuesa n 

zindă. Sa 
— 01 din toats. inima, doamns.! 

„2% — În foarte m5lusmeskă., în adevzră. 

— Domnezeslă mes, doamns, eă uns disksiă; 
veia ue zikă, 6 totă-d'asna nentră renămirea domniei 

iale mi nentră moralitatea nartidei ue renresintezmă. 

— Bine, bine, Mayneville, se suie kr esti snă 

omă virtsosă, mi mi se va ssbskrie uertifikatală daka va 

fi de trebăinyz. Nu. vei fi nimikă în asts alavere, ci 
se voră omori anzrendt-lă. ut rekomandă mastă jsne. 

— Kare jsne? Si 
— Auela kare eui d! aiui; vezi dala a nlokată 

mi daka ns este vre: &nă snionă kare. ne 6 trimisă de 
inemigii nostri; : " 

_— Doamns, zise Mayneville , ssnt la ordinilo! 
voastre. : , e Ma E 

Se dsse la Dalkon, îutredeskise velosiele, skoase 
kansl& mi se înverkă st vazt afarg.  - | 

„— 01 ue noante întsnekoasz! zise elă. 
— Bsns, minsnatr noante, adzsui dsuesa; ks 

Ist$ & mal întsnekoasz ks atztă € mail bsus: ama dar, 
bsnă ksrayiă,  kanitanslă met,. 

— Da; dar ns vomă vedea” nimik, doamnr,
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mi mentră domnia ta mai virtosă este neansralr irebu- 

in S5 vezi. ” 

— Domnezeă, ale kzrsia interese le anzr'emă, 

vede nentrs noi, Mayneville. 

Mayneville kare, se noate uelă nswină krede, 

ns era ama de înkrezztoră ka doamna de Montpensier 

în intervenirea Isi Dsmnezeă in astă-felă de afaueri, 

Mayneville se nsse la fereastrs, wi nrivindă atzlă kstă 

cra ks nătinuz în întsneuime, remase nemiskată. 

— Vezi lsme trekîndă? întrebi dsuesa stingîndă 

Isminsrile ssb ksvintă de ferealz. 

— N5, dar asză kai îmblsndă. 

— Adi, sii astia ssnlă ei, Mayneville, toate 

mergă bine. 

IIli dsuesa nrivi daka mai “avea. la wingstoarea 

sa faimoasa, .nerekiv . de foarfeui de: ară kari era st 

joaue snă ama de mare rolă în istoris. 

zi
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Cum dom Modestii Gorenflot binc-cuvintă pe regele quiăndii trecu 
__pe dinaintea prioratului Iacobinilorii. 

pi 
anti 

ps: t- Ermauton: emi kă- inima destălă. de. nlinz; dar k 

lkonsuiinga . destslă. de; linisuitz: „Avssese avea . ksrioas 

feriuire de a deklara amorslă seă snei -nrinuinese,: mi de 

a fane, nrin imnortanta konvorbire kare ărmase îndatz 

dsn' aueasta, sr se site delklararea sa, destală de bine-— 

nemeritr ka ss n5 vateme nresentslă,- uri ka sz ns lase - 
materiv nentrs viitoră. o . 

„Asta n5 6 tolă,. avăsese _înlk7 narte ss ră. mi 

irzdea ne reyele, ss nă lrzdea ne domnălă de Mayenne 

mi Sz n se tirzdea ne sinc. | 

Ama dar era măluămită, dar doria înkz mslte 

lskrără, wi, între aste lIskrări, o renede întoaruere. la 

Vincennes ka sr însuiingeze ne reuele. 

"Amoi îndats uo ară însuiinua ne rouele, s5 se 

kslue mi sp visCze. 

A visa, este uea mai mare feriuire a oameni-
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loră kari săntă fekspi nentră akuisne, “asta esle singărală re= 
nassă ue ii nermită. Sa 

„ii. Erin ărmare dar, îndata de fi afars, de noarta 
de la Bel-Esbat, Ernauton îuri -nzse kalslă ne. treanztă; 
“anoi abia kzendă frkuse. o ssis.de naui ks treanztală 
astsi, konsopă ama de bine înuerkată de kzteva zile, 
se vrză de o datr onrită de o nedikz ne kare olii sei 
întănekayi de -Ismina de la Bel-Eshat, mi înks reă de- 
nrinui kă întsnevimea, m'o nătăsers zri . ui n'0 nzlca 
m3Săra. a 

„+. Era nămal o'ucalz de kzlsreni la dintr” amîn=— 

dos nazyilo dromsălsi, adănsndă-se în mizlokă,. îlă.. în= 

konjăra.- mi i n&nea : în nentă vr'o._ mease. snade.mi totă 

alstea nistoale mi nămnale.. et 
„.î? - Era:maltă nentr'snă omă singără....-:: . 

7 
. 

= Ol o! zise Ernauton,: noate . făra. uineva. la: 

o denvriare de o legz de la Ilarisă; -s'o iea :draks de: 

mars! Royele are snă reă. nrevostă!''îlă. voiă. îndemna 

St |ă skimbe. cc Ii 

„a Tsuere,: MB; rog, . zisc .0 „voue. ne: lare Er-; 

nauton kreză kz o reksnoasie ; dz snada, urmele” 

mi: grzbesue-le. : 

&nă omă ausk$ frică Kali, „alpi doi lsarz. ar-: 

mele: Isi. Ernauton. ..-: Spae Ea 

— La draksl ue oameni i îndemanatii, n mărmăr'f, 
e 

Ernauton.. ie at . 

Anoi întorkînds-se stre vei ue 1 aresta::.. 

2 
«i tu Domniloră, zise, îmi. veni. faue :uelă nă nină 

grapia de a mi snăne.. ii: „ ee 
— Ei! dar.6 domnslă de “Carmâinges, : zise , je-
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feitorslă nrinuinală, kiară auela kare anskase snada = 

nelzi, wi kare o minea înkr. 

— Domnslă de Pincorney ! strigi Ernauton. o: 

sf! | arts meseris Ni ai alesă, domnsle! 

— Am zisă Lzuere, reneli vouea k»neteniei re- 

ssn'stoare ' la kopi-va nau; s5 se dokz astă omă la 
nsstrare. 

— Dar, domaisle de. Sainte-Aaline ; zise Per- 

ducas de Pincorney; astă omă ne. kare îl€ arestznă.... 

— Ei bine! 
"— Este konsouzlă nostră, domnslă: Ernauton de 

Carmainges. Sea 

;— Ernauton aiui! strigi Sainte-Maline nslinda- 

se de msni5; el5! ue faue aiui? E 

— Bsn sears, domniloră, zise linisuită Carmain- 
ges; nă kredeam, o msriarisesh, a ms afla într'o a- 
ma de. bsns komnanis. 

Sainte-Maline remase.mată. .  . . . .- 
— Mi se nare k5 ms aresteazs, rm; Ernau-: 

ton; kzyi n mi vine ss kreză k% ani îmbla' Sr m5 
jetsiyi. Sa Di ai 

— Draso! draue! mărmărb Sainte-Malino,, în= 
timnlarea ns era nrevszats. 

-— Niui din narte-mi, V3 jără, zise rizîndă Car— 
| mainges. 

— Asta € kam kariosă, 53 vedem, ne. faueal 
ne dramă ? ta 

—: Daka ul aul fase. astz întrebare, domnale de 
Sainte-Alaline, mi al resnsnde ?. : 

Na ae
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— Aflp. ko. kale dar. ka. s s% fakă -uli că dans 
“ksm ai faue. | 

- — Ama dar n5:voiesui ss snzi: ve fbueai 'ne' 
drămă ? o a 

Ernauton sărise, dar nă resnsusc. 
"— Niuă snde te dsueai ? 

-— Aueia-uiă (uere, | i 

— Atsnui, domnsle; zise! “Sainte-Maline, fiindă— 
ks nă te esnliui delokă, ssnt silită a ms nărta kă dom- 

nia ta ka k'snă omă ordinară. 

— K5m i 6 nlakslă, domnăle; te însuiinpeză 
nămai i K5 vei resnsnde desnre ueia ue ai faue. 

— Domnălsi de Loignac? aaa 
— Dai s5să ueva. 

—  Domnslzi d! Epernon. - 

— "Uli mai sssă. 

— Ei bine! fis, eă mi am ordini, mi O S5 te 
trimiut la Vincennes.” 

— La Vincennes! de minăne! akolo merpeam, 

ui că, domnsle. - 

— Ssnt feriue, domnale, zise Sainte-Maline, k% 

asts kxlutoris miks 'se nemeresue aura de bine k5 sko-" 

nălă domniei tale. 

Doi oameni, ks nistolslă în msn, lăars nămai 

de kzti ne nrisonieră, ne kare I& kondsserz Palyi doi 

oameni amezani la minsi-săte mami de uei Winiiiă. Asti 

doi feksrs asemenea, mi kă modsl& awesta Ernauton, 

av nînz în kărtea forteregil, sopietatea- konsopiloră sel- 
“ În asts ksrte, Carmainges zeri vinui-zeui kzl5-—: 

reni desarmaui; kari,. ku ărekiele nlekate mi kă naloa-
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rea ne frsnte, înkonjsraui de 'o sătr uinsi-zevi oameni din 

kavaleria &uoars sosii de la Nogent mi de la Brie, 

nisnyea. trista loră soarte - uri -se astenta” la 'xrîtslă des- 

nodzmâîntă ală znei întrenrinderi atztă de bine învenste:: 

Era uei natră-zeui-mi-uinui „ai nostri, kari, 

la intrarea loră în fănknisni, mrinseserz.. ne toni asti 

oameni, ne ni ks fincue, .ne 'alui nrin- sil; kzndă 
snindă-se zeue în kontr'a doi saă trei, krndă anroniinds— 
se ks. grauis de. kzizregii ne kari îi kredea de temstă,: 
mi nresintsnds-le foarte de anroane uistolslă, ne kzndă: 
uei alui kredea: nrea simnlă ks îutilnia i konsoyi kari le 
fzuea kzle_o. NOlitipe: er 

Din asta resslta kr 'nă se foase niui o o Isnts, 
nă se aszise niui snă pinetă, mi ks -într'o întîlnire. de ontă 
în konir'a doss-zevi, snă. kană alt 'ligoriloră lare îmi 
Năsese mzna ne nsmnală snre a se anrra uii deskisese 
găra ka sz--striye, făsese astsnală la gărz; măi ssgrămată 
mii esliamotată de uei natră-zevi-ui—uinui-- kă siuărinua! 
ve o întrehsinyeazz 5nă. ckiniagiă de korabir sare a da 
drămslă la o făni nîntre denitele snăi miră: de 'oaimeni.. 

„"Alarz:de.'astea, snă. asemenda lskrs ară fi bsks- 
rată”. ne Ernauton -daka..18 ars fi kănoskstă ; 
vedea, înss n înmelemea, ueia ue i ke 
linya.: nenirs zeue; minsto, ! 

2.1 tă toate astea dsnr ucr 
nicrii ks kari îlă întărmar: ! | ot 

pi: Domnalei zise. Isi Sainte-Maline,, VIză io: a: 
fostă însuiinugată desure imnorlanya :misisniă . mele, iri, ka: 5nă: galantă. konsonă, te ai -temală ka sr. ns ni se' întîmule 
vre 5nă reă,..ueia. ue. te-ai determinată '55 pi. dai- oste=: 

dar. jănele. 
am  întănekă 'esis=: 
i _ 

nisa ne to rise
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neala. de' a năne a mr ceskorta; alsm, “notă - a pi o 

Susne, aveai mare drentate ; regele m asteants - “sui ari 

nisue . imnorlante” lskrări 'a i snsne.. Voiă mai adzăui 

înkz ks fiindă-kz ferz doninia ta mauri fi sosită: de sigără; 

voi. avea onoarea 'a ziuo  remelii 'ueia 'ue a Pukstă 

nentră binele servinislsi scă. : 

Sainte-Maline se romi dăns kăm se nslisc ; dar _ 

înuelese,: ka ună omă. de snirită ue era ksndă nă era 

orbită; de vro uatims, ks Ernauton snsnea adevzrălă 
mi ks. era astentată. . N se nstea glsmi ks domnii 

de Loignac mi d'Epernon; se msălusmi dar ss resnănzs. 

— Esti liberă, domnale Ernauiton ; sănt iuksntată 

kz am nătstă a pi fi. nlzhată... ii 
Eruauton se renezi afars din - rindări mi sute 

trentele. kari kondauea. la kamera reyelsi. - 
Sainte-Maline îlă srmase ks okii, mi, la jsmztatea . 

skzrii, nstă vedea ne Loignac kare se anronia -de dom- 
nălă de Carmainges mi. i fzuca semnă a uri ărma- dră— 
msg. . DEE 

„. Loignae desuinse ; wi .elă. venia a nrovede- la 

desnoierea nrinmiloră. Di 

Se află ks kale, mi Loignac fs uelă kare kon- 

stată astă lskră, ks dromală devenită liberă, mslysmil 

arestzrii ucloră vuinui zeui oameni, sz fit -liberă nina 

dosa-zi, fiindi-ks ora: în kare. astă uinui-zeui oameni 

kzta sz se. afle resnii la Bel-Eshbat trekăse. . 

Nomai remsnea dar nisi sună: nerikală” ka ss 

reviis remele la Ilarisă. ..:  . --: 

* Loignac: nă kămeta “la ':monaslirea  akobiniloră 

niul la artileria mi la mssketeria băniloră nsrinpi.
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Desnre kare d! Epernon era.nrea bine. informată, 

nrin Nikolae Poulain. ... | 

'Tokmai nentră asta; Jesndă Loignac. zise” ane- 

tenici sale: - 

i — Domnăle, dremarile - săntă libere, peron 

i resnănse : Aa 
— IIrea bine. Ordinslă regelzi este la uei na= 

tră-zevi—mi-uinsi sm se Îmnarus în trei ucte; sna dina- 

inte ui kzte na de fiz-kare narte a ssuioareloră ; uealr 

destălă de strînsz . nentră ka fokslă, : dala va î. fokă 

din întîmnlare, sz n alings irssăra. 

» — Ilrea. bine, resnsnse Loignac kă lega ănsi 

soldată: dar kt desnre. fokă... fiindă-kz ns veză 
măsketoe, nă 'nrevrză niui mssketade,.. | 

— La lakobini, domnăle, vei komanda s% se 

mai strings rindările, zise d'Epernon.' 

Astă dialogă fs. întrersnlă de. miskarea ue se f5- 
ks. ne skarz. . 

Fra renele lare desde, gata S%  nleue; clă 
era srmată de ksui-va gintilomi nîntre kari, Sainte-AMa- 

“line reksnosks ne Ernauton ks 0. „Strinsoare de inim' 
lesne de înpelesă. 

»— Domniloră, întrebă reyele,. bravii mei natrs= 
zeui-uri—uinui săntă adsnani? 

— Da, sire, zise d Epernon . arzisnds i o a- 
danare' de kzislei ue se desemna: s5b . bolte. 
„1 — Ordinile s'aă dată ? | 

— Uli voră fi îndenlinite, sire. 
— Atănui, sr nleksmă, -zise Maiestatea Sa.
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Loignac ordons: ss irsmbige. . * 

„Fokînds-se  kizmarea  înuelă, se afl kr: uei 

natuă—zeui mi 'uinui era adănaui, ui n linsia. niui &nălă. 

Se înkredinui kavalerici suoare arijea de a nsne 

în înkisori. ne oamenii si Mayneville mi ai dzuesei, 

onrindă, săb nedeansz de moarie,: de a le adresa o 

singărr vorbs. | 

Regele se săi în irusăra sa ui născ ling dîn- 

sslă snada sa goalz,. - . 
Domnslă d'Epernon jsri parfandius ! ui înverki 

ks :galanteris daka sabia sa jska bine în teakz.. 

: * “Nos ore ssna la fortereue: ei nlekarr:. 

O orz dăns .nlekarea lsi Ernauton, domnslă de - 
Mayeneville era toti la fereasirz, de &nde l& amă vezată 
silinds-se, dar în-demertă, a srma kalea jănelză în noante; , 

ku toate astea, dănz ue treks asts orz, elă era măllă 

măi linisuită,, uri mai alesă nswină mai aulekată a snera în 

ajslorslă Isi - Dămnezeă, ki înuenea sr kreazr k% ajă- 

torslă oamenilor i linsia. te 
Niui snslă din soldaii sei nă se wuzăse: Ari 

mslă tpkată mi întsnekosă ns 'ressna, în nisue intervale 

denzriate, de krtă de sgomotală oare-ksroră hai în- 

drentaui în făga mare snre Vincennes. . 

La astă sgomolă, domnală. Mayneville mi dzuesa 

se. silia a: uri afănda nrivirile în întsncrikă suro- a rekă- 

noasue ne oamenii . loră, Snre a înueleue. o narle. din 

geia ue se metreuca, sure a: sui kassa întsrzierii. loră. 

Dar, înuetendă . aste . . sgomote, totală . reintra în 

iuere.. Oe 

„-  Aste neînvetalz dăuere mi înloartere, îzr5 vre
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-snă resaltatiă, nrodssese nins în uele din srms snă astă-— 
telă de neastimnsră în! inima Ii Mayneville,. în krtă 

trimisese” ne znă omă al dsuesci s inkalize, ks 'ordină 
de a merme ss se înformeze . de la uea d întiiă meals 

de liavaleriz: ue 'ară întilni. a i 
- Mesanerslă nă.se mal -întoarse.: . . : 

Vszândă aveasta nervbdztoarea dutresz, trimisese 
snă ală doilea, lare n se mai întorsese la uri uclă d'intiiă. 

— Ofimerălă nostră, zise atenui duesa,  neînue— 
lală disnsss a vedea Iskrsrile: în favoareai, ofiuerslă no- 
stră s'0. fi teinstă: kz mare destsi oameni, wi nzstreazs 
ka întvrire ne oamenii ue i trimitemă noi; asta 6 în- 
nelentă, dar le faue sz te îngrijesui. : 
A ksvîntă, - da, ai kăvîntă, resnănse May 

„neville, 'ai korsia oki n5 N'Br5sia orizontală nrofendă 
ii întsnekosă. - 

— Mayneville, ue sto fi intimniată 2 
—Voiă înkzlika kalslg înss-ml, mi vomă ala; 

doamn's. 

-— Uli Mayneville feks o miskare .ka ss eass, 
i— Te onreskă, strigă 'dauesa regininda-Iă, May 

neville; uine dar va remsnca linge mine, uine va ks-- 
noasue ne topi of eri “nostri, ne toyi amiuii nostri, 
ksndă minstălă va veni ?. Ns, nă remi - Mayneville ; 
îmi faue uineva nisue temeri foarte matsrale : lksndă 'e- 
ste vorba d'snă sekretă de asts imnortanys ; dar, în 
adevzră, nlanală era “nrea - bine kombinată, ui mal Viîr- 
tosă nrea: i sekretăi snire a n5 resmi. | | 

— Nosr ore, zise Mayneville resnănzindă mai maltă nronrici sale: neribdsri, de stă kăvinteloră davesei; cil
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calr Iakobinii esă din monastirea.'loră mi s'anteazz în 

Tsngslă zidsriloră - kăriii ; noale k5 ci aă vre o ideis n Nar=. 

tikălarz. : a | 

„1 :— Tagerel| 'strioă dăuesa ' întinzîndă mrna snre 

orizontă 

„= Ye? | 

— “'Tuere, askslta! 

| '“Înu6nea sr se a5z5 în denarare sună sgomotă 

asemenea: ka als tsnetslzi. 

— Asta 6 kavaleria, strigi dasresa , ni l&-a- 

dskă, nilă adskă! a a 

li trekîndă, dens karakterălă ci uelă iste, 

din temerea uea mai krsdr la bskăria uea mai nebsna- 

tikz, bzts. din nalme  strigsndă: Îl am la maur, îlă 

am.la mru. : Dă 

May neville askslti înkz. - 

— Da, zise elă, da, este o > brIS5r5 kare Mere. 

mi 'nisue liai ue. treanzts. 

Ii komandi ks o vove: mins: 

— Afarz din zidi, aroringţiă mă, afarz din 

zidsri ! 

Nomai de Iată noârla uea mare a nrioratslzi se des- 

lise renede, mi înh”o [rămoass regsls» emirz uci 0 să—: 

is 'de krlsgrri armani, în Janală kurora: cra Boromeă. 

Ei se. amezarb da kărmezimălă drsmslăi. 

“Se aszi alsnui vouea Ii Gorenilot strigendă: 

— Astentani-ms ! astenlani-m'T dar! este im- 

nortantă ka ss fit în kanslă kanitlălăi snre a nriimi 

kă demnitate ne Maiestatea Sa... e 

__ În bălkonă, sir nrioră! în balkonă! slrigi 

QUEI PATRU-DECLȘI-CINCI. VOL. Il. 9 -
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Boromei; suii: bine ks trebe s» domini neste noi topi. 

Skrintăra a zisă: Vei domina neste dinmil dsnz sm 

uedrslă domin” neste isonă. 

— Este adevrrală, zise Gorenilot, esle adevz- 

rală; sitasecm kr alescsem astă nostă. am avălă narle 

ST fii aiui la si mi adsui a minte frate Boromeă, 

am avălă uarte ks tine! 

Boromeă dete snă: ordină de totă înuetă, uri 

nalră fraui, săb nretesiă de onoare mi de ueremonis, 

lkondsăserz ue domnslă nrioră nînt la balkonslă scă. 

Îndats drămală, kare fuea sn kolnă la oare- 

kare distanus de nriorată, se lsmini de o kantitate de 

lsminzri, măluămite kzrora dăuesa mi Mayneville nstrs 

vedea lsyindă nentarele „ui strelsuindă snadele.. 

Nenstindă a se modera, ea sirigi: | 

— Desuinde, Mayneville, mi “mi 15. vei adsue 
legală neste totă, mi eskortată de garzi! 

— Da, da, doamnr,. zise uintilomală ameyilă ; 

dar ănă lskră ms neastimnsrs. 

— Karo ?. 

— N5 asză semnalslă konvenilă. 
— La ue ne folosesue : semnalslă, nds îlă a 

vomă la mznr. 

Ei 

— Dar trebăia | s7 l& aresteze. aiui ns akolo în 
faua urioratălsi, îmi nare , zise: Mayncville... 

— Ei voră fi aflată mai denarte okasisne mai 
hsnr. a 

— Na vsză ne ofinerslă nostră. 
— ÎN viză, că! 
-— 8nde!
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„— Avea uant Tous! 

»— Ye vorbesui, doamunr! 
— Ye? 

— Auea nans rouit!... S3 
— Ei bine? a Sa. 

— -Esle domnslă d Epernon! domnslă. Epeinan, 
is snada în msns! 

— 1 aă Issală snada? 

— La draks! elă lkomandr. 

— Oumeniloră nostri? Esle dar o irdaro ? 

— Fă! doamnr, astia ni sănlă oamenii nostri, 

— Esti nebsns., Mayneville. 

În astă minstă Loignac, în kanălă întiici uete 

învîrlindă o latv' snadv, strigi ? ss trziasku regele. 

— Sr trziaskr remele! resnusecrr ks sntimîn— 

izlorălă loră auentă gaskonă aci natră-zest-ui-ainui în 

"entăsiasmă. A - 

Douesa se ali mi : Io ne . marninea: ferestrei 

la mi km era s5 lemine.«. i 
Mayneville înkrsntată mi otwrită,, îmi 155. snada: 

în “msn.  ElE ns suia “daka,, trekîndă, asti oameni 

era sm npvzleaskz-in kass. IE 

| “ Konvoislă înainta mereă ka 5nă: vîrtejă do s%0— 

motă mi de lsminr. Sosise la Bel-Esbat, cra s5 sosea 

slkz la uriorată.. N a 

“Boromeă felii. trei nauti inainte, Loionac îmninse: 

lkalslă drentă kutre astă lzlsgpră, lare uzrea sh rasa. 

sa de Iznz a i înfepima Ina. 

Dar Boromei, ka omă ks lană, vază Ip totală 

cra nerdstă, îmi 155 nămai dekzlă inima în dinpi. 
%
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— Lolă! lokă! strigi ke asnrime „Loignac, lokă 

renmelsi |! 

Boromeă , lare ură Irzsese snada.. ss ras%, Viri 

ssb ras snada în tealis. 

Gorenflot, elektrisată de strigzte, do sgomotslă 

armeloră, similă. . de 'lsmina tormeloră, întinse nsternika 

sa dreants, mi k5 arststorslt mi mezislă destinse; bine 

kovinti ne remele din virfslă balkonslsi set.- 

Enrikă , lare se nleka la ssnioarz il vază uni: 

15 salsti surizîn dă. 

„ Astă ssrist, nrobs astentikz de favoarea de kare 

demnslă nrioră alt Iakobiniloră se bălksra la ksrte, 

elelitrisă ne Gorenilot, kare întoni mi-clă sună: Trriask'e 

renele! ks nisuc. nlsmîni kanabilt a redika boltele sneci' 

katedrale. ă 

Dar. restslă- monastirit remase mată. În adevzră, 

“se astenta o alt solsuisne la aste doăz lsni de mano-.: 

nere ui la ast; înarmare “kare adăsese srmsrile arslate. 
| Dar Boromei,. ka adevzrală reiterit ue 'era, 
kalkslase dint” o. singsrs: arsnkstsrz . de 'okit . nsmrulă 
anzrstoriloră renelăi ; mi “reksnoskăse manpinera loră' 
resbelatoare,  Liusa nartisaniloră dsuesei 'i deskoneria 
fatala soart a întrenrinderii: îndoindi-se de a sc o Sănăne, 
totslă se nerdeu. | 

Els ns se mai îndoi, ui în“minstăl în kare 
mental; kalslăi lsi Loignac era s 15 loveaskz, els 
strigi: Trriaskz regele! kă o voue mâi ama de Sonors 
ka 1 mi a Is i Gorenilot. 

  

*  Kovaleră din Jermania.i
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Alsnui monastirea întreags srl: sr irziaskz 
regele! învirtindă armele. 

— Vz mălmsmeskă., venerabili nzrinni. vs măl- 

smeskă! strigi vouea stridinte a Isi Enrikă III. 

Anoi trekg ne dinaintea monastirii, kare trebsia 

sm îip terminălă ksrsei sale, ka snă virtejă de folă, de 

sgomotă mi de gloris, Izsndă în srms-i Bel-Esbatală 

în întsncuime. 

Din virfsls balkonzisi seă, aslsnsz de slsdonslă 

de feră dasrilă în dosslă lrăia kzzăse în menski, ds- 

“esa vedea » csamina, nrivia kă nesaniă fiz-lare fioărs 

ne kare torpele” arsnka îufllvirploarea Joră Ismins. 
— A! zise ea kk” snă strigziă, arntăndg ne snslă 

din kolzregii eskortei.  dits-te! sitz-te, Maynoeville! 
„i sia — Jănele. mesageră ală domnălsi. 'dsue : de ] Ma- 

yene. în . serviylislă rewelsi! strigi aucsla. - 

.—:Săntomă - nerdăni! mărmărb dsuesa. dă 

;..—- Katz 's5 făpimă; mi în grabă, doamns, 'zise 

Mayneville ; învingstoră astazi, Valois va abăsa- M5NC. 

de vilkloria sa... .. : De 

Ri —:-: Amă fostă tedanii ! slrioă dsnesa. Astă jsne 

ne â trpdală! elă suia tolă | ct 

„i 4 Regele. akm era: : denarte: el desmursse la 

toat: eskorta sa, ssb Iloarla Sanl-Anton, kare se deski- 

sese dinanlea Isi uri se rcînkisese dăns cînszlă.. 

4 

Fi
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Ce. tru Chicot bine-cnvintă pe regele Ludoviciă. x, 
pentru quo înventase posta, „şi cum se otări să profite « de astă învenţiune. 

- Chicot,.la lare leklorii nostri ne voră. nermite 

sr ne întoaruemă „. Chicot; dsns deskonerirea imnortanis 

ue frlsse . desnodzndă .legzlzrele  masuei.:. domnslsi de 

Mayenne, Chicot mavea niui snă minstă de nerdsli ka 

„55 Skane kztg:sc. nătea mai isto de ressnelslă aventărei. 

Între  dsuele mi dinsslă., era de. aksm înainte 

olsntr de moarie. .Vslnerată în karnea sa.. mai nsnină 
dărerosă de kztă în amorslă seă rironriă, Mayenne, kare 
aksm, ne: lings velile lovităre de. teakz, adzsyia, 
mi uea de ksrîndă lovilăre de snad»,  Mayenne nă ară 
certa niui o datz, | 

— Aidil aidi! strigi bravală Gaslkonă izpin=— 
dă-uli fsga din martea desnre - Beaugency, aiui este 
okasisnea saă kr ns va fi niui 0 datz -de a faue s'alerue 

„Kali nostei ks banii strînuui de la aste trei ilsslre nersoane,
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ve se nămeskă Enrikă de: Valois, « dom Modestă Gorenflot 

ii Sebastian  Chicot. | 

„= Fiindă-ko. era îndemsnatiui întră a imita, n5 numai 

toate simtimentele, 'dar înkz - mi toate kondinisnile, Chi= 

_cot lăă nămai de kstă acrslă snăi mare sinioră, dăns ksm 

Isase, în nisue kondipisni năpină mai nrekarie, aerslă unsă 

bsnă. bărgesă. IIli :nentră : asta, niui o datz vre nă 

nrinuine nă fs servită ks mai măltă zel de kzlă dom- 

nălă Chicot. dsns ue vînds kalălă li Ernauton, ui 

dănt ue vorbi 5nă natrară de or5 ks kanitanzlă nostei. 

Chicot , îndatz ue: fs ne mea, cra. otsrilă a nă 

se onri kzl5 de nspină nînz kzndă ns va jsdeka singsră 

kw € în lokă de sigsranus: el merse dar atztă de izte 

kztă. vrărb a i 0 nermile kaii de trei-zeni de stanisni. 

Kstă desnre dinsslă,, nsrea'a fi fukstă de. opelă, fer'a 

se' arsta la meai-zeui de lege fskste în "dozs-zeni de 

ore, k5 vuerka “ea mai mik ostenealr.. 

Ksndă, maluămits astei reneziuisni, sosi în trei 

vile la Bordeaux, Chicot dete "ks . sokoteala kr i era 

negreiuilă nermisă a relăa oare-kare ressflare.: : : 

.î* Woate. kămeta; kendă uineva galoneaze; n5 noa- 

le faue altă ueva de kstă asta. : 

Chicot kăyeli dar maltă, ; 

Ambasada sa, lare: devenia scrioas%: ka ktă 

înainta snre terminală kslulorici sale, ambasada sa i. se 

arzti într'o. lsmins ks lotslă diferits; fsrz ka se nătemă 

ziye nositivă în ue felă de lsininz i se arstasc. . 

„” Ye nriniine era- elă :sz afle în astă kăriosă En- 

rikă ne kare .:snii îlă kredea de. nerodă aluii de lamă | 

toui de renegată fsrs konsekăinuz ? pa
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:::* "Dar oninisnea Isi Chicot ns cra ka a. altora. 

De la mederea sa la Navara, karakierălă I&i Enrik5, 

ka nelea. kameleonslăi: kare ssfere. reflektslă -obiekteloră 

ne kari'elă se afl, karakterslă li. Enrikă, în nrivină 

nsmîntslsi natală înuerkase' oare-kari. năanne. i 
i Enrikă suisse ss lase destălă snaniă între giara 

zegals ui 'ast5 nrewioasz: nele ne kare o skrnase. kă 

alzta îndemznare "de - ori-ue agmilară. ka ss nă se: mal 

teams de uerikăli. Pe : 

Hs toate astea nolitika. sa: esterioarz eta .lolă 

aueia-nii; elă se stingea în sgomolălă enerală stingîndă 

îmnresnz -k5 diînsălă. mi îmnrejără-i snele nsme ilăstre; 

de ari, -în lmea franuesz,: se mira -vpzîndi-le a re-— 

flekta Ismina 'loră ne 0 nalids koroanz a Navarei. Ka 

mi. la Iarisă, -elă fzuca 'ksrte ks sirrăinus sogici sale, 

a“kzriia înfleinis „: la- dosz ste lege -de Ilarisă, nsrea 

ks toate astea kr devenise inatits.. În sheurtă elă vegeta 

krezînds-se feriue kr irzia. 

Ilentră. valgă asla era sohiektslă Snoră: baljoksre 

inerboliue. E „i pa 
“Mentră Ohicot, asta cra materia | ks arofende ks 

uelzri.! - | : 

BIB, Chicot, ania de năpină lată nsreu a fi, 
Suia' din natăr a giui la 'uci alui fendală -ssh akonere-. 
mîntă.. Emrikă als Navarei, -nentrs. Chicot, nx era: dar. 
îns o enigms înpeleass, dar era o enigmr. ME 

A-sui ks Enrikg als. Navarei cra-o. eniogmr iar. 
ns! 5nă Iskră kărală mi simală, va .s5:zikz a sui maltă, 
Chicot : suia' dar : mai: maltă de kt toaiz lsmea, sui— 

ai . 
PR
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indă; -ka mi 'auelă brirznă în nelentă ală Giroviei, k3 
n5 Suia nimikă. | N 

„Akolo &nde. toatz Ismea ară a înaintată. P= fesn= 
tea în săsă, kă vorbirea libers, kă inima ne bsze, 
Chicot înmelegea dar ls. trebăia ss meargr kk inima 
Slrînss , lă vorbirea nrefukst5 mi kă frsntea: komnăss 
Ka a snsi aktoră. - | IE 

"Asti nevesilate de arefamere i fă insnirats . mai 

înțiiă de  nvtrănderea sa natăralz. în srms de asnekială 

lolsriloră ue el; strebztea.: 
Îndats ue f& în. 'otarslă 'astzi. mikă . nrinuinală 

ală Navarei, oramă a kzrăia szrzuit cra nroverbials 

în Fransia , Chicot, ks marea sa mirare, înuet$ de-a 

vedea :întinritr ne fiz-kare faws,. ne fip-liare kasz, ne 

fip-kare:. neatrz ,: dintele aslei miserie: 'sriuioase kare 

rodea -uele: mai frămoase nrovinuie: ale Franuiei ele 

mrndre ne lare elă. o nzrzsise EEE 
Tuietorălă de lemne: lare treuea. lă brapslă .re— 

zimată de jsgslă boslză sei favorită, fata ks. fsta sksr- 

15 uli lkă mersslă snrintenă kare dăuea ana .ne kană; 

bztrsnslă kare întona kentikzlă jsnenii dendă din kanslă 

seă. albită; naserea familiar. kare uirinia în kolivia 

sa .uisgălindă din „kstioara  nlins; konilslă nîrlită . de 

soare, ăskzyivă, dar nervosă, kare se jăla ne grzmezile 

de foi de :norsmbă, ltotslă vorbia Isi Chicot o. limbs 

“vorbitoare; . deslăuits,: înneleass, totală i striga la fin kare 

masă ue fzuea înainte:. 

— Tlxivesue! aivi săntemă. ferisă! 

:&ne-ori, :la -sgomotălă: roateloră -sksryiindă. în 

dromsrile glodăroase, Chicot înuerla nisue snaime..Îrr5
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veste. Îuri adsuea a minte de grelele artilerie kari de- 

sfsnda drsmsrile Franuiei. Dar la kotilsra drămslsi, ka- 

rălă kslegztorălzi ansrea înkzrkată . ks bsi nline mi kă 

konii ks. foa rămenz. Hzndă în denzrlare.0 meavs de 

arlkebssz- îl5 -fpuea sr deskize okislă, înderzizlă snsă 
gardă de smokini sai de viuz, Chicot ksyeta la uele 

trei ksrsc vei se înlinsesers, uri sksnase ama de bine. 

E toate auestea era nsmai snă. vînstoră ărmată de knii 

sci uci mari, strebztîndă ksmnia -nlins ks .vînată: de ic- 

nări ka s5 ajsngr la măntele uelS nlină kă vînată de 

notsrniki uri -k5 kokouwi selbatiui,.- 

„De mi era. înaintate - staiănea, de mi Chicot 

Issase Ilarisslă nlină de brsmr mi de ucayus, era. timnă 

frămosă,. era .kaldă. . Arhsriă. uei inalui kai nă mi ner- 

dăserz înks.frănzele, sui, la Meazr-zi, nă le nerdă niui 

o datz. de-tolă, arbării vei înalpi versa din vîrfslă bol- 

teloră loră rominde o smbrs :albastrs ne nsmintală kre= 
tosă.... Orizonislă, velă fină, limnede uri degradată de nă= 
anpe,, Stiklia, în razele soarelsi, îmnestrimată de sate :kă: 
kase albe. . : a e 

Jeranslă Dearnesă. ks lmuisla ne ăreke, înbol- 
dia în: livezi kzimorii sci. de trei skude lari sură ne-. 
ststspi k niuioarele lor de ouelt, fakă doss-zeui lege 
într”o făg7,. ui, îzr”a fi vI”o cat geszlani, fsr'a . fi -a- 
loneriyi, se skstărs ; sosindă la lukălă otzrită uri 'mergă. 
de naskă la întislă tsfimă de bulsris ue întilneskă: ui 
kare 6 îndestslvtoarea loră mulare. | 

— Lăkră drakslă! zise Chicot, mam vzată niui 
o dals Gaskonia atztă de înavănits.  Bearneszlă irpesue 
ka snă moariue în brinzz. - '
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" Viindă-kz elă este atztă 'de feriue, are tolă dreu- 

islă s7 kreazz, dăns lim ziue fratele scă. regele Fran 

ici, kr clă 6... bsnă; dar elă ns o va mzrtărisi. În 

adevzră,. de mii tradssz în latinesuc, skrisoarea mr ne= 

astimuzra. înkp; mâi kz.mi vine so tradskă în gre= 
“esue. a RE aa 

Dar: ba! nam aszită niui o dat; ne uineva zi- 

lkîndă ks Enrikelă, dsnz ksm îl& nsmia fratele seg Ka- - 

rolă IĂ, suie latinesue, -I voiă faue din iradsuerea mea 

latinz o. lradăucre franuess * czpurgala,. dens ksm se zi- 
ue la Sorbona. | e 

INi Chicot tolă fsktnda- aut. reflesiunile insoti, 

se informa lare snde cra remele.. ă 

Regele era la ANerac. “De: o kamdatr se kre- 

z5se la Pau, acia uc .silise ne mesanerălă. nostri a goni 

nînz la. Mont-de-Marsan; dar, ajingîndă akolo, tono- 

erafia ksrgii [ăsesc rektilikatz,: uri Chicot lsase la stsn- 

ga 'ka.s% noats ajsnue în: drămsălă de la Ncrac, ne ka- 

re îl& afli ulină de oameni e se înloruca- de la tirgeslă 

de Condom. Ş 

„i. IL se. suăse,— Chicot, ne > adiuemi. a minte, foar- 

te uirkămsnektă kendă era vorba ss resnsnzr la .între— 

bsrile altora, Chicot cra foarte întrebstoră, — i se snăse, 

ziserzmă, kw remele Navarei nelrevea: o viauz foarte 

voioasz, mii ks nă se renaăsa de lokă în neksrmatele 

sale treueii: de la ănă 'amoră la altă. | 

Chicot avssese ne drămă. feriuita - întîlnire a %- 

năă jsne. nreotă katolikă, a &nsi negsuztoră de: miei ui 

a snzi ofimeră, kare îuri pinea 5nălă altsia o foarte bs-
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ns komnaniz, de la on-de-3arsan, “mi . se îmbsiba 

ori ne &nde .se onria.. - 

„Asti oameni. i se nvrărs, .nrin ast asojiare ue 

venia nămai. din înlîmnlare, lkz -renresinta -de minsne 

Navara, lsminalr, komeruianis mi resbelatoare. Klerilslă 

i reuil; sonetele ue se fzuea asănra amorsriloră reue-— 

Isi mi frămoasei Fosseuse, fila Ji Rene de Montmo-— 

rency,. baronă de Fosseux. a 

„— 55. vedemă, s5 . vedemă , zise -  Onicot, ară 

trebsi lkă toate. astea ss ne înpeleyemă: - se krede' la 

IIarisă kr Maiestalea Sa remele Navarei este nchsns 

dsns.. domnimoara Le. Rebours. 

— 0! zise ofigersă, asta cra la Pau, 

„—. Das da, adssui lerilslă, asta era la Pau. 

„= A! asta era la Pau? adzăgi negstorslă 

lare, în kalitatea sa de simnls Pirgesă n nsrea mai nă— 
mină informată din -lkte trei... 

- —.Kăm! întrebi: Chicot, regele : are: dar Iute. o 
amanls în-fi5. kare oraură ? - 

— Dar asta sară nstea nrea bine, ador of- 
“merslă, oul, -dăn ksm. suis, elă era amantslă  domni- 
moarci Dayelle, ne knd cram în garnisons la Castel- 
naudary. : Sa a 

| —, Asteants dar, asteanti, 2 zise Chicot: dami= 
ucla Dayelle, o greaks? Si i 

— Ama este, zise klerikslg, .o Winriote, .. 
— Ms ertani, ms, ertani, zise. negsustorălă inlizn-— 

tată dei imniejărare a kare 15 suca, S5. Vorbeasks, "că ssnt 
de la 'Agen!.: a 

— Ei bine!



Quci Patru-deci-și-cinei. 141 

— Ei bine! notă resnsnde ks rezjele a kănoshkată 
ne domniuoara de Tignonville la Agen. : 

"— Risslă drakalzi! zise Chicot, ue isbenă verde! 
dar ss ne întoaruemă la domnimoara Dayelle, am k5= 
noskată familia... i 

— Domnimoara Dayelle era eloass, mi ame= 
nihma ncînuetată; avea sună mikă mi fromosă nămnală 

îndoită ne lare l& nănea ne masa sa de Iskră, - uri, în=: 

iro zi, remele a nlekată, lssndă nsmnalslă, imi zikîndă. 

kz n5 voia sr se întimule neferitire avrelzia kare ară 

srma dăns dinsslă. : 

— Astă-felă în lrlă Maiestatea Sa « coste akum k 

tatăl al& damiuelei Le Rebours? întrebi Chicot. 

— Din kontra, din -kontra, zise nreotălă,: ssntă: 

gertani; damiuela Le Rebhours era fila nresedintelsi,: 

asta: o fzuca' ss fis kam tare în nrovedărz. A zisă ama 

„de mălte în kontra reminei, mălyămilz însînsiriloră reni—: 

nci-măme, în kstă biata fals a kzzătă la asternătă. A- 

tsnui regina Margot, kare ns 6 nroasiz, a lsată avan-— 

tayele sale, mi a deuisă ne reyele a nleka de la Pau 

mii -a se dsue la Nerac, astăi-felă în kmtă amorslă loră 

sa întrersntă. : 

— Atsnui, întrebi Chicot, nosa nasisne a re- 

melzi este nentrs Fosseuse? Ma 

— 0! Damnezeslă mes, da; lă atnlă mai maăltă 

ks € ui grea; asla € o frenesir. 

—— Dar ue ziue reyina ?. întrebi Chicot.. 

— Regină ? zise ofi perzlă: 

— Da, reuina. i
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— Regina năne dsrerile sale la 'niuioarele kr - 

gifiuelsi, zise nreotslă. „i : 

„— Afars de asta, : adrsui ofiverăi, reina nă 

kanoasue toate aste Iskrari. 
— Bon! zise Chicol, € k5 nenstinu- 

-. — Hentră ue? întreb$ ofiperzlă. 

— Ilentrs-lks Nerac uns 6 5nă 'oramă ama de 

mare ka s7 ns se: noals vedea într'snă modă aura de. 

strevzzzloră. RR NE îi 
*—-A! kslă desnre asta, domnăle, zise klerilkslă, 

este 5nă nark5, uri în astă narkă nisue aleie mai msllă: 

de trei mii nami, toate nlantate ks uinarose, ks nla-— 

tani mi sikomori minsnaui; este o umbrz snde.nă sară: 

stea vedea la zeue nami zisa. Isuels ninină “ks vine— 

va merio noantea. e 

— Uli anoi rewina este: foarte lana, domnsle, 
zise klerikală; e a 

— Ba! oksnatr ? 

— Da. | | 

— Mi 5 Yin; 3 rogi? | | 

„n — K5 Dămnezeă, domnale,. adusi nreolală: "kă 
mndris. 

— Ko Domnezeă! strigi, Chicot.. 
— lentrs uons? o. n: pi 

— A! regina este devotz. -..: . i: -- 

— Ilrea devols. AR: 
— 5 toate astea, n se faue niui 0 litsruiz la 

nalală, dăns kăm mi se nare? zise -Chicot. ' 
— li se nare foarte res, domnale, kz n se 

faue litsruis! ne iei dar dreulă nenul? Afis, domnsle,
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ks daka 'remele: merge la 'nrediks ks intilomii sei, re- 

pina -nsne de-i se uitesue literigia într”o kanelz nar- 

tikălarz. : 

— Regina? 

— Da, da. 

„ — Regina Margarita? 

| „— Regina. Margarila ; kă astă-felă de înkredin-— 

pare ke, e nreotă .nedemnă, am Isată dosz.skăde nen-. 

tră km am ofidiată de dos ori în: asts kanelz; am î5-' 

kolă înkz ni o fuarle: [rsmoass nredikzs asănra lestăli :. 

; - s„Dămnezeă a desnzrpilă seminna vea hint din 

negins.“ e ae a 

— În Evanneli este: „Domnozei va desnzryi şt | 

dar, mi am înkinzită. ko fiindă-ks 'este mallă timnă 

de kzndă s'a -skrisă Evanyelislă, mi am înkinăită. 7 l5—. 

krălă era frkstă. | ! 

— Uli vemele . a aval ksnostinus, desnro aste 

nrediks ? ; întrebi. Chicot. -. aaa 

— A aăzito.! DT 

— rr s7 se sunore ? IRI E 

—— K5 totală din kontra, a. anlasdato foarte mal 

_— Ms simesui, resnănse Chicot. Di 

- 2— Vei mai adssui, zise ofinerslă, ks: nă fală 

altă de kzlă s'alerye de la : nrediks: la litsryi5; sănlă 

Dsne msnkzri la kastelă, ora mai năne nreîmblzrile,. 

mi nă kreză ks în vre o marte. a Franuiei mastsuile „sr 

fis ama de msăllă: nreîmblate ka: în aleiele de la. Nerac.: 

Chicot. krnstase mai: mălte suiinue.de kzlă i tre-. 

băia ka ss formeze. 5nă: nlană..: : 

[Ig ksnosuea :ne Aargarita nentră kz5::0- ve
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zăsc la IIarisă pinîndă-mi ksrtea, mi suia ne ling'aue- 
stea ks daka era nsuină nztranzstoare în ucia ve se 

atinue de amoră, asta se intimnla kzndă avea snă mo-— 

tivă oare-kare de a ui nsne o legztărz, ne oki. 
— Minănea drakslsi! zise elă, eatz, nre leyea mea, 

nisuc alcie de uinarose mi trei mii nami de smbrs 
lkară se 'învirteskă în kanslă mei de m'ameneslă. Mr dskă 
s5 snsiă adeverălă la Nerac, că kare vis de la Ilarisă, 
la nisue oameni kari ag aleie de trei mii nami mi nisue 
smbre în kari femeicle nă mi vzdă de lokă Sonii nre- 
îmblznds-se ks amantele -loră. Ilre legea mea! aiui ssntă 
în stare s5 mr jsnioair ka ss mr învene sr tălbără alzlea 
nreîmbisră înlksntotoare. 

Am narte kr ksnoskă filosofia renelsi., mi sneră 
întrinsa. “ Afarz de asta, ssnt ambasadori; kană sakrs, 
Aidi! “ | | 
„ "Ii Chicot în ărmi kalea. 

El întră kstre sears la. Nerac, tokmai la ora 
astoră nreîmbleri ari nreoksna atstă de mată ne renele 
Franuici wi ne ambasadorslă seă. - - 

“He lingauestea, Chicot .se 'nsts konvinue de 
fauilitalea moravsriloră regale , dus felslă k kare fo 
nriimită la. aădiins. 

8nă simals valetă nedestră i. deslise smele” snsi 
salonă 'răstikă ale kzrăia 'intrpri era neste toli în— 
smrltate ks flori; d'assnr awesisi soloni era antikemera: 
remelsi mi kamera ue i nlzuea s'0 loksiask'e zisa , snre 
a da imsluimea sa de asdiinue fsrs konseksinţir. 

Sună ofineră, ba înkz: mi 'snă nauiă , meryca 's5 
I& vesteaskz lkindă se mesinta vre snt visitatoră.  Astă
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ofiperă saă astă nagiă 'alerga dsns 'renele: nîns lksndă 

îlă “afla, - ori. snde ară. fi fostă... Regele venia la a- 

sis singărs invilare mi nriimia ne auelă:'ue:,l5 kzăla.; 

su ui + Chicot fă nrofondă: atinsă: de .astr:. înlesnire kx 

tolslă grapioass.  Elă afl; ne regele „bsnă ș kandidă mi 
foarte. înamorată, - pa 

Fă înturilă mi mai nalt în :Oninisnea: sa e kandă, 

la lkanztslă ănei .aleie nline de: kotitare mi! de 'lasre-rose 

înflorite, : vză sosindă, kă.:o -ărits:kaskelz ne kană, 

Ik” ănă - vestămîntă ka: rămina unui. lă . nisue. uisme uenăuii, 

ne. reyele .. Navarei. foarte voiosă,. uri, - k' snă bilboket în 

MBID. : i DI N : 

Enrikă avea . fesnlea senins, ka mi. Ieendi mist 

o grijs m'ară fi kstezată''s'0 alinge ks arina, găra ri- 

zînds. okislă lsuindă. de neîngrijire mi.de senziate. 

Totă anroniinda-se » elă' smăhea kg 1 m'zna. stenub! 

florile:de ne margine. .. i i 

— Vine voiesue ss mi vorheasku? întrobi elă 

ne. nawislă seă.. | E a 

o „Sire, vesmsnse auesta -. snă. omă ală. kzrăia. 

aeră îmi nare. semi-sinioră, semi-resbelatoră. pa 

, „Chicot azi. aste.. din ' ărms kevinte” mi înaints 

k'snă aeiă graniosă.. : ..-.: - DI 

pi = E: sănt,- sire,. zise el, 

— Bsnă! strig; remele - rediksndă anuzndoss; hra= 

pele: sale snre ueră,. domnală' Chicot în . Navara. domnală 

Chicot. la noi, nre. legea. “mea! ! bine ai venită, skamnsl! 

meă domnsle .Chicot. : Dara 

1 —: Mii de graie , sire, a i 
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— Ssnstosă, măluămitz zi : Dsmnezeă. 
— 0 sneră uelă năuină, smne sire, zise Chicot 

transnortată de băksriz. 

— A! îsrz niui o îndoials, zise Enrikă, o ss bem 
îmnresn5 ănă vinimoră de Limoux, desnre kare îmi vei 
snsne km mi se va nzrea. ls faui în adevzră foarte 
voiosă., domnsle Chicot, mezi kolea. 

IIli elă arsta o banks de earbr. 
— Niui o datz, sire, zise Chicot anzrsnds-se. 
— Ai fskstă oare dosz ssle lege ka ss vii s5 

ms Vezi, nentrs ka ss te lasă ss stai în niuioare? N, 
domnsle Chicot, josă, jos: n5 se noate vorbi de krtă 

nămai mezîndă. | 

— Dar, sire, resnekislă. 

„— Resnektă la noi. în Navara! esti nebsnă 

Dietslă mei Chicot, imi uine oare -ksuets la asta? 

— NS, sire, nă ssnt nobsnă, resnsnse Chicot, 

snt ambasadoră. 

- O smoarz înkrepitărs s sc îvls ne frsntea rexelsi ; 

dar desnsră ama de iste în lkotă Chicot, de mi era bsnă 

observatoră., ns i rekănoskă niui kiară srma. 
.— Ambasadoră, zise Enrikă kă o mirare ne 

kare se înuerki a o fane naivz, ambasadorălă kai? 

— Ambasadorslă . regelzi Enrikă II. Vis de la 

Ilarisă mi de la Louvre, sire. 
" — A! atsnui este altă—ueva, zise regele ski 

Isndă-se de ne banka de carbi lesnă săsnină, du-te, 

nagisle ; lasz-ne. Do vină la întiislă nlană, în kamera 

mea; n5, în kabinetsli met. Vino kă mine, Chicot, ka 

sp te lkondskă. i | |
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Chicot srmi ne renele “Navarei. Enrik& merse 

mai iste atsnui de kstă lvsndă se întoruea nrin aleia sa 

de lasre. , . 

— Ye miseriz! kăyeti -Chicot, a veni ss tăr- 

bsră mastă onestă omă în nauea uri în nesuiinua sa. 

Ilre legea mea! elă va (i filosofă. 

.—.1Â193055 4 tetetete—



XIII, 

Cum regele Navarei devină că Turennius voia să zică Tureune şi 
Margota Margot. 

Kabinetzlă reyelsi Navarei nă era ama de msrenă, 
dans km se kredea. Maiestatea Sa Dearnes nă era 
înavănile, ui kă năainălă ue avea ns fuea vre o nebsniz. 
Astă kabinetă oksna, îmnresns ks kamera de kslkată 
de naradz, toals arina dreauls a kastelslă; snă kori- 

- doră se întindea nins la antikamera sat kametra garzi- 
loră mi nîns la kamera de kslkată; astă koridoră lkon-— 
duea la kabinelă. 

Din ast kamers snawioass mi destali de ks- 
viinuiosă mobilatz, de uri nă se afla akolo niui o srmz 
de lsksă regală, vederea se întindea .neste livezi mină 
nate amezate ne marninea rîslză. 

Nisue arbsri mari, saluiă mi nlatani, asksndea ksr-. 
sslă anei fs”a onri oki da se simi din ksndă în ksnâă, 
de lzte ori rîslă emindă, ka snă zeă mitolonikă, din foimală 

"sec, Înuea «5 lsueaskz la soarele mezei-zile skoiuele
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sâle de asră, sot la Is în „mezislă nong, draneriele 
sale WVarnintă;: 

Ferestrele” da: min: srmare de-o narte “asăură 
astei munorame manie, terminate în densrtare de. snă 
miră de deals, nswint arse de soare zisa, dar kari, 
seara, termina orizontslă nrin nisue kălori viorie de o 
limneditate admirabils, mi:de wea alis: narte în kărtea 
kastelălzi. “Lăminats astă-felă. la orieniă mi la ouidentă 
de astă. îndoită rîndă de ferestre loresnsnzsloare. snele 
ks altele, ini romir kolo albastrș, sala avea asnekte mi- 
nsnate, kendă se resfrsnyea : într'însa - întiicle raze ale 
soarelsi, saă azsrslă Isnei nzskînde. 

Aste frămssenă nalsrale nreoksna mai mină ne 

Chicot de kztă îmnsrpirea astsi kabinetă, kare era lo- 
ksinua obiiinzils a Isi Enrikă. În fiz ue mobils, înte- 
ligintălă “ambasadoră nsrea în adevzră a kusta o skri- 

soare, wi se sita kă mai msltv lăare a minte la ads-= 

narea. -astoră skrisori, kzri trebzia. ss lE fakz a în- 

melege enigma ue o lzăla de maltă, mi ne kare 0 kz-. 

" slase mai virtosă în -totă lsnoălă drama seă. 
- Remele s” amez, : ks bănomia sa ordinare mi k5 

neînuctatălă - seă sărisă, într'snă fotolii mare de' nele 

de kznrioars kă - lie dasrite, dar ks uiskări de lins; 
“Chicot, ka ss i se sănsi5, îmuinse în fa ua Isi snă ' ska- 

snă sat mai bine snă skzănelă toti asemenea 1 îmbrokată 

mi avîndă avelea=mi ornamente. 
 Enrikă nrivia ne Chicot din toats. nsicrea oki- 

lor: sei, mi kă sărisăii, nrekăm amă mai Snăs”0, dar 

tolă de o dats ko lare a minte ne kare snă kantisană 

ară fi krezst'o ssnzrztoare. *
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a. — 0 s pise nars ks snt nrea kăriosă, skim- 

nălă meă “Chicot, zise remele; dar asta este: mai nre- 

susă de. năterile mele: te am krezată: alslă de msltă 

timnă ka morlă, în kolg, kă:toatz veselia-ue mi nro- 

dsuc învierea la, nă mi :vine înkw: se kreză ks esti viă. 

Ilentră ue dar. ai-nerită ama fzrz veste din astm, lime? 

i — FĂ, sire, zise Chicot ks libertatea sa ordi- 

narz,. mi domnia ta.ai nerită de la Vincennes. Fis- 

kare se faue nevzzătă den mizloavele sale, : mi mai 

alesă dsns trebzinuele sale... e 

—.Totă Wasna ai: mai msllă snirilă de kztă :toa- 

tz lsmea, skămnălă met Chicot, zise Enrikă, mi nămai dănz 

asta reksnoskă mai. vîrtosă kr nă vorbeskă ks smbra ta. 

„Anoi Isudă &nă aeră seriosă:. 

_— Dar, ss vedemă, zise elă, vrei sv Ivsrmă 

sniritals la o narte wi ss 'vorbimă desnre 'alle lăkrări 

mai interesante ? | 

— Daka asta ns ; ostenesue, nrea msltă: ne Maie- * 

statea Voasirz, ms sănziă la ordinile sale... 

Okislă renelsi skînteij! 

— 55 ms osteneskă! resnănse elă; anoi, l'snă 
altă tonă: este adevrrată “ks: ms 'rspineskă ai, srmă 
cl kă 'linisue. Dar nă m'am ostenită ne stă n'am 
îpkats nimikă. - Aura dar, astezi Enrikă ală Navarei s'a 
tolă învirtilă lkondă, waui ksndă 'ne kolea, dar regele în- 
lkz nă uri a năs$ mintea ss lskreze. - Se 

„i: — Sire, îmi” nare bine, resnsnse Chicot; ka 
ambasadoră ală snsi reye konsenuyeană mi amikt ală 
domniei tale am nisuc înszruinzri foarte delikate de fokată - 
ne Ing Maiestatea Voastrz. .
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— Vorhesue îzte atsnui, ku îmi amiui kărio- 

sitatea. Ma 

— Sire... 
1— Skrisorile tale de akreditare mai întiiă, asta 

& o formalitate de' nrisosă, o sui, fiindi-ks este vor- 

ha desnre domnia ta; dar în-fine voiă ss pi arstă ks 

de mi ssntemă werană bearnesă, suimă datoria noastrs 

de reue. , | - 

„— Sire, ueră ortare nentrs asta Maiestoil Voa- 

stre, resnănse Chicot, dar. toate skrisorilo de akredi- 

iare ue le aveam, le am înekată în rit, le am. arsn=: 

kată în fokă, le am resinită în aeră. 

»— Ii nentră ue, skămnălă meă Chicot? 

| — TIentră-k uineva ni kslutoresue ksndă se 

dsue la Navara înspruinată kă o ambasads, ksm k5- 

Iztoresue ksndă mere ss kămnere nostavă de la -Lion,. 

mi daka are neriksloasa onoare dea nsrta skrisori. re-: 

gale va riska ss le adskz la uei morţi. 

— Asta 6 adevzrată, zise Enrikă ls o nerfekiz 

bănomiz , drămările nă Sntă sigsre, mi în: Navara săn- 

temă  redsmiă , din linsa baniloră, a ne înkrede la nro-: 

bitatea s&noră. vagabonză; ci ns săntă ks toate astea nrea 

măltă feri. a 

_— Ye felg?. — strigă Chicot, dar ci săntă 

nisue miei, nisuc înyerei, sire, dar nămai. în : Navara.: 

— A! zise Enrikă. | 

— Da, dar afarz din Navara: întimnins uineva 

Jni i valtari îmnrejărslă fip—ksriia nrade; eram o nra- 

dz, sire, astă-lelă am avată văltsrii mei mi luii mel.
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„ur — Karl, nă te a% mnkată de 'tolă, k5 toate 

astea , îmi nare bine. 
— Minsnea drakălsi! sire, 'asla. n e gremala lor, 

at fukslă bine totă ue aă avstă a faue nenirs asta, dar 

ci m'aă afla“ .nrea tare, ui masă nălstă a mi stemia ne- 

lea. - Dar, sire, ss lrssmă aui, daka vrei, amznsntele 

lkmlztoriei :mele, kară ssnlă nisue sekslsre , "ui S% n 

întoaruemă la skrisoarea noastr de akredilare. .- - 

'— Dar nentră=kr no ai, skămnălă met. Chicot, 

zise Enrikă, îmi nare foarte : de nrisosă a ne întoarie 

la dinsa. .. ! RE 

— Adiks alkăm. n o 'am, dar:o aveam. 

— A! veză ama! dr-o, domnsle Chicot. 

Ii Bnrikă întinse. msna. 

. _— Eaw neferiuirea, sire, zise Chicot, aveam o 

skrisoare , dan 'lkăm avăsei onoarea a 0 sune Ma- 

iestspii Voastre, mi . năuini oameni. ară fi: avată mai 

bsns. i E E : 

a — AI nerdzto. | a o 

„—- Mam grohită a o'nimiui, sire, kză, dom= 
nălă. de Mayenne alerga, dens: mine ka. sz mi-o fsre. 

e Noră: Mayenne? . sii 

— În nersoanz. i 

— Din feriuire :elă nă 5 alerga “ana de îs! le. 'Totă 

so. mai îngraurs |- : 

— În minstali awesta îmi nare. i nă nrea. 

:. — Bi nentră. ue? 

— lentră ks alergsndă înpeleni,. Sire, a 'avstg 
noferisirea a: ms ajsnye ; -ui în limnslă întilnirii, nre le= 
mea mea, a nriimită o benz lovitsrs de snadz,
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— Uli skrisoarea? i 

— N ia vszstă niuă i smbra, maiiite îngrijirii 
ue :lăasem. a, e 

— Bravo! aveai  greurealr lkz ns voiai ss mi 

suzi amsnăntele kplztoriei, domnsle Chicot, snăne-mi 
alkăm , ms/intereseazz foarte. | 

Maiesalea Voastir &: nrea bsnb. 

: Onă lskră nămai ms: ne: astimnsrz, - 

1— Kare?: 
„4. — Daka shkrisoarea este nimiuita “uentră: dom= 

nă'& de Mayenne, este asemenea .nimiuits mi uentră 

îhine, lkăm dar afla-voiă alsnui u6 mi skriea bsnslă meă 

frate'Enrikă , de oare-ue skrisoarea sa nămai € în fiinus? 

— Ms cars, sire; ea se aflz în fiinuz în mintea 

mea. aaa IN 

— Ye felă? Se 

— Înainte! de a o răne, aim învzi iato Ile din afars. 

— _ Minsnats ideis, domnsle Chicot, minănatz ideiz, 

mi dănr asta ksnoskă bine sniritslă Sn5k komnatriotă. Mi 

o .vei Su5n6 , nă 6 ama? 

— Boksrosă ;: sire, 

Iu Astă-felă ksm era sr ai: “ skimba nimiilă, 

— Frr:a i faue snă: singsră: konlra-sensă, ă 

— Kom ziui? i 

— Zikă ks'0's5 Vo snsiă: întokmai, de mi nă 

kanoskă limba am băn5 adsuere a' minte, ir 

“Ve lime ? 3 

— Limba latins. 

—- No te înmelegă,' zise Enrikă ks urivireai 

kyrats adresats Isi: Chicot, Vorbesui: desnre limba: latin. 
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desnre skrisoare.... 

_— Negremită, 
— Esnlikz-te , skrisoarea fratelă | meă era dar 

skriss în limba latin ? 

„— Fă! da, sire, 
— Fentră ue în limba latin? 

— A! sire, negremită fiindă-kw latineaska este 

o limbr kaezzstoare limba kare suie a snsne totă. limba 

„kă kare Perse mi Juvânal at nemsrilă smintirea mi 
rotztirile reniloră. . ! 

- — Ale reyiloră? 

— Uli ale reineloră,  sire. 

Snrsnucana remelsi se nlekă ne urofnda sa 

orbhitz. a 

| — Voiă ss zikă ale imneratoriloră mi ale imne- 
ratrineloră , adzăui Chicot, | 

—. Suii dar latinesue, domnsle Chicot ? întreb 
le revealz Enrikă. , 

— Da mi ns, sire. Sa 
— Esti foarte feriue 'de va fi da, kmui ai snă 

avantagiă nrea mare asnărs-mi, kare nă. 0 suiă; neniră 
asta. nam nălstă niui o datr sz mr okuni seriosă kă 
lităruia din kassa astci îndrzuite latine; . aia "dar o suij, 
domnia la? 

— M'aă 'învsuată so siteskă, kăm wi limba 
greakz wi uca ebrez. 

— Asla 6 nrea komodă, domnsle Chicot, estă 
o karte vis. 

"i 2— Maiestatea Voastr5 a remeriță ksvinislă, sent 
o karle vir. Se tinvreskă kzte-va' nanini în memoria
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meu, mb trimită nde voră, soseshkă ms uiteskă mi m'r 

înyelegă. | 

* — Saă ns te îngelogă. 

— Hm asta, sire? 

-— Eal'ama! daka nă. kănoasue uinova limba în 

kare cesti tinzrită. : | 

-— 0! sire, regii suiă totă, 

„— Asla se ziue nonorălăi, domnsle Chicot, ini 

lingăwmitorii o zikă reyiloră., 

— Atanui, sire, este de urisosă ka sr snăiă 
Maiestzpii Voastre asiz skrisoare ue o invvyasem ne din 

afarz, fiindă-k5 niui anălă niui altslă din noi nă va în- 

peleue nimikă dintr'insa. - 

i Latina m are-oare male analoyis kă ila= 

liana ? 

— Se asigsrz asta, sire. 
— Dar ks snaniola? 

— Moltă, dans ksm se. ziue. | 

— Atănui, s5 înuerkomă; suiă năyină ; italiana, 

dialeltslă me gaskonă seamsns foarte k& snaniola, noa- 

te kz voii înpeleme - latina Înr5 ka so îi învruată vre 

O. datr. | : 

Chicot se înklind !. : 

»— Maiestatea Voastr ordonr dar? 

— Adikz te rogă, sksmne domnsle Chicot. 

Chicot înuenă nrin kăvintete &rmstoare, ne bari 

le infomări ks totă felslă de nreambsle. | 

„Frater. carissime. 

„Sincerus. amor quo te Proseguebatur germa- |
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„ius noster Carolus: nonus, functus "nuper, colet :usque 
»regiam nostram et pectori meo pertinaciter adhoeret.« 

Enrikă ns se tsrbări de lokă, dar la uelă din sr- 
m» kăvintă onri ne Chicot ks westală.- 

n — Sai o ms înelă foare). zise 6lE, sai k5 6 
vorba în ast [rase de amoră,. de obstinare. ulii de fra- 
telo meă Karolă IX. „o 

—- Nas zikă ha, i zise” Chicot, este o ama: de Îns- 
moass limbz latina, în în kulă toate asleale ară 5 konrinde > într”0 
singur'b: frasc. 

i Bemeazs, zise reuele, : 
“ Chicot ărmi. a 
Bearnesală ashkaltă ks aueia=mi Negms toate na 

sauele în kark- era -vorba desnre femeia sa mi desnre 
viue-komitele de 'Tusenne, dar la uelă din arms nsme: 

— Turennius nă 'vrea s5 zik Turenne? între= 
bi elă, : aie a: 

— Îmi nare. ks da, sire. 
— Ii largota, ns 'o' ss fit numele de amiuiz 

ne kare frapii mei Karolă IX mi Enrikă II 118 da sorei 
loră, nrea izbila mea sonis A Margarita?" 

— N vsză nimikă ks nenătinus, adzăui Chicot, 
Ii îmi ărmă rouitarea nîns la: kansizlă' uelei din srms 

"frasi fir ka :0o' Singur dal fapa reyeki 55 ui fi skim- 
„bată esnresisnea. 

“ În-finc “elă se oari assnra neroragisnii, ală lzriia 
stilă îl; mîngtiase ks. nisue sforziri atzi de . sonore. 
în k5t$ ară fi zisă uineva kz 6 snt naragrafă ' din Ver- 
rines saă din dislkrszli nentrs 'noetslă ' Archias. - 

— Sa finită? întrebi Enrikă,
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— Da, sire.: | i. 
— Ei bine! asta kate 55 fi minsnala, 

—— Nă:6-ama, sire? . 
— We mskalii 3, nam . înuelesă de nt doza .Îis- 

vinte. Turennius uri Margota, mi înkz, mi astea! 
— Ilzkată fr îndrentare, sire; nămai daka Ma- 

iestatea, Voastrr, - nă se. va otzri;a nsne vre snă klerikă 
s% tradăks skrisoarea. | sli: 
tu 0! ns, zise renede, Enrikă, „mi: domnia ta. 

kiară, domnsle, „Chieot, kare. ai avătă atzta diskrepisne 
în ambasada domniei tale, îpkîndă ss desnars astografală 
oriuinală, nă. m3 vei îndemna, nă € ama, ka s5. das as- 
I3. skrisoare la oră lare nsbliuitate? . 

— N5 voiă sr. zikă așta,. sire. . :. 
— Dar Kaueui la asta ?.. Da a 
— Kouetă, fiindă-hkz Maiestatea Yo astra m'5 în 

treabz ks skrisoarea remelsi fratelzi seă, rekomandats 
mie kă atsta grije, ui esnedials Maiestzyii Voastre nrin- 
ir'ăn5 trimisă nartikslară, konrinde noate iui wi kolo 
vre 5nă lălră bsnă din kare Maiestatea Voastrz ară ns- 
tea trape vr'snă nrofită. 

— Da, dar ka ss înkreză aste Iskrări bsne ksi- 
va, ară trebăi 'sz am în auelă uineva o denlins înkre-— 
dere. 

. 
4: 

-_ 

sp! 

— Noerounită | 

—- EX bine! fr snă lskră, zise Jinrikă ka lsmi- 

nală de o ideis. 

— Karel | 

— Ds-te de alls ne soia mea Margola; ea 
esle învzsuats ;-uilesue-i skrisoarea, mi foarte sigsră ks
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ca va înpeleye.  Atnii, uiti nrga firese, ea mi va 

esnlika. e 
— A! asta este minznată! strig Chicot, Ma- 

iestatea Voastrs vorbesue de minzne. 

| — Nos 6 ama? Dy=te. .. 

n — Alergă, sire. | | 

„2 —Ns skimba nisi snă ksvîntă din skrisoare mai 

alesă. 

0 — Asta mi ară fi kă nenstinuz; ară trebzi ka - 

s suiă limba latinz, ui nă o suiă: “uelă maltă ksnoskă oare- 

kari barbarismi. a - 

— Da-te, ds-te, amilslă meă, dă-te.: 

» Chicot 1u5 informiriile ka ss alle ne doamna 

Margarita mi mr5si ne remele, mai lonvinsă de kstă 

totă d'asna ks reyele era o enigms.



XIV: 

" ALEIA DE TREI MII DE PAȘI. 

Reyina lokzia în uea alts arinz a kastelălzi, la- 

re era îmnzruite mâl ka aueia ue o nsrisise  Chicot. 

Se azzia totă d'asna în auea narte oare-kare 

mssikz, se vedea totă : d'asna învârtinds--se “îmnrejsră 

vre 0. nans. Sa 

Faimoasa alciz de trei mii do nauli, desnre la- 

re fssese vorba alztă de msltă, înuenea de la ferestrele 

kiară ale Margaritei, mi vederea sa se onria nămai 

d'asănra 'noră obiekte nlskate, bănioars ne nisto masi- 

ve de: flori, natsri; de verdcai5, ul. u. |. 

Sară fi zisă ks - biata nrinuiness se, silia si de— 

nsrteze! nrin ' snektakslslă -znoră Ikrări grapioase, atztea 

ideie triste kari lokăia în fsndală kămetslăă ei, 

&nă .uoetă nerigsrdină, — Margarila, în nrovin- 

uis. ka uri la Ilarisă; 'era totă d'asna steada noeniloră,
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— 5nă noetă nerigărdină komnăsese &nă sonelă în mi- 
Vinga că. ” | - 

„Ea voiesue, ziuea elă,  nrin grija ue îuri nsne 

da aureza o garnisonz în snirilălă seă, a densria din- 

ivînsălă toate tristegile săvenirii.& 

- Nzskstr la niuioarele tronslzi, fiiz, sors mi s0- 
is de repe, Margarita szferise în adevzră foarte măltă. 
Filosofia sa, mai fanfaroanz de kulă a reyclsi Navarei, 
era mai năpină solids, fiindă-kz ea ună era nrefeksts 
mi datoare stsdislsi, ne ksndă a remelsi se nrsuea din 
nronrislă seă fondă. 

Ilentră „aueasta ;Margarila, de mi era ls totală 
filosoafz sas mai bine de mi voia ss fin, toti Izsase 
timunălă mi sănsrzrile a întinpri ărmele lor$ esnresive 
ne fama sa... i 

"Ea 'avea. ks toate auestea;o: frămssene: de.. în-. 
semuală;: frămăsene:-de fisionomis mai alesă,. aueia kare 
faye mai :năuins înlinsrire la nersoanele de snă rangă.vsl-. 
gară, dar kare nlaue mai msltă ueloră ilsstre ,.. ksrora: 
este. sincva gala lotă V'asna -a akorda: sănremania frsmi— 
senii fisiue. Margarita: avea 'ssrisslă voiosă ni bsnă,; okislă. 
smedă uri; Isuiosă, . estslă i: mlzdiosă mi mîngiiosă; Mar= 
garita, amă: mai zis'o; era.-înks o fiinus de adorată. 

Ka femeis ,: îmbla: ka-o nrinuiness; ka: reuinz,- 
avea îmbletslă. snei. femeie, înkzntstoare. .  .:.: 
„i. Tlentră „asta, era .idolatratz :la-Nârac, snde imnorta. 
cleganna , veselia, viapa. :.. Ea,; '0.: nrinuinesz narisians, 
S1:: săferr:; lolăinpa „nrovinuiei,:asta : era : o. virisle: nentrs 
kare. nrovinnialii . simpia vea mai mare, reksriosuinyr.. --: 

Itrtea sa n era nămai o kărte de uintilomi uri
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de dame, toat lsmea:0 isbia de o: dat, Ka reninz iui 
ka femeis; ini în „adevsră, armonia flâzteloră: mi vioa= 
reloră sale, ka mi fsmală ui mundregile osnepeloră sale; 
cra rienlrs toals limea. . N 

"Ea suia sx Ii. întrebsinpezo tina astă-felt 
în lect fiz-kare 'din zilele: sale i: aduca kzte uceva 
nri fiv-kare din ele nă era nerdats nentră aueia : ară 
o: înonjera, + e m IE 

„Tllinz de venin nentrs inemiuii seci, dar e raita 
toare “la S5 mi.uoats resbsna:.mai. bine; simuindă din 

instinktă, ssb.*vzlslă de: neîngrijire. mi de Isnganimi- 

tate ală Isi Enrikă ală Navarei, 0 rea voinur .nentră ca 
ui konsuiinua  nermanints 'ă.: fis-krăia din “moravsrile 

sale, fzrz nvrinui,  fs”amiui, Margarita se ohiviusise a tsi 

ks amorslă, saă velă nsnină .kă. nmlăuiri. de amoră,. uri 

a înloka nrin -noesiz ui banslă traiă, familis, Son a- 

mivi mi: altele. ” DRE 

Nimini afarz de Haterina de Modieis,, nimint afars 

de Chicot, nimini afars de ksle-va smbre melanlkoliue 
kari se. întsrnasers din întsnekosslă regată als morpii, 

nimină ară. fi suistă sr snsis nentră ue obrazii Marga-— 
ritei. era aksm ama de nalizi, nentră ue 'okii sei se îne- 

ka -fsrs vois'.de întristzri' nelkănoslăte,. nentrs ue. în- 

fine asts inimr -nrofendr Isa sz. se-:vazz: deurerlală seă 

nînz ui în kstslăra sa: kare alt dalv e cra atat de 0s5-. 

Nresiv,. eta | n 

Margarita nă mai avea “ konfidingi. * Biata - renins 

nă mai voia s5 : i aibz,. de ksndă uci alui vindăsers înkre= 

derea mi onoarea sa. nentră bani. | SI 

: Ba, îmhla: dar singăr5, ui: "asta: indoia noate 
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ui mai  măltă în. okii' Navaresiloră,: fsrs ka: ss le 

treaks 'nrin minte, : maiestatea: astei atilsdini mai . bine 

desemnalr. nrin isolarea sa. : i A a 

Ks toate auestea, astz rea voinus.ueo simpia 

la Enrikă era. ks totslă. instinktivz, :mi venia mai 

măltă din nronria konsuiinus: a' gremeleloră sale de. lulă 

'din fantele Bearnesslsi. n a 

„Erik se nărta ks dinsa la ks o fiis a Franuici; 

-vorbia. kă..0 nolilee neste mrssr5,.saă ks 0 nsrosire 
grapioase ; în ori-ue  îmnrejsrare, . mi în ori-ue lskră ; 
întrebăinua k& dînsa nisue 'maniere oneste ka snă. sonă 
mi Snă amihă, e RE 
„su. Astă-felă , kărtea. din N6rae, : ka toate 'ucle alte 
ksrpi kari trsia ne nisue relapisni fauile, era nlin de ar- 
monie atulă ' desnre morală kstă. mi desnre fisikă. 

„ Astă-felă era : sisdiele' imi reflesisnile ue . fzuea 
Chicot assnra 5noră anarinme 'nrea slabe ink, elă lare 
cra::.uelă mai observatoră "wi vwelă - mai. frikosă din 
Damen, n 

-. Se: înfeyimase mai ' întîig. la “nalată, însuiinpată 
„de Enrikă, dar akolo: ns aflase ne nimini. 1 se zisesc: k5 
Margarita era în. kanslă: aste: frămoase. aleie naralels 
kă.rîzlă, mi se. dăuea. la astr: alcir, kare cra faimoasă 
aleiz de trei. mii de .nauii, trekîidă 'nrin:uea de: laăre-rose. 

Iisndă :strebzts : dozz.. din trei :nsrui ale. aleici; . 
ziri la kanstă ssb o biîskz de iasonomie de Snania; 
de grozami ui de -viys selbatikz, :0 grsni grlits ks nan-— 
tlie ks nene uri-kă fzwii de latifea ;: noate kz: toate aste 
Iromoase velkitări era de snă: găstă nănină  kam' tîmnilă, 
de.0 :modr nsyihă kam: velkiz ; dar nentră Nârac asta era 

a: PE 
aa
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strelauitoră, mi kiară: simitoră. . Chicot, kare venia da 

drentslă din Ilarisă, fs mslusmită de auea vedere. 

ii +: Fiindă-ks ănă nani al regelsi nreuedea ne Chi- 

cot, renina, ai kzriia oki retpuia ivi mi kolo kă nekon-— 

„tenitslă:. neastimnsră alt inimeloră : melankoliue, revina 

relsnosks lzlorile Navarei: mi: lg. kim... i 

î — Ye'voiesui, dM'Aubiac?: întrebi ea.. : ....- 

Jsnele, amă fi nătslă ziue konilslă, kuui. navea 

mai -măltă de :doi-snre-zeue ani, se romi mi nleli me- 

năkislă dinaintea Margaritei. . 

- — “Doamni,: zise. elă. în “Tina: frames, luă 

regina uerca. kă stărsinus ST se nroskriz dialektală. oas- 

konă din toate manifestzrile :de .serviuiă saă din toate 

relapisnile de. afaieri,. snă. gintilomă din Ilarisă, trimisă 

de la Louvre kzire -Maiestatea . Sa renele. Navarei, -uri 

îndrentată de . Maiestatea Sa-.reuele :Navarei kzire dom- 

nia ..voastrr , are. dorins S3 vorbeasls Maiestsuii 

Voastre. | i ia 

nă . fokă renede rămeni » fesmosală. obrază ali 

Margarilei; se întoarse . de o dat mi lkă auca simui- 

uisne .nenibilz „kare, în. oră—ue îmnrejărare nsirănde ini= 

mele de msltă timnă strivite. ni 

: Chicot: era : în. niuidare . mi nemiskată la doza 

zeui nami de dinsa. a i 

3 Okil:sei ssbyiră: rekxnoskărz dens. manninere uri . 

dn silsetz, ksui'.Gaskonslă se: desemna ne fsndslă. nor- 

tokali alt verslzi; ;0-.trnărs  k5noskzi; ea nsrssi uer- 

kslă, în lokă d'a komanda. noslsi venită. a se anronia. 

2: Întorkiîndă-se.kă toate: aslea ka 'sz zik snă adio la 

komnanir, ea fiks semnă ks virfălă deniteloră la snslă
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din u6i-mai. mzndrs. învestiui “ui: din “uei mai frămoută 

mintilomi. i ai 

a Astă. adio neniră tout « era în „vealitate” snă adio 

nentră .ănălă “singură... : ia A 

m Dar. Binds-lea. kavalerală mrivileiată nă Nsrea.a 

[i fr neastimnzră, k5.toats. salătarea "are avea de 

skonă a lă. asisăra, ui fiindă-kz okizlă snei femeie ve- 

de: LO. aa RR ai 

= Domnzle de Turenne, zise Margarita, binevo- 

. iesue a snsne asloră dame kr ms: întorkă într'snă minslă. 

„.Fromosslă pintilomă ks vestiminislă. albă mi al-— 

bastrs se înklini k5 mai: mălts surrinur de kută ară fi 

îclstă ănă ksrtisană indiferintă. 

“ Reina veni .l'snă nasă renede.la Chicot aro 

osaminase. toatz aste suon, aula de bine în armonir ki 

frasile - skrisorii ue o 'aduea, [vr'a. se miska snă nasă. 

E "— Doimnslă Chicol! strigi Margarila mirzn dă 

se ui anroniinds-se de Gaskonă. a 

„— La. niuioarele Maiestsyii Voastre, : zise Chi 
cot, ale. Maiestzpii” Voastre kâre este.totă dWasnă bsns, 

totă dasna frsmoasr,: mi totă - G'asna reinz “lo. Nerace 

la la Louvre. EI ae AR RU , 

:— Este. o :niinsne': ka: s%. te V5ză aina denarte 
de Ilarisă, domnăle. m | 
in 0 — Earl=mbs doamns, Jeni nă 6: bietals Cni- 
cot uelă kare. a :avată ideia d'a' faue astz. minzne. 
- în 0 kreză, erai mortă am aszită. 

—— Mr ftieam .mortă.. 
i scă voiesui de la „no, domsle nico? fi- 

pi
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voiă oare. deslslă de feriue ka. 's% miadskr a minte Ui— 

neva de :reina: Navarei în: Franuia ? ki a 

it. 01. doamns,: zise Chicot. sărizindă fi lini- 

suitz, la noi 'nă se :zilz reyinele, kzndt ssnlă de anii "0 

stri mi mai alesi de frmssenea. voastrz. - 

— Ama dar la Ilarisă at totă maniere galante? 

„— 'Renele' Franuiei,.. adzăyi Chicot fr a res- 

nănde la uea din srms întrebare, skrio: “kiară assnra 
astsi ssbiektă remelsi: Navarei. -.: | 

Margarita se rouri. ;. “i uite i - 

— Elă skrie? întrebi ea. i 

— Da, doamne. : e, 

— Ii domnia ta ai dest skrisoarea ?.. 

1— A! că ns, nentră nisue ksvinte. ne- ari re= 

“rele Navarei vs va :esnlika, .dar. am; ; învzuat'o ne din 

alars: li am Sn5s0 din 'săvenire,. îi: n 

— Înmelegă, asts skrisoare! era imnortantz, uri 

te: al - tomstă! ka ..s5'n5 se Icarzs saă. ka! s5 - n5 io 

fre ? : 

  

— Eat: adevorală, doamne. akm - Maiestatea 

.Voastra, ST mM3. „erle, € dar 'skrisoarea' era skris» în: limba 

laţinz. i sii pata tu a 

„i hi 0! nrea inot strigă revina, suii „5 că i ps 

noskă aste limbr.....,:: ii: Ia: 

ai: Dar: rouele. Navarei, intrebi; Chicot,. -o suie? 

— Skămne domnăle Chicot, resnsnse Margarila, 

este foarte anevoiz 55 :suiz -uineva ueia „ue „suie saă n5 

suie regele Navarei, iti tt 

„=: Alal: zise. Chicot feriuo da ved6ă ks ns 

era nămai el singsră kare kzsta sz giueasks enigma.
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:1— Daka se: lksvine ss kredemă anarinuele, ăr- 

mă Margarita, elă suie foarte nsyină,. k5ui niui -0 . date 

n5 înmeleye, sa uels  nsuină. se. arat kz ns înpelege 

kzndă vorbesliă în astz limbz ks uine-va” de. la kre. 

Chicot înri msski bszele. -: i 

—: A! draue, zise el. 

- i — I ai snăsă skrisoarea. asta? intrebi Margarita. 

- — Lai cra adresatr. ... N 

— Arstatss'a ks o înpelemel : 

— Doss ksvinte nsmai. 

— Kari? a 

— Turennius ui Margola. 

— Turennius wi Margola? : -- .. - : - 

„n :Daj aste doss ksvinte se alls în skrisoare. 

su — Atsnui ue a fskătă elă? 

— MPa trimisă la domnia ta, doamns. 

— La mine! 

— Da, zikîndă ks 'asts skrisoare konrinde dans 

lama îngueleuea, nisue lskrări nrea imnortante, ueia ue nă 

IS erta:s% năis vre: 5nă streină a o tradsde, mi ls cra 

mai bine ka ss fii domnia ta kare esti ea .mai frsmoass 

dintre învzyate mi wca mai învsmals dintre îromoase, 

„i ui — Te:voiă askălta, - -domnsle Chicot, fiindă-ks 

este ordinzlă renelzi la ss te asksltă. 

| »— Îi mohuămeskă, doamns: snde voiesue “Aa- 

iestatea Voasirs ka ss vorbeskă. 

pi Al; nd, D5, Mai bine la mine: vino în a- 

binetală 1 meă, te rogă. 

Margarita nrivi afsndă ne Glicat, are, de mil
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nentră dînsa noate, o Izsase mai dinainte ss întreva- 
z 0 nzrtiuilz a adevzrălzi. 

Biata femeiz simni trebsinga s5nsi reazimă, a 

snei. sltime reîntoarueri kztre amoră noate, înainte da 

ssferi uerkarea lare o ameninyra. 

— Viue-komite, zise ea domnslsi de Turenne, 

dr-mi brauslă nînz la kastelă. Meryl înaintea noastrs, 

domnzle Chicot, te rogă.



xy. | 

CABINETULU MARGARITEI. 

Nauui voi.-sz ne alsse uineva ks nenelzmă ns— 

mai festoanele mi astragalele* ui Irssmă ne lektorslă 
abia sz skane nrin grvdins; dar dăns km 6 stsuînslă 

astă-felă 6 mi fcuiorzlă, mi daka n'a fostă de. nrisosă 
deskricrea aleici de trei mii nami mi a kabinetălzi Iasi 
Enrikg, noale ss (iz de oare-kare interest mi deskri- 
cerea labinelslsi Margariter: | 

Ilaralelă ls als Isi Enrikă, avîndă mi sekrele 
ue se deskidea dassura snci kamere mi galerie ks 
ferestre 'desfptzloare mi mste la mi ămele, înkiso 
nrin nisue uelosie de feri ks broasue ale krrora keie 
se întoruea frs sgomolt, auesta esto esteriorslt ka- 
binelslsi reninci. 

  

+  Brzslă kare se atiz îmnrejărălă krnztzislui uclui de ssst alk nci 
koloane,
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În interioră,. nisue mobile moderne, nisie' taniye- 
"mie de snt gsstă dans moda timnalzi, nisue -tablosri; 
nise smaltări, nisue farfărie, nisue arme de .nreuă, nis-— 
ve kzrpi “ui nisue manăskrise greue, latine wi franiiese 
akonerindă toate mesele,: nisue :naseri : în koliviele : loră 
nisde ksni ne: tanete,. o: lme ks totzlă întreagz :în-fine; 
veuetale ini animale, trzindă . „într'o vialus  komsnz, „kă 
Margarita... . at 

Oamenii k'snă snirită ssnerioră sai ks: diane 

nrea malts întrinmii nă notă îmbla singzri în esistin=. 

15; ci însoyeskă fiz-kire din simypsrile: loră, fis-kare 

din anlekzrile loră, k5. ori-ue Iskră în:armoniz kă. din- 

wii, mi ne lare năterea lori atrzoztoare îl tîrasue în 

virtejslă loră, astă-folă în kztă în 'lokă da uzi ui a 

Simi ka oamcenii ordinari ; ci aă ' înzeuită : simyivisnile , 

loră sui înă a. îndoită esistinjra. m: 

De sigsră Eniksră este: nă eroă neniră- ămani— 

tate; nrgznii .kiară .nă lă at înmelesă: elă era snă fi- 

losofă asnrs; dar kare, totă voindă ka nimikă ss nă 

fiz 'nerdsiă din ssma resortăriloră mi mizloaueloră: noa- 

stre, nrokăra,: în înilesibila sa ekonomir, nisue nlzueri 

la ori-kare lăkra ks totală sniritsală saă ks. totstă bes-— 

lială uri. din kazsa ateasta a întimaninată nsihai: linse : saă 

dureri. ! ti Da i 

Aura ! dar, sa deklatnat „măltă.. în kontrai- Io 

Inilcară fr a 1 ksnoasue, mi saă Izădati msltă, 

toiă fir” a se kănoasu6, auei niouti'solitari ai Tebaidei kari 

nimiuia frămosslă nâtărei  omenesui nestraliszndă .srilălă. 

A omori ne. omă,.va' ss zikz a omori: îmnresns ks din- 

sulă natimele, fsrz îndoials, dar în--fine 6 totă omoră,
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jol: e“: Dsmnezei onreste . din toate izterilo sale mi 
din toate legile sale... . : 

„ «Regina era. femeiz. kate îumeleuea ne Eniksră, 

in -limba greakz mai :întîiă, ueia ue era uelă. mai mikă 

din. meritele sale; ea oksna ama de .hine viama sa, în 

lkplă - kă mii -.de . dăreri .6a suia:s komnsiz.0 nlsicre 

qeia .ue,-.în' lalilătea sa de krestinz o fsuea ss noalr 

bine-ksvînta mai adesea ne Dsmnezeă de krlă. ne altslă, 

de;.s'ară fi: nsmită elă Dimnezeă saă Theo, Jehovah saă 

Magog. SI 

mita Toal aslB: abatere din sabiclă arat Iurată 

ka: lsmina trebsinpa “în: kare noi eramă de: a deskrie 

anartamentele Margaritei. . .. : ri 

Chicot îs. invitată: ss meazr. ne ăn$ fotolis: fu 

mosă mi .hsnă.' a lizrsia taniueriz  înfspima snă amoră 

resinindă snă noră de. flori; ănă& nauiă “kare .nz era 

d'Aubiac, dar. kare era mai frsmosă mi: mai mzndră în 

vestilă adsse .nose .rekoritoare. mesagerălăi.! 

Chicot n nriimi nimikă,. uri, dănz ue: viue-ko- 

mitele' de Turerine 'nzrssi.lokslă, învens ss snziz 3-0 

nelsrbsrats memoris, skrisoarea renelsi Fransiei 1 mi i Ilo- 

lonici ks 'gragia lii Dsmnezes. '.:: si 

Noi “kănoasuemă ast skrisoare.. ne: “kare ami 

vitito în limba franuesz totă într'snă timnă ks Chicot; 

kredemă dar foarte de nrisosă a i ashsltă mui : radierea 

latiirz. e ÎN : : 

: Chicot transmitea asta trader kă auentală velă 

mai ks nătiny5 slraniă, nentră ka regina so înpeleag' kstă 

sară astea mai tsrziă;. dar kztă de îndemsnatikă fs el la 
' ..
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sz mi strevesteaskz nronria sa lskrare, Margarita îlă ss- 
nrindea ui 'maskăndea de.lokă făria mi ssusrarea: sa: 

Ks kztă înainta în skrisoare, Chicot:se. înfănda 

din :ue în 'u6: mai miăltă în: înkărkmisra uo.uii o f5= 

lksse;' la : oare-—kari nasaue . skandaloase : elă îmi: nle- 

ka nassl ka ănă konfesoră răminată de ueia ue'azde; 

mi la astă jokă de fisionomiz,' avea:5nă mare -avanta- 

piă, sui ns vedea skînteindă .okii- reginei uri: înkrenin- 

ds-se fis-kare din nervele - sale 'la însuiinusrile aura de 

nositive 'a : tstăloră :astoră: srmvri. rele  konjsgale.- 

". Margarita ksnosuea restatea : rafinatu :a! fratelsi 
set; destsle îmnrejsrzri i o nrobasers;. mai suia  aseme- 
mea, zu nă era femeis ka ss mi-asksnzr nimikă, saia 

nîn'5: 5nde.se ărka nretesiele ie dase mi avelea ue mai 
nstea da; tokmai nentrs asta, ks kztă 'Chicot: uitia, ba- 

langa se aureza: în mintea. sa între msnia'” Jevitims ai 

temerea ramionabilz. mi 

A se sănzra la timnă,. a se feri anronosilă, a fsui 

de. nerikălă resningîndă nagsba, a - nroba  nedrentatea 

nrofitrndt de konsilis, asta .era marea lkrare' ue: se f5- 

vea în sniritslă Margaritei ne knd Chicot urma snă= 

nerea sa enistolare. | Sri Ia 

-.? No'sevkade s5 Kredemi leo: Chicot ia remasă 

neînuetată ks nasslă în jost; Chicot redika ksndă snă 

okiă, kzndg altă, ui atnui se -asigăra vszindă kz re- 

vina Isa „55 snrsnienele sale.: semiinkrantate:: 0 '0= 

tsrire, Da o 

Ba. termină dar ka destul linisze saltsrile skri- 

soarei 1 regale. IE a: a Maia ii 

— De srnta komsnilare. zise regina, ksndă
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Chicot - termini, frate-meă - skric: frămosă - latinesueș 

ye: clolksinus, ue stilă! Ns I& “ami î krezătă niui o: datr 

kă- atsta :nătere. ia 

Chicot fsls o mislare din okiă, “uri deskise m'5— 

nile ka -snă' omă kare: semzna ks anroba. de molienes 

- dar kare ns: înmeleuea. : - 

„= N5 înpeleui | adzuui repina,'.kuita toate. lim- 

vanele era. familiare, . iară ală :. mimiuci?. Te kredeam 

lkă toate astea nrea Jatinistă,  domnale. :. e 

—:Doamns,' am. sitată:: totă--ue suit: aslzzi, : totă 

ve .mi. remsne în-fine 'din vekia mea. suiinuz coste kr 

latina nare. artikăli, lkz:are snă Vokativă ui k3 kanslă 

este de:menzălă nestră.. eo 

+ — A! în adevsră, Srigă 3 3nă nersonaţiă introndă 
k5. Lotală. veselă uiti sgomotosă. 

“Chicot:-mi regina ..s întoarsers- î aueia-uuil 
mislare. 

Era remele: Navarei. -.-:-" 

— Ye! zise Enrikt, anroniinds-se,- în limba 
Jatins kanzlă este ;de: penălă nestră;: domnsle ' Chicot, 
mi, nentră ue 'dar ns: este: de menălă maslkalină?. 

— A! eakhama, sire, zise Chicot, nă. suiă 
_nimikă, fiindă=kz asta ms 'nsne în mirare. ka ne Ma- 
iestatea Voastrz. . -..-: SCI a CI a 

: — "Uli ne: mio, zise! Margot. avetimăs m'5 
năne.în mirare aueasta. cc pa 

— Kaăvîntslă katz ss [5 zise e rexele, nentrs. 8 
vorba .saă: de kanslă' snzi omă 'saă de: ali fenicici, mi 
asta den temneramentslă omalsi saă .ală femelei, ;. pi 
= AChicot Salătp, re e pt e , ———
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u:—'Eats de sigsră, zise. elă, selă mai. bănă kz= 
vîntă ue ksnoskă, sire. ia 
ai Atztă mai bine,:sănt. inlezritată la SanU mâl. Nro— 
fândă - filosofă de kslă ins kredeam: .aksm ss''revenimă 
la skrisoare; ss suii, doamnr, ls arză de dorin. de a afla 
nisvelele de la ksrtea Fransiiei, ui eats tokmai ks astă 
bravă. Chicot mi i lo adste într'o o limbz neksnoskstn; fors 
kare... i 

— Parz kare ? - reneti Mare gatită. a 

— Fzrz kare, m'ami fi bsksrală ,.zite mingnea 
drakalsi! suii lkrlă. îmi nlaue -nsvelele. mi mai: alesă 
năvelele skandaloase;, lsm' suie: ama de bine a le nove- 
sti. frate-meă. Enrilă de Valois. 

INi. Enrikă ală. Navarei urez “Srekands-t: ms 
nile. RE „o E 

— Ss vedemă, domnale Chicot, rus voele, 
ks acrslă snsi omă lare sc nregstesue a se înveseli 
măltă, ai snăsă ass, faimoass. skrisoare nevestei mele? 

nă 6 ama? a 
„— Da, sire.. . . aa 

— Ri bine! amilca mea , - snăne=mă nspină 10 

konrinde asts faimoasz skrisoare. De 
„iu Nă te: temi, . sire, .zise Chicot înkăragiată 

de asts libertate ală :kzriia esemnls îl5 da amîndoi sonii 

înkoronani, kr în astr latinz în kare. 6 skrisz misiva 

desnre kare este. vorba, sz n fi5 vre o -nrevestire rea? 
| — Nentrs ue ama? întrebi regele. . -- - -. 

Anoi întorkînds-se .kzlre. soia sa: 

— Ei bine! doamns? întrebi elă, 

Margarita se onri 5nă minslă, ka uri ksndă ară 

.
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fi voilă sz înueanz a esnlila . kzte sna din frasile emite 

din gsra Isi Chicot. e 

„i î.—. Mesauerălă nostră. are : “Icovintă, 'sire, zise ca 

dens “e mi termini :esaminslă mi dănz ue mi îokă otr-— 

rîrea , :latina: este 'o.nrevestire rea. . 

„— Blue? zise Enrikă oare astz. skămars, sri 

soare: ară . konrinde - nisue.. vorbe. zrite?. lea a minte; 
amila mea, regele fratele te este snă kKlerilkă din 
uci mai bsni uri din “ei mai: nolii. - 

— Kiară mi k5adă ms. insslts în trissra mea , 
dens km sa întimnlată la-wvre o: kile-va lege de la 
Sens, ksndă am nlekată din Ilarisă ka ss vit la voi, sire. 

— sndă uineva'are snă : frate. kă nisuc mo-— 
ravsri:: severe „.zise Enrikă l'snă tonă 'ue ns se noale 
esnlika, lare era între seriosi uri glămel 5 snă frate 
rege, 5nă. frate uikplitoră.. 

— Kate. ss: fin -nentră adevzrata onoare.a sorei 
sale ui a mămei sale, fiindă-kr în-fine ,. n nressnsiă; 
sire, kz daka Katerina VAlbret ară okasiona vrsnă : skan- 
dal, 15 ai deskoneri nrintr'snă kanitană. de gards. 

„.— Ol-eă, sent snă bsrgesă natriarlală ui. blsnds, 
zise Enrikă, nă ssnt reme, saă dala ui. ssnt,. asta. 6..ka 
sm. riză, wi nre leyea .mea! .rîză; “dar. skrisoarea , 
skrisoarea'. fiindă-k mi cra mie adresat,  doreslă ST 
Suiă:uc lkonrinde. | ... -i:. 
iai  E..o .skrisoare noni, sire,: 

— Bal... E eta 

i 

i 

— 0! da, uri lare onrinde. mai malte. „kalomnie 
de Iută se ovine ka: :S5'.Năip,. O. nesnire -nă nămai 

îi. 
! 

"o
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între snă. souă kă soia sa, darui între 5nă amikă kă 

toni amiuii. sei. - „- DE 

— 0lo! zise. Enrikă, îndrentunds-se mi inar- 

msnds-ul figăra kare. din natsrs. era ama. de. franks 

mi ama de voioasz kă o neînlredere nrefslais, ss :năin 
nesnire între snă somă mi o souis, ama dar între 1 mine 

ui” domnia ta? iai 

— Între domnia „ta i mine? sire. 
— Hi nentră ue, amika mea? Aaa 
Chicot se simpia. mezîndă ne snini, -mi ară fi 

dată maltă ,. de mi i. era':tare foame, ka s..se „deo 

sr se lislue. frr'a uina. e e 

— Norslă o sr se snarg3» mărmăra os în sinc, 

norălă o su. se snargr! : . -.. asi 

— Sire, zise regina, îmi nare reă [oarte kr: Ma- 

iestatea Voastrz a zitată latina, ne kare kreză l'a înv'euat'o. 

— Doamns,.nămai de.snă Ikră din toals lati- 

na uo am învzhală, mi. adskă a minte, 6 frasea asta: 

Deus et virlus oeterna; kărioass amestekztsrs de  ma- 

skălint , feminină uri de nestrs, ne kare nrofesorslă 

meă:nă. mi a nătsto esnlika. niui' 0. dat fire nsmai 

nrin'limba greaks, ne kare o înmelegeam uri mai năiină | 

de kzlă latina. i 

i Bire, ărmb regina, dalvai înueleme ai vedea 

în .skrisoare măl; ime. de: komulimente de totă felzlă nen— 

iră mine. . Ra ae i 

— 0! area. bine, zise. regele. 

— Oplime, -zise Chicot. aut 

î— Dar ue felă, adzsui :Enrikă,. nisuo- Kornli- 

mente nentră domnia ta notă năne nesnirea între noi,
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doamns.  krui în-fine:ne kztă timnă fratele met En- 

rikă îni va favue komnlimente, voiă fi de.nzrerea frate- 

Isi -meă Enrikă;  dal'ară ziuc rcă de domnia ta în asls 

slrisoare, a!.ară fi altă ueva, doamnr, uri ami înueleye 

nolitika. fratelsi: meă. aa Si 

: „— A! dakară ziue reă de. mine, ai elege 

nolitilka Isi Enrikg 7 

— Da, li Enrilks de Valois: ol : are nisye mo- 
tive ue le ksnoskă. . DI e 

: — Asteantz ' dar,  sire,: leu aste lkomnlimente 
săntă nămai snă cesordă însînsitoră ka s'ajsng& la: nisue 
însînsiri kalomnioase în kontra „amiviloră vostri ui 
al:mel. ; . 

Ii dănv aste “Iavinte zise 15 teza, Mara xa— 
rila astenli,. , . 

.Chicot -nleli, astă, Enrikă dete. din meri, - 
i — Vezi, amika. mea, zise clă, daka, dn toa- 
le;-mai înelesă nrea măltă latina, ui daka se afl k 
adevzră ănă asemenea ksyetă reă în skrisoarea . frate 
Isi mes. „ i a CN | 

Imi; de. înuetă mi kwtă de dsluc nronsnuiase 
„Enrikă - aste ksvinte, regina Navarei arsnki o urivire 
nlinz de ncînlredere. 

— Înpelene-ims nînz la lkanotă, i i'zise ea, sire. 
:— Nă:ueră mai .măllă, Dâmmezet. mi - este: 'mar= 

tsră. la asta, doamnr. resnsnse Enrilă, 
— Ai trebsinus: saă:: n „de. servitorii domniei 

tale, ss „vedems? 

— Dak am. . lrebăinys de ci, amika' mea? Îru-
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moass întrebare! ue anii fac fsrz ci ui redăsă la! nro= 

nriele” mele nsteri, Dsmnezeslă meă! . a 

— Ei bine! regele voiesue: sr desnar - de 

domnia ta ne uci mâi băni servitori” ai domniei tale. 

— No mi nas. | Sa 

— Bravo! sire, mărmăr5 Gnicot.. aa 

„— Ei! Pers îndoialz, zise Bnrikă ks auca bsn0— 

mis foarte de mirată kare era nămai a Ii, în ks -nîns 

la finele vienei sale fiz-kare se înuelă ks dinsa, kr 

servitorii mei îmi ssntă devotani nrin inimz dar nă nrin 

interes.  Ns am nimikă sz le daă că. 

— Le dai toalr inima, toats kredinua domniei 

tale, sire, asta € uea mai bsnz5 resnlalr a anăi Tree 

kztre amiuii sei. 

— Da, amika mea, ei bine? 

— Ei bine, sire, nă te mai înkrede-în ei. 

—— Bile lskrs drakalzi! nă ms voiă mai înkrede 

într'înmii nămai atnui kzndă ms voră sili, adikz kendă 

n voră mai merita. 

— Bani, atsnui, zise Margarita, pi se va “nroba 

km ci nă meritr, sire; eats totă. 

— A! a!-zise remele; dar în ue? 

Chicot nleki, din noă kanslă, ksm fpuea în "toate 

minstele skandaloase. 

— N notă ss ui snsiă asta, sire, resnănse Mar- 

garita, fsra. komnromile..- 

Uli ca nrivi îvnrejărăi. . 

Chicot înpelese km elă adăuea ssnzrare uri se 

trase înderstă. - 

_— Shkamne mesanmeră, i zise regele, bine vo- 
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iesue a ms astenta în kabinelslă meă: regina are. ueva 

marlikzlară a mi snsne, ueva foarte . folositoră . nentră 

servinislă meă, dsnz ksm vsză, 
Margarita remase nemiskatz, afars nămai' d'snă 

smoră semnă din kană ku kare Chicot vez ks nămai 

elă o nrinsese. ! 

Vzzindă dar ks elă fsuea nlzuero veloră doi sopă 

dskinda-se, se sksl$. mi nsrssi kamera, ke o singars 

salstare în nrivinga amindsrora.



XVI. - 

COMPUNERE IN VERSIUNE, 

Densrizndă ne auestă marisră, ne kare Marga- 

rita l& kredea mai tare în limba latins de kztă voia 

ss o msrtăriseasks elă, era snă trismfă, saă. uelă nă- 

pină o garannis 'de seksritate nentră dinsa; -kzui noi 

amă snăsă, Margarita ns kredea ne Chicot ama; de ns- 

pînă literat nrekim s'arnla, de oare-ue- ku. somălă ei 

nsmai, nstea ss dea fis-korsia kăvintă latină mai: malte 

întindere saă komentarie ne kari topi skoliastii în us n'aă 

dată niui o dats Isi Illaztă saă ]si Perse, aste dosz e- 

nigme în mari versări din Ismea latinz.- | 

Enrikă mi sopia. sa „aV5T5 dar msluămirca de a 

fi singsri. DLR 

Reyele n avea ne fan» nivi O anarinur "de ne- 

linisue, niv vr'snă nrenăsă ' de- ameninpare, Întradevsră 

regele nă suia latinesue.; -- m De 

— Domnăle, zise Margarita, astentă: s5::m5 

întrebi, 
X
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— Asts skrisoare te nreoksnr foarte, amika 

mea, zise elă; n5 te tsrbăra dar astă-felă. 

— Sire, nenirs kr astz skrisoare este, saă s'ară 
koveni ss fi5 snă evenimentă; s5nă rege nă trimite astă- 

felă sn mesameră la 'snă altă reue, Îsr5 ksvinte de uca 

mai înalt imnortanis. 
— Ei Dine, atănui, zise Enrikă, ss lssemă aiui 

mesauislt wi mesavwerslă, amilka mea; mai „ast scarr 

vre snă hală ? Aa 
— Aura era vorba, sire, zise Margarita mir'pn-— 

ds-se, dar nă 6 nimikă estraordinari, suii k3. mâi în toa-— 

te serele dannzimă. 

— E5 am 0 mare Vinstoare „entră mszne, 0 

mâre Yînzto: re, pal Rai 
A e 

— Da, o: bztais de Isi... | 

— 'Fiz-karo ks. nlzuerea sa, sire ;: îi nlare vi= 

nstoarea, mie" mi -nlaue balslă; vînezi, eă danpă.. 
=— Da, 'amika „mea, zise Erik, sasniion dy 

mi în adevrră,. nă 6 niui'5nă ret în asta. SE 
— Negreiuită, dar Maiestatea Voastr € o zi6 

săsnin'endă, ÎN Daca 

— Aslan, domn. ii 
Margarita asksltă ls lsare!:a minte. 
— Am snă neastimsră. | 

"—- Tlentră kare ksviută, sire ?- 
1 1— "Mentră -dnele vorbe: ue sazdă.. + i 1. 

— &nele vorbe? Maiestatea : Voastes: so neas- 
timarrz neni'zuă sgomolă?. . at
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— -Nimikă mai simnls, amika. mea, ksndă a— 

veste vorbe notă ss te valeme? : 

-— Ile mine? 

— Da, ne. domnia ta. 

— Sire, nă te înpelegă. - 

— ai aszită nimilă vorbinds- se? zise  Bnrikă 

ls auela- -uri tonă. E 

Margarita înuenă ss tremare. : seriosă ka s5 nă 

fiz sn$ felă de atakă din nartea: somglsi scă. - 

| -— Ssnt femoia : din lmo 'uca mai nsnină kă- 
rioasz, sirc, zise ca, mi masksllă niv o:dalz mai maltă 

de milă ucia uc mi se snsnc la srekile mele. Ile lings 

astea nrepzeslă alzlă de nsină aste: vorbe în kslă abia 

le ami askulta aszinds-le;. mi! kă .atztă mai maltă. as— 

lsnbnds-—mi srekile kzndă ele trekă. 

_— Ama dar nrerea domniei tale, doamns, 6 
7 trehse sm. desnrepscsui. toate auesto vorbe ?: - 

— Negremiltă, sirc, ui mai alesă. noi regii. a 

— entre noi mai alesă, doamnr. 
„—— Ventră ks noi regii, fiindă . în toate. disksr- 

sările, amă avea în adevrră nrea mallă de. Iolrăa dalta 

ne amă nreoksna. , 

— Ei bine, . kreză . ks ai ksvintă, amika mea, 

ui îni voiă înlesni o minsnats okasisne da pi anlila 

filosofia.:- Ma : 

Margarita lreză Ik a sosilă- minatali otzritoră; 

“îmi adăn totă kăragislă, ui l'snă tonă destală de lină: 

— Fis, sire, din. toals inima, zise 'ca. 

- Enrikă  înuens ks tonslă ănsi nenitintă kare are 

vsnă mare nzkală. de: msrlsrisită.
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— Kănosui ue mare interesă am neniră fila + mea 

Tosscuse ? | 

— Ala! strigi , Margarita, vazindă ku nă cra 

vorba desnre dînsa, wi lssndă &nă aeră. de trismlă. 

Da, da, nenir; mika Fosseuse,. amika voasirz. 

— Da, doamns, resnsnse Enrikă totă ks aue- 

la-1ui tonă, da, nentră mika Fosseuse. 

— Dama mea de onoare? .. 

— „Dama domniei tale .de onoare. | 

— Nebsnia domniei: tale, amorslă domniei tale. 

— A!'vorbesui ama, amika mea, ka ăna din- 

t'auele vorbe ue le akssai adineaori. 

— Adevsrată 6, sire, zise sărizindă Margarita, 

“mi. îpă ueră ertare- ks zmiliys. 

— Amika mea, al ksvîntă; vorbe nilire, mintă a- 

desea, mi mai :alesă, noi regii, avemă .mare trebsinus 

de a stabili astz teoremz în asioms; nre. leuea mea! 

doamnz,. kreză ks. vorbeskă grewesue. .. 
Uli Enrikă înuenă s5 rizz. .. 

„Margarita viti o ironit în. auestă  rîst ama de 

sgomotosă wi mai ales în. nrivirea ama de Îinz 
însogţia. . 

Înuens sz se lkam neastimnere. 

—. Ama dar,. Fosseuse ? zise ea. 

ue 0 

— Fosseuse € amalatz, amika mea, ari. mediuii 
nă ksnoskă ue are. i 

„—. Asta 6 .ksriosă, .sire. Fosscuse, dani snăsa 
Maiestrpii. Voastre, a fostă lotă d'asna înweleants. Fos- 
seuse :kare, dens ksm zivi, ară fi resistată ansi rege, 
daka snă rege i ară fi vorbită de: amoră, Fosseuse, as-
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t5 floare de karzuiz, astă kristală limnede, kats ss la- 

se okislă suiinuei ss nrtrsnzs nint în. fndală bakărie- 

loră mi dăreriloră sale. 

— Val ns 8 astă-felă, zise ls întristare En- 
rikă, | | : | E i 

— Ye! sirigi repina ks auea. renezilr . restate 

ne kare femeia uea mai sănerioarz arsnkz tolă dasna 

ka o szyeatz asnra altei femeie; “e, Fosseuse n. 6 

floare de lkrsuib ? 

— No zikă asta, resnsnse ks. veuealh, Erik, 

“su ms fereasks Dsmnezeă d'a akssa ne uineva, zikă kt 

fila mea Fosscuse ssfere de ueva ne 'kare se silesie a 

o asksnde mediuiloră. Si 

— Fis la medii, dar kotre domuia ta, konfi- 

dintele seă, t latul seY... asta mi se nare ksriosă. 

— Ns suis mai măltă, amika mea, resnsnse En- 

vikă relsendă- gragiosălă- seă ssrisă, sa daka suiă: ucva 

mai msltă, kreză de ksviinur a ms onri aivi. 

_s— Atsnt, sire, zise Margarita, kare krede. ks a 

înmelest dsnr întorsotsra vorbei kr ea avea avanta= 

pislă mi ks ci se kzdea a akorda o ertare krndă kre 

dea dinkontra kr irebzia s5 mii o uearz, alsnui, sire, 

_nă mai sui ue doresue Maiestatea Voastrr uri astentă s5 

se esnliue. 
— Fi bine; fiindă-ks astenui, amika mea; înă 

voi snsne totă. - ză 

- Margarita fsks o miskare arzizndă ks era gata 

S'askslle totă. Die 

_— Ară trebsi... ărmb Enrikă, dar ami nretinde 

nrea msltă de la domnia la, amika mea... 
7
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— Susne înainte, sire. | A 

—. Ară trebsi st mi faui îndatorirea da le dse 

lingz fita mea Fosseuse. 

-— ES, sr fală o visils astei fete lare s sc ziue 

kz are onoarea de a fi amanta domniei tale, onoare ne 

lare n'o askănzi? 

— Lasz, las5, înuelă, amika. mea, zise re- 

ele. Ile ksvîntălă me5, vei faue slandală ks aste 

esklamzri, mi în adevzră n suiă niui de kăm dala 

skandalălă ue ai [ave mară bslsra ksrtea Pranuiei, lui, 

în astr skrisoare a renelsi kămnalălui meă. ne kare 

Chicot mi a reuitato, se konrindea: Quolidie scandalum, 

adil:s, neniră 5n5 tristă smanistă* ka mine, skandală din 
“doale zilele. 

_ Margarita fukă. o miskare, 

— No 6 trebsinub ka sr suii latinesue neniră 

asta, rm Enrikă, lui 6 mâi franmăsesue, 
— Dar, sire, si s'ară aulika kavintele astea? 

| — A! eat ue mam nststă ss înmelegă. Dar 
domnia ta lare suii latinesue, mr vei ajsta kandă vomă 
ajsnue akolo, amika mea. 

Margarita se romi nins la: sreli, ne. lzndă En- 
rikă ks kanălă anlekată, kă mrna în. aeră,. semna. ks 
lasiz kk naivitate la lare uersoanr din ksrlea” sa ns- 
tea s» se auliue guolidie scandalum. 

— Bine, domnsle, zise renina, _voiesui în n5= 
mele snirii ss ms îmninui la o ant smililoare ; în ns= 
mele snirii mz voit sănsne. 

*  Avela kare învauz &manitsyile într'snă kolegiă. |
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— Îi malusmeskă , amika mea, zise Enrikă, 
îpă mslyemeshkă, | 

— Dar, domnsle, kare va fi skonslă astei visite? 

— E foarte. simnls, doamns. 

— Dar, irebse sr mi lă. snsi, fiindă-K5 sant 

destslă de naivr ka ss nă l& nriuenă. Si e 
„— FĂ Dine, vei alla ne Fosseuse în. mizlokslă 

fetelor de onoare, dormindă în: lkamerea loră.  Aste 
felsri de femeie, Suii, ssntă ama de ksrioase mi aura de 

indiskrete ,: în kzlă ună suiă | la ue estremitate va fi 

redisz PFosseuse. : 

— Se teme dar de deva! strigi Margarita lo 

îndoit, msniz unii 5r5; voiesuc dar s5 se askănzr! 

— No suiă, zise Enrikă. Veia ue suis 6 ks are 

ircbsinps a nprzsi kamera feleloră de onoare. 

— Dalka voiesue sr se asksnzs, sr nă se lase 

ne mine. Ilotă înkide. okii- asănra 5noră. Iskrări 3 dar 

niui o datr n voit fi komuliue. 
Uli Margarita astent; efekizslă sltimatalai seă. 

Dar Enrikă semzna k5 na aszită nimikă, elă 

îuri ]psase kanslă mi relsase auca alitidine ksgetrtoare 

kare anskase ne Margarita l'&nă minstă mai "nainte. 

— Margota, mărmsrb e€l$, Margola cum Tu- 

_ennio.  Eats uele dor . năme ue “kzstam, doamns, 

Margota cum. Tureunio. - 

Margarita „ asts dals, se fsks roxulis. 

— Kalomnie! Sire ». strigi , e vei ss mi reneui 

nisue kalomnic. - 

— Ye kalomnie ? zise Barilă lut se noate maj 

natsrală ; oare ici astea drentă kalomnic, doamns ? Ii 5nă
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nasapiă ală: skrisoarei fratelsi meă de kare mi adskă a 

minte! Alargola cum Turennio conveniunt in castello 

nomine. Loignac.. Negremită va trebsi. si năiă vr'snă 
klerikă a mi lraduue astz skrisoare. 

-— Askslts-mz, S5 înuelrmă asli jokă, sire, 

adzăui Margarita nlins de fiori, uri snăne- mi ksrală ue 
astenyă de la mine. + 

—- FĂ Dine, ami dori, amika mea, ka sr desnarui 
ne Fosseuse de fete, wi nănindz-—0 într'o kamers singărs 
st i -trimini -nămai &nă medikă, sn medikă diskretă, 
de esemiils ne als domniei tale. 

—.0! vzză ueia ue este! Sirigă reuina. Fosscuse 
kare. lpăda virtstea sa, Fosseuse kare. arrta 0 minuinoasz 
virminitate „ Fosseuse 6. grea mi manroane. st naskz. 

— Nă zikă asta,  amika mea:, zise Enrikă, nă 
zikă asta; domnia ta o înturesui, 

— Asla €, domnăle, asta 6! strigi Margarita ; 
tonălă domniei tale uelă însînzitoră „ falsa -domniei tale 
smilinu5, mi o nrobeazz. Dar ssntă nisue sakrifiuie, 
fiu liară reme, dar nă le uere de la - soia sa. Slans 
însă=uă grerualele: domnimoarei de Fosseuse „ Sire, esti 
komnliuele ci, asta te..nrivesuo: Xalmabilluă nedeansa, 
iar nă inouentălăi. : 

"— Kalnabilslsi, bsnă! cats ka .mi.  adsui a minte 
înks terminii astei snzimîntstoare: skrisori. ” 

— li de felă? 
— Da, ksIlnabilslă se - ziue. nocens,. n5: 6 ama? 
— Da, domnsle, nocens. AER 
— Eă bine! 6 în skrisoare: Margota cun “Tu 

“rennio ambo nocentes, conveniunt in castello nomine - Loi-
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gnac. - Dămnezeslă met! ue reă îmi nare kz n'am 
sniritslă ama de înavsnilă nre kstă am memorii. sigsrs! 

| — Ambo nocentes, reneti înuetă Margarita, mai na- 
lidz de kztă oslerslă seă de dantele brobinpală*; a nrierstă, 
a nrigenstă. 

— Margola cum Turennio ambo nocentes Ye 
drakă a voilă ss ziks fratele meă nrin ambo? srmi f5- 
r» îndărare: Enrikă als Navarei. În kredingz, amika mea, 
6 nrea de niirare ka, suiindă latinesue nrekăm sui, s% . 
nă mi esnlivi înks astz frase kare m nreoksns. 

— Sire, am avată onoarea a vs snsne... 

— E! Iskră drakalsi! întrersnse regele, eat tok- 
mai Turennius kare se nlimbs szb ferestrele domniei 
talo mi kare se zits în săsă, ka lksm te ară - astenta, 
bietslă bziată. 1 voiă faue semnă s% se ărue, elă 6 foar- 

te. învsyală, îmi va snsne ucia wo voii sm suiă. 

— Sire! sire! strigi, Margarita rediliznds-se ne fo- 

tolizlă set mi îmnresnsndă amîndoss inznile, sir; fii: mai 

mare de lrtă topi tsrhărstorii mi tonă kalomniatoriă F ranuică. 

-— EX! amila mea, mi se nare k5 nă-6 uineva mai 

indălintă în Navara de kstă în Franuia, mi adineaori, 

îns—uri domnia la... erai foarte asnrs în nrivinua Dietei 

Fosseuse. | 

— Asnrs, că! strigi Margarita. 
— Ealk'anra ! - adă-ni- a minte; 'kă toate astea, 

ară trehsi ss -fimE îndăluinni, doamns; netreuemă o vi- 

aus awa de dălue, domnia ia în balsrile kară înă nlală, 

că în vînztorile ue mi „nlakă, 
. 

  

+ Vonsită kă vnsea galbenz skoasz din nlanta nimits brobing5.
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-— Da, da, sire; zise: Margarita; ai kevintă s3 

fimă indalginul 

— 0! eram nrea sigsră de inima domniei tale, 

amila mea, | 

— Fiindă-k5 ms  Kanosti, sire. 

— Da. Vei merme dar ST vezi no , Fosscuse, 

nă 6 ama? , 

— Da, sire. | 

— So desnarni de uele alte fete ? 

— Da, sire, 

— Ss i dai medikală. domniei. tale ? 
— Da, sire, 

| — Uli niui o gardz,. Mediuii ssnlă dislreni 
din kondiyisnc, garzii sănlă vorbitori din obiuciă. 

-— Adevzrată, sire. = 
— Ii daka din neferiuire ucia ue se. ziue ară 

fi adevzrată, ui 3: în adevzră. biata fals a fostă sla-— 
bz. mi ară fi kzzată... : 

Enrikă  rediks okii snre ueră. : 
| — VWeia ue se noate întîmnla,. srmi că. Re- 
meia 6 Ikră frapetă, res fragălis mulier, ksm ziue E- 
vanyuelizlă. 

— Fă bine! sire, ssnt femeiz, mi suit indal- 
vinga ue trebe ss am nentră uele alte femeie. 

| — AI sii oale lskrarile, amika mea! esti în 
adevzră sn$ models de nerfekgisne, II: 

— Uli? 

— Di în sorată mile. | e 
— Dar krede, Sire, sm Margarita, les nămaj
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nentră amorslă domniei tale fakă snă asemenea salri- 

fiuiă. . 

| — 0! o! zise. Enrikă, te ksnoskă bine, doam- 

15, kiară [ratele met, kare ziuc atsta bine de dom- 

mia ta în asts skrisoare, uri lare alztsrs ne ling al- 

“tele; Fiat sanum ezemplum statim atque res cerlior e- . 

veniel,  Auestă bsnă esemnlă, fsrz îndoials, amila mea, 

6 aucla ue I& dai. | _ 

Ii Enrikt sură; mzna ne jmslate îngienats a 

Margaritci. ” 

Anoi onrinds-se ne nragălă mei: 

„— Mă de komnlimente tinere din narte-mi la 

Fosseuse, doamns, zise elă; okăns-le de dinsa km mi 

ai nromisă, că, nlelkă la vînstoare; noate nă te voiă 

vedea înainte de a ms: întoar're, noate kiară niui 0 dats.. 

asi Isni suntă . nise feare ărite; vino s5 te îmbrsui- 

ueză. amika mea. 

Îmbroniuri mâl kă! afekyisne ne Margarila mi 

ewi, lrswnd'6 înkremenits de ucia ue aszise.



XVII. 

- AMBASADORULU SPANIEI. 
__» Remele. ajsnse ne Chicot în kabinetslt set. 

„5 Chicot era înks kă totslă miskată de temerile 
esnlikurii, a, 

— EA bine! Chicot, zise Enrikă. .- 
— E bine! sire, resnsnse Chicot. -. 
— T5 nă suii ue nretinde regina? 
— Ne. 

— Ea nretinde ks blestemata ta de latineaskz 
va tsrbăra tolă menanislă nostră.  - 

— Ei! sire, nentrs Dsmnezeă, sz zitsmă astz 
latineaskz, uri totă se va termina. O bskatg latineasks 
deklamats n 6 ka o bskatz latineasks Skrisz, vintală 
iea-ks sine ne na, fokălă nă noate sneori Tesui sr 
arz5 ne vuca alts, 

— B5, zise Enrikă, ss my ica drak daka mal 
kămetă Paueasta.
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— Aura vezi! : , | 
— Am altă lskrs de fokată, | nre o legea mea, de 

kstă s7 kăuetă la astea. | . 
— Maiestatea Voastrs voiesue mai bino s S5 ne- 

treakz, xm? 

— Da, fstslă meă, zise. Bnr. destală de ne-— 
mălyămită de tonslă ku kare. Chicot nrousnuiase aste nă-— 
ine kăvinte: da, Maiestatea mea voiesue mai msltă 
s5 netreakg. i 

— Earis-ms, dar. noate ks ssnztră ne  Maiesta- 
tca Voastrz. 

— Ei! fisle,: adzsui Enrikă inzluzndă din „meri, 

W am snăsă ks alui nu 6 ka la Louvre.  Aiul se 

faue ori ue amoră de fag» « ori ue resbelă, ori ue no- 

litikz de famr. 

Ilrivirea reyelsi era ama de dalue, sarisală ama 

de mîngiitoră în stă: Chicot se Simyi ks totală înkă= 

rauiată. Ma . 

— Resbelt uri nolitikes mai nsuină de. „kntă a- 

moră, n 6 ama, sire? zise elă. 

— Ure legea. mea, skimnslă meă amilkă, o mzr- 

lsriseskă : astă oramă € ama de frsmosă, aste vinsri din 

Languedoc 'ssntă ama de. găstoase, aste femeio din Na- 

vara săntă ama de frsmoasel - 

— E! sire, resnsnse Chicot,: nare-mi-se ks ii 

ne rewina; Nuvaresele ssntă oare mai frsmoase uri 

mai komnlskstoare de kstă: dinsa? daka va fi „astă-felă 

fak& komnlimentă Navareseloră. E 

_.— Ei, nre legea. mea! 15 ai kăvîntă,, Chicot, mi 

că kare sitam kw esti ambasadoră, ks..renresinpi: ne
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regele Enrikă ală III, kr rewele Enrikă al III € fra- 

tele doamnei Margarite, mi ks nrin srmare înaintea ta, 

katr, neniră k5viinuz, s5 nremăeskă ne doamna Marga- 

rila mai uresăsă de toate femeiele. Dar irehăe sr erpi 

imnrădinua mea, Chicot; nă sănl de lokă obiuinzilă lkă 
ambasadori, fstzlă meă. 
- În auestă minstă sura lobinetalai se deskiso; mi 
dW'Aubiac ansnui lks-o voue tare. : 

— Domnslă ambasadoră als Snaniei. 
Chicot fskă o svritărz ne fotolii kare folkă ne 

reuele St Sărizz. 

— Ilre leyea mea, zise Enrikă, calz o desmin- 
wire la kare nă ms astentam.. _ Ambasadorslă Snanici! 
Uli vo drak vine ss fals aiui? . 
__— Da, reneti Chicot, ue drak vine s5 faks 

ai? E RE 
„— Vomă alla, zise Eurikă ; noate venrinală nos 

iră snaniolă are vr'o tears desare frontiers 55: dis= 
„năle'kă mine. - 

— Ms retragă, zise Chieot ks sila u5.. for 
îndoials 7 Maiestatea Sa Filini II vs trimite snă ade- 
vsrală ambasadoră, ne kndă că... 

— Ambasadorslă Franuiei sr dea nasă  Snânio- 
Isi, mi asta în Navara! minsnea dralzlsi, asta .n se 
noale; deskido: aslă kabinelă de eri ui într5 în 
întră. | 

| —. Dar de akolo voiă auzi ot, Biro eu. voii, 
sire. | Aa i 
i TĂI is'vel aszi, nre lenea mea! ue mă nasu? că 
n'am nimilcă de asksnsă, Anronosilă, nă.mai ai nimikă sp
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mi snzi: din nartea rewelsi - stsnînslă că, domnsle am- 
basadoră ? e a: 

„— Nă, 'sire; nă mai am nimikă, 
— Bine, aksm ai. nămai ss vezi ui S'askălui 

era fakă “topi ambasadorii nsmiîntălsi; 'vei fi dar de mi- 
năne în auestă kabinetă ka ss şi faui înssruinarea: Deski- 
de-i okii bine, uri :askăltzkă amindoss srekile, sksm- 
mălă me Chicot, Me 

” Anoi adzsyi: | e 
— D'Aubiac, snsne: kanitanslsi meă -de gardz 

S5 întrodsl ne domnsli ambasadoră ali Snaniei... 

Chicot, aszindă auestă ordină, se: grzbi a intra 
în kabinetslă de rul, mi înkise ka „grije tanieria ky 
kinări, 

2 

ni nasă smoră ui mrsssrat resuni ne. narke-— 

„islă sănstoră: auestă nasă era als ambasadoralai M. $. 

Filing II. 

| Dsnz ue se terminat areliminariele konsakra-— 

le” la amznsntele de 'etiketz, mi dsns ue Chicot:.nsts a 

se konvinge, din fsndală asksnzztoarei :sale, ks: Bear- 

nesălă suia foarle bine sp. dea asdiinus:. 
i —: Iotă: vorbi liberă Maiestzyii. Voastre? între— 

bi trimisală în limba snaniols, ne kare ori ue .Gaskonă 

saă 'Bearnesă..0 noate înmeleme ka n6 a natriei sale, din 

„kassa msluimii -.de : analouie. 

— Iopi vorbi, domnale, resnznse Bcarnesulă. 

pa Chicot îmi deskidea' bine : srekile. Interesslă 0— 

ra mare nentră dînszlă. „ SE E 

i —: Sire, zise ambasadorală, adskă . pesnunslă 

Maiesturgii Sale katoliue. 
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„— Bsnă! zise Chicot, dal'adsue snă . resnsns;, 
a mizlouilă o ucrere. 

— Assnra krrsi ssbiektă ? întrebi Enrikă. 
"— Assnra nronsneriloră “din Isna trekatz, sire. 
— Ilre' legea mea, zită:nrea lesne, zise Enrikă, 

Bine-voiesue.''de mi ad a minte kari era aste - nrons= 
neri, te rogă, domnsle ambasadoră... ... ... 

— Dar în nrivinpa nzvrliriloră nrinuiniloră lo= 
rani în Franuia. | Do 

— Da, uii mal. alesă: în nrivinga nsvsliriloră 
kămstrălăi mes de Guise. Foarte hine!. mi adskă a 
minte aksm; srmeazs, “domnsle, Urmeazg. - 

-.. — Sire, ărmb' Snaniolzlă, regele stenînslă - meă, 
ls toate ks a soliuitată săsemnarea snăi traktată. de a 
Jianus ks Lorania, a nrivită '0 alianuz -lkă Navara ka 
mai sinuers, ui ss 'snănemă kăvintală, ka mai folositoare. 

— Da, sr venimă la vorbz, zise Enrikă. : 
= — Voiă fi frankă “ku ' Maiestatea Voastrr, sire, 
kzui ksnoskă ksyetele repelsi steninalai. meă în nrivin= 

a Maiestsyii Voastre. N E 
— Ii'e5, ami: nstea ss: le lonioskt ? 
— Sire, regele stenînzlă mes n5 Telesz nimikă 

Navarei, - : | | . 

Chico! lini srekia sa de taniweriz, măsksndă-nii 
mereă virislă degitalsi ka. s3 se înkredingieze - k% :: nă 
dormia. 

— Daka: n5 mi refss nimikă, zise “Enrilă, Ss 
vedem ve notă uere. 

— Toti ue va nlzuea Maiistagpi „Voastre, | sire. 
— Drauel
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— Vorbeasks dar. ne fans uri kărată. 

— EA, lskră drakslzi, toate, sănlă înkărkotoare. 

— Maiestatea Sa remele Snaniei, 'voiesue ka 

nozlă seă aliată 'sz n'aibr-a se teme de nimini; nroni— 

nerea ue voit faue Maiestzuii. Voastre v3 'va dovedi. 

— Askslls, zise Enrikă. IE 
— Regele Franuici lrakteazz ne: renmina . Na- 

varei ka mo inemiks ncîmnslatz ; se leansdr de ea. Ir 

i 6 sor din minătală krndă o. îmnle de rsmine, asta 6 

adevrrată... Injăriele reyelzi- Franuici , mi ueră erlare 

Maiesiruii Voastre dalta mr voiă aline de aueslă ss- 

biektă ama de delikată. 

— Atinge-te, atinne-le. - m 

— Injsriele remelzi  Franuici ssnlă msblise uri 

asta € dovedită kzui le ksnosliă. topi. 

Enrikă fuks o. miskare de negare... . 
— O ksnoasue nsblikslă, srmă Snaniolzlă, fiindă— 

kz săntemă însuiinmani; renelă dar, sire: rewele Fran- 

vici se-lcanzis de doamna Margarita kz i este sorz, 

fiindă-ks voi a 0 .desonora onrindă în nsblikă litiera sa, 

mi nănîndă 5nă kanitană din garda sa so kaste. 

m —. Ribinel domnsle ambasadori snde ai a minte 

s'ajănpi ? ta i 

e —: Nimikă mai i lesne, nrin ărmare, la Maiesta- 

tea Voasirz, ka sz--le lenczi de sopia aueia de kare 

fratele sei se leanzir kz-i 6 sorz. 

-: . Enrikă se sită la taniyeria : din derztslă Izriia 

Chicot, suzimîntată, astenta « nalnitendă .ressltalslă ans 
învenztă ama de nomnosă. .
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—. Den ue se va goni remina, rm: ambasado- 
ral alianga între rewele Navarei ui reyele Snanici 

 Enrikă salată, - a 
i — Ast5 aliang5, ărmi aimbasadorstă, € ls to- 
tălă! înkeiats, uri. ealz ksm,. “Remele Snaniei dr ne in- 
fanta fiia sa renelsi Navarei, uri. kiar Maiestatea Sa ica 
do :sowis 'no doamna Katerina de Navara, sora Maies- 
isuii Voastre. “ 
2. Onă fioră de traflis troka nvin tolă kocnală Bear- 
noszlei, snă fioră de snaims nrin toli kornzlă. Isi Chi- 
cot. nzlă îmi vedea soartea ne orizonlă, strelsuitoaro 

„ka soarele ressrindă, uelă altă vedea kszindE ui msrindă 
suentrulă mi fortsna familiei Valois. 

. Snaniolălă, netsrhărată. ini reuc, n5 vedea altă 
nimilct de listă instrălwisnile stsnînălsi scă. : 

Se înks,. nentr'snă: minslă, 0 tzuere nrof&ndr ; 
anoi, dar avestă minătă, remele Navarei zise: 
i —  Ilronsnerea domniei tale 6 > mingnats, ini MD 
îmule de onoare. 

„—- Maiestatea Sa, se. grabi « 53 zik negouiato= 
rslă mzndrs kare se basa ne o nriimire de enlăsiasniă, 
Maieslatea Sa. remele. Snaniei ns nronshe Maiestrj „ii Voa- 
Sire do kzlă o singărs kondinisne. 
= — Alo kondigisne, zise : „Enrikă, 6 nea  drentă; 
ST .vedemă lkondimisnea... - : 

— Ajoisndă. ne Maiestatea Voastrs în ontea 
nrinuiniloră.. lorani, adiks deskizindă kalâa tonsli Ma- 
iestzuii Voastre, : stsnînălă met art dori “53 înlesneaskz 
nrin alianua voaster snă mizlokă. de-a nTsira Flan= 
dra, ne kare inonsiniorălă dzue d Anjou nsne iara 
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în minstslă 'avesta. Maieslatea Voastrz înpeleue bine 7, 

stsninzlă met i dz toats nrekwderea assnra 'nrinuiniloră 

lorani, fiindă-kr domnii. de Guise, aliapii 'sei natărali la 

nrinuini katoliui, fak& singări nsmai o narlids în lxonlra 

domnălsi dsue d' Anjou în Flandra. Afar. din asta, . 

cats singsra londiuisne; ea € rayionabils - ui: Biuoars : 

Maieslatea Sa regele Snaniei se va alia ks voi nrintr”o 

îndoitz kzsztoris; te va ajsta: ss... — ambasadorslă 

kzsts snă minstă adevsrata vorbi, — s5 ărmezi reue-— 

li Franuiei, mi i vei garanta Flandra. . Ilotă: dar 

akăm. ksnoskîndă înuelenuisnea' Maiestzyii Voastre, ss 

nrivesl& negogiarea mea ka îndenlinits dans toate do- 

ringiele, - E NI 

„O tpuere, mai mvofnds înks de: lot vea din 

tîiă. drmi dswaveste ksvinte, ka sr lase fsrz. îndoials 

s' ajsngs în toals nsterea sa resnănsălă ne kare anne- 

lslă esterminatoră astenla ka sz loveaslz, n ne ivi ne ko 
lea, ori -ne Franuia saă ne Snania.' tt 

Enrikă al3 Navarei fsks trei sas. „mare nauuă în 

kabinetslă ses. n 
— Ana dar, domusle, zise eg. în-fine,, asta e 

rosngnsulă ve esti. înszruinată sz mă. adi. 

— "Da, sire. . : o 

— Allă ueva nimikă ? | e 

—— Nimikă altă ueva. . 

. — Ei bine! zise Enrikă, refasă nronsnerea Da 

iestegţii Sale remelsi. Snanici. 

„.. .—" Refest: mena infantei! strigi. Snaniolali lo 

înfiorare asemenea! ks aueia „ue 6! înksts „din dărerea 

ănci vslne. la. kare ns:se asteanle uineva. . .. . - ii 
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„1 '— Onoare dostălă de mare, domusle, iesnănse 

Enrikă rediksndă kanslă, dar ne kare. ns .o notă krede 

mai nre sssi de onoarea d'a avea de souir n'o fatz din 

Franuia. . a 
„u.— Da, dar.asts alianus dMintiiă te anronia de 

mormiîntă, sire;-a dosa le anroniz de tronă.. 
3. — Tremioass, nemssărats fortănz, domnăle, 0 

suis, dar ne kare n'o voiă kămnrra niui o datz liă ssn- 

ele” mi onoarea. fiitoriloră mei. ssnăui. We! ' domnsle, 
57 tragă sabia în kontra remelsi Franuici, ksmnalălsi meă, 

nentră Snaniolălă uelă streină; ue! s5 onreskă stindar- 

dslă Franuici în kalea sa de gloriz. ka sv lasă tărnsrile 
Castiliei mi ne leii din Leon sr termine lskrarea ue aă 

înuenst'o ei; ue! sr fakă a se omori fragii de frană; sadlă 

ue sireină .în' natria mea! -Domnsle, aslălim bine asta: 

am uerslă vevinălăi meă,. remelsi Snaniei,. ajstoare în 

kontra Domniloră de Guise, lari ssntă nisue lakomi îmn'5= 

rekiami dănz mosuenirea 'mea, dar nă în kontra dăuelsi 

MAÂnjou, lksmnatslă meă; dar nă în kontra remelui En 

rik$ III, amikslă mes; dar ns în lkontra souiei: mele, 

sărora remeli meă. Ajstayi ne Guisii, zisenii,-le veni 

da snrijinuiă vostră. Faueni; ' voiă -arsnka assura lort 

mi as&nra voastrz ne tou nrotestanuii Ilermaniei ii ne 

uci din Franuia.  Reyele. Snaniei voiesue a reksueri 
Flandra kare i skrni din .mznr: fak ueia -ue a f-— 

lkstă Karolă ali uinuilea: uears: treuere remelsi Fran- 

uici a ss meargz a relilama tităla sa de întiizlă bsr- 
gesă din Gand, mi venele Enrikă III. stai es bsnă nentră 
dînsslă, i va.da o treuere aura de legal km a frkstă 
regele Frangois I-iă. Voieslă tronălă Franuici, zise Ma-
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jestatea Sa katolikz, se noate, dar mam de lokă tre- 
bsinus ka ss mi ajste uineva a: li kzstica; îl& voit Isa 

_singără daka 6. vakantă, iară mi în kontra .tătaloră Ma- 
iestzpiloră lsmii. Ama dar, adio, domnăle. Snsne fratelsi 
meă Filină ks sănt reksnoskztoră de oferirile sale. 
Dar mauri fi ssusrată ne dinisăli de moarte daka, f5- 
kînds-le celă, m'ară fi krezsti nămai sn5 minztă kanabilă 
de a le nriimi. | 

Adio, domnsle. | _ | 
— Tea a minte, sire, kz Dna înuelewere între 

doi veuini deninde de la o vorbz rea. 

| — Domnsle ambasadoră, adzzui Enrikă, ss 
Suii bine mi asta: kr reme al Navarei sas reye de 

nimik, tot; na € nentrs mine. lKoroana 6 ama de 

suoars, în kztă niui mauri Simui-o lzzindă daka mi 

ară alsneka de ne frsnle; afarz de asta în auestă mi- 

nălă ms voiă sili s*0 reniă, fii linisuită. 

Adio, înks o. dalr, domnsle, snsne renelăi 

stenînzlăi domniei tale ks am nisue ambinisni mai 

mari de stă auelea ne lkari m'a fekată ss le întrevsză. 
Adio. Sa 
"Di Bearnesulă devenindă,. nă îns5-ui elă, ui 

omălă ne kare l& kănosuca 'uineva într'însslă, dsnr ue . 

S'a.Issală 5nă minstă ss fi dominată de kzldăra. erois- 

măli set, Bearneszlă, sărizîndă ks ksrlenire, relondsse 

ne ambasadoră nîns la nragălă kabinetslsi seă. 

—.1Â029):B19tetere—



XVIII. 

“SĂRAGII REGELE NAVAREL 

. Chicot era ksfidală într'o 'mirare amâ de:.nro- 
fsnds, în stă nămai lkănel5, ksna5 Enrikă. remase sin- 
gără, s5 easr din kabinetslă se&. . 

Bearnesălă rediki taniperia mi : “se dsse de 1 

bsi ne smere. E 

— EX bine, domnsle Chicot, zise el, km ui 

se nare ucia ue am Înlslă? | 
— De minsne, sire., adrsui Chicot atentă în- 

ka. : Dar :în adevzră, ncntrsnă rewe kare ns nriime-— 

sue adesea. ambasadori, îmi nare ks. audă îă nriimessii, 
îi nviimesui bine, E 

— Ii kă toate astea fratele mes.  Enrikă ase 
ka sz mi viis auesii ambasadori. 

— Ye fel, sire ? 

— Da, daka elă ns nersekata mneînuetată ne 
biata su sorz, uci alui m'ară fi kămetată s'o nersekste.
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Kreză lim dala. regele: Snaniei mark fi suistă desonoarea 

înlsts reyinei. Navarei, kzundă- ănă .kanitană de gard a 

kzulală trsssra sa, krezi. oare Iară fi venită -a mi 1ro- 

nn. s'0 lasă? . DI a 

— Vază kă feriuire, sire,: „resnsnse Chicot, 5 

ori ve înuerkare va fi nefolositoare, mi k5 nimikă nă 

va ngtea rsne băna armoniz ue esiste Înbre domnia 

ta uri remina, - . aa 

—. Fă, amikslă meă,. interesulă. da msne- nesnire 

între noi 6 nrea învederată...: 

— Îi msrlăriseskă, sire; ks ns ssni. auua “de 

nutrănzztoră ne lkrtă mr kreză. - ae 

o Pre îndoials . dorinna. fratelui mes Evil 
esle lia.sr lasă ne sora sa. .- .. - ut 

— Ye fel? Esnlikz-mi asta, le rogă: Dare! nă 

kredeam 55 .viă la o ama de hsnz'skoalz..î:- 

E — Ts suii, Chicot ks aă sita S5 mi nistea- 

sk dota“ soyiei mele. 

— Ns, W'o suiam, sire; îmi i trozea nzmal arin 

minle. . Si 

— Er astr dotr se Komnsnea de trei sste mik 

skzde de ară. - Da 

— Frămoast sms, 

— Uli de mai mslte orame de sigărang5, a 

intre aste orame, mi Cahors. | | 

-:— Frămosă orauă, Dămnezesle! . --- | 

— Am. reklamată, ns uele lirei mii -skede: de 
, i , 

  

$ Zoe, i
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asră —. lkztă de szrakă ssnt,.. mr kreză mai avstă de 

stă. reuele Franuiei, — dar oraurslă Cahors.. 

. — "A! ai reklamată:-oramălă Cahors, site. Aszi 
akolo, bine ai frkătă, mi de : ami fi fostă în loks=vs 

axă fi îskotă tolă ama, : - 

— li: eals nentră ue, “iso Bearnesslă kz fi- 

nzlă scă sărisă, eals nentră ue...  Îuşelegi akum ? 

— N5, ss fis als drakslzi! | 

— Bas de ue voră ei.ka sz ms strikă kă s0- 

Jia mea wi s'o lasă. Ne mai avind'o soniz, înueleui, 

Chicot.. s'a dăsă dota; nrin ărmare s'a; dăsă uele trei 

săle mii skzde, oramele, mi mai virtosă Cahors. . Ssntă 

mălte” maniere d'a nă ui ine uineva kăvîntslă, mi fratele 

meă Valois este foarte nriuenstă desnre asemenea ksrse. 
„— Kă toate astea ai dori. foarte msllă sz ai a- 

ucastz uelate, nă 6 ama, sire? zise Chicot. . 
— Forr îndoialz, kzuă, ue 6 rogatală meă de 

Bearns? snă bielă nrinuinală ne kare avariuia ksm- 
nalătsi mes mia soalre-mi 5 a5 rosă asti-felă, în stă 
titsla de rege ue se alstărz Ile Iîngs dinslă a deve- 

nită ridikslr,. . 

— Da, de oare-ue Cahors suită Ia astă nrin-— 
vinată,.. a 

— Cahors ară fi turia mea, anrrarea ueloră 
do relipisne kg mine, , 

— Ei bine, sksmaslă met sire, iea-pi sneranua 
de la Cahors, lui fiindă sat ns wertală ks. doamna 
Margarita, repele Franuiei nă i.15 va da niui o dat . 
afars nămai daka l& ai Isa... 

— O! strigi Enrikă, 13 auii Isa, daka mart
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fi ama: de tare! mi mai vîrtosă: daka a ani fi srită 

resbelslă. - 

— Cahors ns se noale Isa, sire, zise ; Chicol. 

Fana li Earikă. se. armă de o: * nenztrăusz 
naivitate. Se a | | 

_— 0! ns se: roate Isa, nă se noate. lăsa, zise 

el, dal'aveam o armat... ve ns o am. 

:— Askălis, sire, zise Chicot. noi. ns săntemă 

aiuă ka si no sninemă lingăwiri. Între Gaskoni, suii, 

se: vorbesue ks inims ksrats: Ka ss ici oramălt Cahors; 

snde. € domnslă de Vesin, ară trebsi sz fii sn Ani- 

hal sas ăn Vesare, uri Maiestatea Voastrr ... 

—. EA bine!. Maiestatea mea ?... întrebi Tonrilă 

lk sărisslă scă amsuitoră. . 

 — Maiestatea Voastri a zisă kr nă i nlaue res- 

belzlă. Da Da 
| „Erik săsnini,; o Isuire de flakvrs lsmini 0- 
kislă ses nlină de melankolis; dar asksnzindă îndalr 

„aste miskare fsrs voi, nelezi ks mrna sa ars de 

soare brsna sa barbr, zikîndă: E 
— .Niui o dat n'am skosă sabia, € adevrat 

niui 0 date n'0 voit skoate.. Ssnt .snă rege de naue ui 

snt omă de naue; ks toate astea,. Chicot, nrintr'ănă 

kontrastă kăriosă, îmi nlaue sm vorbeskă de ' ale res- 

belălsi: asta vine din ssnmele mcă. Srntslă Ldovilkă, 

stremomslă mei, avea narle uri elă ks, fiindă niosă din 

kresuere mi . din .natărs  blsndă, .se fruea sneori 5nă 

Isntauiă bmiziosă de lanue ui 5n% sshiamă  inimosă. St 

'voibimă, daka voiesui Chicot, de domnslă. Vesin, lare 

6 snă Uesare mi ănă Anibal. -
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1 Sire, 'earts-mr ş zise Chicot, -. dak am nstslă 

n5 nămai a.v5 aline dar înkz a vs nelinisui. Am 

vorbită de“ domnslă de Vesin nămai ka ss stingă ori 

ue ărms de ardoare nebsnz ne kare jănemea uri nesui- 

ina afeueriloră ară fi nzskslă în inima voasirz.. Cahors, 

vezi domnia la, 6.ama 'de bine anvrală mi aura do 

bine nzzită fiindă-ls € keia sădalăi. . e 

i to Vai! zise Enrikă săsninzndă mai lare, o sui bine. 

. „_— Este, sem5 Chicot, avagia teritorial niz. ks 

selurilatea lolsinpei. Vine are snă orauiă lksm.6 Cahors, 

are 'grinare, . uelare, kase: de feră, monroane, loksinue 

mi relajiăni; uine are 5nă oramă km 6 Cahors, are totă 

nânlrs sine, uinc. nă l5 arc; totslă. € în kontra sa. 

— Ei, mermsri remele Navarei, eats nentră u6 

aveam 0' ama mare dorinut ka sr am oramsăli Cahors, 

în krtă am zisă Dietei msmci mele su 1% năis ka na 

din kondinisnile size” gud non ale kwsztoriei mele. Na! 

cals ks vorbeskă latinesue akm. : Cahors era dar ana— 

naniălă sonici mele: mi l&: nromisesers, era dâlori: sr 

mi l& dea, 
— Sire, a îi datoră ui a nlzti... zis0 Chicot. 
a AI, kovintă a [i datoră uri a. nlzli săntE dozr 

lală nrea . diferite , amikslă mes; ama. dar esti de ND- 

rere. kr nă mi 15 voră nlzti de lokă. 

„= MI 6 teams. 

ăi — Draue! zise Enrikă. 

 — Uli ka ss vorbeskă . lsrată,.. sri , Onicol.. 
— Ei binel . i aa 
„— Vorbindă ksrală , voră avea botu siro. 
— Voră avea ksvînlă? neniră ie, amikslă meă?
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— lentrs kg mai suisiă. sz şi faui meseria de 
reye., sopă ală znci-fele din Franuia, -nentrs- ks nai 
suiălă kim ss fani. ss. pi.se nlzleaskr.. mai întiit dota 
uri în &rms St remini oramele domniei lale.-- 

— Neferiuităle ! zise Enrik$ ssrizîndă ks amr: 
rpuisne, (5 nă ji mai -adăui a minte de kamnana li 
Saint-Gernain P Auxerrois?: îmi “nare ku. nă- minere ne 
kare voră ss lă: săersme kiară în noantea: nsn n sale 
nă kămetz artă la dotz kulă la viauz. | 

— Bsnă! zise Chicot; dar Malsnui? .. . 

— DPatsnui ? întreb Eurikă. | 
— Da; mi se nare kr amă fostă linisuini. Ei 

bine! trebzia ss nrofigi de astz linisue nenlră a instrs- 
menta; trebsia, earts-mr, sire, lrebsia ss negouiczi, 
în lokă sz te wii de amoră. 2 mai desfutetoră,: dar mai 

năuină nrofitabilă. Îni snsiă asta, în adevzră, -sire, a- 

iztă . nentrs regele sisnînzlă meă listă mi nentră. voi. 

Dalia Enrikă alt Franuiei. avea no. Enrikă :al5 Navarei | 

sn alială tare, Enrikă al, Franuiei: ară fi mai tare de 
kztă. toatz lămea, ui înkinzinds-—ne m katoliuii «ui nro= 
testannii ară-fi nststă si se , resneaskz . întrină singsră 

interesă nolitikă., Isssndă mai: terziă desbalerea intere- 

seloră .loră . .relimioase ; latoliuii uri nrotestannii, adikz 

uci doi Enrii, ară îi [okată ST 5 iremăre înaintea loră .toa- 

“15 omenimea. .. : e 

— 0! zise Farilă ls milinnie, eă nă asniră.ka 

sz fakă ss lremăre no: nimini, ka ss nă tremără nivi 

că... Dar lass, Chicot, s5 nă vai vorbimă de aste Is= 

lrări lkari îmi tărbers. minpile. : Nam oramslă - Cahors, 

că Die! voiă. rsbda. ati tit dat 

e
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m „Asta “6 greă, regele mes! 
— Ve vrei! fiindă-ks Însă-pi lrezi lim. Enrikă 

nă mi va da niui o datz astă oramă. a 

—.0 hreză, sire, sunt Sigară, ui asta neniră 
trei lksvinto. 

= Sasne-mi-le,. Chicot. E 
ps Din toate: inima: Uelă. d'intiit nentră “a Ca- 
Mors este. snă.:oramă nrodăkztoră;: nentrs kw regele 
Franuici va voi mai ine ss E: Mii de kzlg sz 1: dea 
oră mi kai îmukară. - E 

— Asta nă kam &'onestă,. Chicot: 
"—'Esle regală, sire. - - 

oii — A! este regală ka s5 iea ueia uo i nlauc? 
i Da, asta se nămesue a mi faue. “narlca” les- 
li, mi leslă 6 regele: animaliloră. , 

— Îmi voiă. adăue a' minte de. ucia 'uo misnsi; 
bsnălă 'me& Chicot, daka: vr'o dats MT voiă fase rege. 
Ală doilea. kevintă, fiislă mes? 
pt Eats-lă:: doamna Raerina,. 

„i — Aura dar bsna mea msms Katerina, tot se 
mai amestikz în. nolitilkz ? întrersnse Enrikă, 

„— To; doamna: Halerina 'ar voi mai msltă 
SD Vaz ne fila sa la Ilarisă: de kstă la. „Nerae, ing3 
dinsa de krtă lîngz voi: 

— Ama lrezi NI E toate aslea.. doamna Ka- 
terină nă isbesue 'măliă ne fiia' sa. 

i— N5; dar doamna Margarita VI „este Să. felă 
de Saranyis, Sire. - 

— Est. nlină de: finoe, - „Chicot, - “S fi ală 
drakălsi, dak'ami fi ksmetată vre o dats la: asta ;. dar în-
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Îmc noni ss ai kăvintă; da, da; o fals din: Franuia, la 
trebăinnz, este o garanyir. Ei bine? . 

— EX bine! sire, miksorzndă-se mizloavele,- se milk- 
soresue  nlzuerea:: lokzinuei. Nârac.6 znă oramă foarte 

niskătă, kare arc n narkă înksntztoră ui iisue. aleie 

kăm . nă se mai.afls nilziri; dar. doamnei Margarite, 

kare 6 linsils de mizloauo, i se va sri „la Nârac, ui 

Ya dori Lovrală. 

. —— Îmi nlaue mai maltă ksvîntală teă uels: d'in- 
tiiă, Chicot, zise Enrikă :misksudă. kanslă. 

— Atănui înă voiă 'snsne ne uelă de ali treilea. 

Între dsuele WAnjou kare lkastz s5 ui fakz ănă 

Wwonă' ui kare misk 'Flandra,. între domnii de Guise 

kari ară voi sm wii fabriue o loroans mi kari misks 

Franuia; între domnii de Guise lkari ară voi se uri fabriue 

0 loroanz mi kari misks Franuia, între AM. $. regele 

Snaniei kare ară voi ss năip.mrha ne monarxia '5ni- 

versals ui lare misks lămea, doninia. ta nrinuine ală 

Navarei, stai în kămnzn5, mi ii &nă oare-kare ckilibre. 

— Adevzrată! că, fsrs greslale. 
— Tokmai. Bitz=te mai Dine la rensblika elve= 

pian. - Fr-te năternikă, adik oreă, 'mi vei alîrna măltă 

în balanus. .. N vei mai fi o kontra-grestate, ui o gre- 
state. RE - 

— 0! îmi nlane msltă astă kăvintă, Chicot, ui 

€ de minsne dedssă. Ts esti în adevzră klerilă, Chicot. 

— Jlre legea mea, sire, săntueia ue notă, zise 

Chicot, mslămită, ks toate ls era ănă komnlimentă, uri 

d5nds-se dsmauea bsnomiz regals kă lare ns- era de 

lokă obiuinzilă--
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: — Eat dar esnlilarea : sitsamisnii mele ? zise 

Enrikă. a - | 

— Komnlekis, sire. - 

: .— Mi eă “kare ns vedeam: nimik din toate 

astea, Chicot, că kare sneram:tolă d'asna, înnelegi 15? 

n FĂ bine! sire, dak'ami avea. st ni dat vr'snă 

konsiliă;. 6 la sz înuctezi 'd'a :snera, din kontra! 

— Voiă faue dar, Chicol, -nentră asts kreanuz 

a remelăi Franuiei, ueia ue fakă nenirs arendatorii mei 

kari nă nolă nlzti arenda; nsiă snă Illîngz nămele loră. 
— VYeia ue va' ss zis nlztită. o 

„— Tokmaj,. 

— Ilsne doi II. Sire, ui Skoate sună săsnină. | 

Enrikă sssnini. 
— Ama voiă faue, Chicot, zise elă. IIfanoi, 

amilălă. meă, vezi ks noate uineva trzi în Bearnă mi 

mam aura. mare trebzinurt de Cahors. 

| — Vsză, wi, kim dam ks sokoteală,: esti” snă 

-nrinine îngelentă, snă rege filosofă a... Dar “e . sgomotă 
6 asta ? | 

„— Sgomolă ? în ue: lol 

— În kărle, îmi nare, - 

» — Bils=te ne fereastra, amikslt moi, its te. 

Chicot se anronii de fereastrz. 
— Sire, ssntă. josă doi-snre-zeve oameni des- 

tală de reă imbrzkai.:  - - az, 

"—"A! avestia santE szrauii mei, zise e rexele Na- 
varei  skălsndu=se.- E 

— Maieslalea Voastrs înui arc: sriraiiii?.. 
— Frrs îndoialz, Dsmnezeă oare: n ne reko-
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mandz îndsrarea ? Ilentrs ks ns snt: katolikă, Chicot, 

nă trebse oare ka ss fiă krestină ? ai 

wu.— Bravol sire, :. îi . 

— - Vino, Chicot, ss ne damă josă ;: vomă im= 

nsrpi îmnresns mila, anoi ne vomă. întoarue s5 -uinsmă, 

— Sire,.ve &rmeză. | 

„— lea aste năngs5. kare. 6 ne Ia555i0ăi5 lings 

sabia mea, o vezi kolo? 

—.0 vsză, sire... 

..—. De: minăne. ..- : 

Se deters dar josă; nontase. Rovele, mergîndă, 

nvrea  dăsă ne lzyete, nreolsnată.. . . : 

- o Ohicot îl% -nrivia:! mi se; “întrista - -de ast; nreo- 
lcsmăre: pă Se i 

ci De: snde. drăka: mi. a venită ideia,:-ziuea . în 
sine, s» vorbeskă .de nolitika. astsi bravă nrinuine. «: Lă 

am întristată foarte! măltă în adevsră! ve omă de nimilă 

sănt! na! Ia 3 i 

Dsnz ue ajsnsers în Isele; Enrilă al6 Navarei 

se .anroni; - de erăna erretoriloră- kare fesese arstats 

de. Chicot. - e Sie 
„Era n! adovară, dot-snre-zeso. oameni ls Statare, 

ko. fisionomie' mi 'lă 'kostsme diferite; nisue: oameni 

ne: kari 'snă observatoră  neîndemznatikă ?i ară [i jsdekată 
denis vouea loră, dăns nauiii loră. 'dsn5 mestele loră, 
drentă pigani,. streini, trekztori ncobivinaini, ini: ne kari 

snă observatori, i ară & rekănoastro drontă vintilomă stre- 

vestul E Ri ie 
+ Enrikă 'lă5'-nănga din mzna la Ohicot. ui . fel 

snă semnă. ea dt 
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'” Toni uermetorii se :nvrărr  liL înuelevea foarte 

bine auestă semnă. si 

Atbsnui, fiz-kare veni ss. Iă, salste ue snă aeră de 

“smilihy5. kare arzta o'nrivire: nlinz de înmelemere ui 

de kstezare, adresatz nămai reyelslsi, ka km ară [i zisă: 

— Ssb îmbrsksminte inima arde, -... 

- „“Enrikă resnsnse. nrinu'snă 'semnă din kană, anoi 

năse arststorălă wi deyitălă uelă mare în nsnga ne ka- 

re Chicot o pinea deskisz, wi. 35 o' monedr. 
— Fil zise Chicot, suii kr €& de azră, sire ? 

: — Da, amikălă -meă; .suiă. - 

— Draue! esti avstă. i 

„unu No vezi, amikslă” meă, zise. Enrikă je 5nă s5- 
risă, 13 toate aste monede de asră îmi serveskă la. doss 
mile ?. Din kontra 'sănt szrakă, Chicot, uri sant silită ss 
laiă nistolii mei în dosz. ka sam ss dai lotă d'asna. | 

— E adevzrată, zise Chicot,. ks o mirare kres- 
lkîndz, monedele ssniă jimsizui de monede tziato ku 
nisue desemne” kanriuioase, ea 

„i — 0! ssnt ka fratele meă din “Franuia, lare 
netreue 18 tzierea imauiniloră: am ohiueizrile mele. Ms 
amssă, kzndă „mam ue faue, rozindă dăkanii mei. Snă 
Bearnesă szrakă mi onestă € indăstriosă ka' snt jidovă. 
ii Totă sna 6, sire,: zise Chicot dandă din kană, 
kzui deskoneria aui vrănă no mister | askănsă; totă 
sna 6, cale 5nă fel; lsriosă de a da mils. 

— To ai faue altă-fel? : 
— Da, nre legea mea, în Loki de a ms osteni 

ks ss: taiă fis-kare :monedz, ami da-o - întreaga zikindi: 
Eatp nenlră, doi. . 

i CT a cea e
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o — Sară bate, sksmuală mes, mi ami faue skail- 
dală voindă ss fakă bine. ti , 

— În-fine !. mărmăr Chicot, rosemsndă Irin astă 

kăvîntă, kare este lmnetenia tătsloră filosofieloră, ONOsi— 

pisnea sa ideieloră bizare ale reneli: 

Enrikă ls dar o jsmstă de monedz de asră din 

n5ng7, ui. nănînds-se. înaintea uelă diîntiiă din uerme- 

tori kă asts înfzuiuare linisuite. ui dălue kare: lkomnă= 

nea nărtarea: sa obiuinsitz; nrivi ne astă . omă  Îsr5 s5 

vorbeasks, dar ns fsrs :s5 1% întrebe kă: nrivirea. 
1— 'Agen, zise auesta înklinends-se 

— Esi? întrebi regele, 

*——: Yinui. săte: : a 

'—: Cahors: ui i dete moneda wi - 155 alta - din 

N5ng7. o 
Yermetorslă salst; mai afsndă înkz:de kztă în- 

lia oars ui se denzrli. a ae 

Elă fse 'srmală do - alt karo “salut kă 5-= 

miliny. 

— Auch, zise cl Salstondă. 

— Ni? -. Ia 
iii Trei sal6.  itnătozent. - 

» v2—: Cahors, - Illi i: dete a _dosa moncd5, mi 55 

alla din năngs. 

„VYelă d'ală doilea dosrurs ka uelă dintii, &nă 

ali treilea se'anronis. mi salt. -*. -- 

— Nahona, : zise e el. | 

i E 9 
— Ontă sste. Sa 

i aaa : INI . : -



212 Biblioteca Litteraria. " 

„iti n Cahors, ! [Ni i: dete “a treia mionedz „ui ls 
alla din N5N2E. | a 
„sat Montalhan, zise snă i al natralea. 
= HDi? | 

„..— Ulease. săte. 

ii ti. Cahors,. 
- i: Toji în2fine se anroniarn uri, salstzndă, nronsn= 
viars &nă : năme, -nriimirs. kărioasa milz, wi arstarz 5nă 
nămeră” ală. kzrăia totală se rkz la 'ontă mii, 

La 'fis-kare 'Enriki resnărsc: Cahors,. forz. la 
vo dalz auentăirea vonii | salo. sp se. . Skimbe în nro-— 
nănuiarea kăvîntălăi. | 

Dsnz ue se fini distribuirea, nă 'se mai afli js- 
misi de “monede în nsngz,' nivi uermetori în arte, 

— Eais, zise Enrikă, 

— "Asta 6 lotă, sire? 
— Da, am finită. = 
Chicot trase ne regele de. msnilez. 
— Sire? zise elă 

— Fă bino!! DE | 
— Mi este nermisă ka ss fii kăriosă? 
— Tlentrs ue ns? ksriositatea 6 : Iăkră natărală, 

es i — Me pi .snsnea auei ueruretori ? “wi ue  drakă 
le resnsndeal domnia ta ? 

„.Enrikă 'sărise, ! 
— În adevsră totulă 6. misteră. aiui, 
— Ama krezi? st 

| — Da; nam vszală niui o) dats + „dnd-se mil 
în felsli auesta. 

— Ama 6 obiueizti la Nârac, SIurnural meă
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Chicot. 'Tă suii nroverbslă: fis-kare. oraută - are obi- 
ueiălă seă, . . | 

— Kariosă obiueit, Sire, ri 
u— No,:s5 fă ală dala! ui nimilkă nă € mai 

simală ș . tonă auesti . oameni ne lari îi veză, strebată 
nara ka Ss. nriimeaskz . mil; dar topi -săntă dintr'snă 
oramă:deferită. ...: o. e 

— Ie srms, sire? e ea 
— Ei bine! la ss nă daă totă asa totă auo- 

Iia-uuă, îmi snnă nsmele oramălsi loră; astă-felă, înpeleni, 
slkămnălă meă Chicot, notă: ss. daă de-asemenea Dine= 
fauerile. mele i .ssnt folositoră totsloră neferitigiloră din 

toate oramele statalsi meă. :: . 3 „ai mi 

„"— Eats ue 6 bine, sire, kstă desare nsmele 
oramslsi ue mi 15 snănă; dar nentră ue la topi resnsndeai 
Cahors ? e Na a 

—. Al adssui Earilă Pe snă acră de mirare. de 

minăne nrefzkstă; le am resnsnsă: Cahors? II Rata 
i — „Negremită! pa 

— Krezi? - a Caan 

„— Bănt sigsră. i Sa 
— Tlentrs ks, vezi îs, de land am vorbită 'do 

Cahors îmi vine: merei în . gsrr: ayestă kăvintă. Ama 

săntă toate. Iskrsvile .ue. ns le. noate -avea .uineva uri: ne 

kari le doresue ku. ardoare: kanels la. „dinsele uri + le 

nămesue ksyetsndă. î. :. -- 

"— Xm! zise Chicot. silonds=s0, ls.  nenkredere 
în nariea ne &nde vuermetorii desnzrăserz, Asta 6 ks 

măllă mai lesne de înpelesă de kztă voiam ss alls 

sire; mai € înks, afars de asta,,,
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— Ye.felăl- mai este -ueva?.. .. Ma 

— E ks nămerslă ne kare îlă nronsnuia fis= 

kare, adsnsnds-lă, faue znă totală mai maltă de ontă mii, 

„—"AV'kstă desure ; astă ; nămeră , Ohicot, sut 

ka “i tine, ..mam înpelesă nimikă, afars nămai “dala 'uer- 
urztorii,. fiindă, nrelăm suii, îmnzruiyi în. kornorapiăni, 

moră fi arztată nămerală Îv-kzrila kornoranini, : ueia .ye 

mi nare nrobabilă. 

:—. Sire! sire | | Sa 

= Vino - SD . uinsmă, - amilală meă ; nimilkă nă 

deskide sniritălă, dsns nzrerea mea , .lka mznkarea ui 

bestara.:. Vomă -kzsta la masz,. ui vei vedea : 7: daka 
nistolii mei ssntă romi, bstiliele mi. săntă -nline. . 
„Tu + Regele Ilvei, ka ST ..viiz 5nă. „. nauiă wi “eră 
vina sa. : zi DI a 

Anoi, notreltîndă ks familiaritate' braul seă! ne 
dsm'ală. Isi Chicot, se ărki. în. kabinetslă ui snde uina 
era gata. 

- 

, MI . ir 

Trekîndă ne “din aîntea anartamentslăi reginei, 
arsnki okii la ferestre mi nă vzză lsmingi! --.- 

— Iayisle, + zise ol, Maiestalea Sa. regina nd 6 
a kass? î ie 
m XMaiestatea Sa, resusnse ayislă, Sa dusă ss 

vaz ne damiuela de: Momimoreneys “ie se ziuo. ks. este 
foarte bolnavs. Sa - | 

— A! Dita Fosseuse,, zise Erie, ue 6 drentă, 
roiina are 0. inims „banz: Vino, s% vină; Chicot, vino.



ADEVERATA AMANTA A RERELUL AVAB. 
Osnzuslă fe uelă mai voiosă.  Enrikă semzna kr 

nă mal:avea nimikă în minte niui ne 'inims , mi ksndă 

era în toanele sale uole bsne, Bearnesslă era. sn kome- 

seană de minune. Sa 

Kptă desnre Chicot, askăndea : kztă . nstea.: mai 

bine astă înuenstă “de - neastimusră ue li. avssese. la 

vederea: ambasadorslsi : Snaniei, kare 1 srmase în kărto, 

kare se msrise la îmnsruirea  aărălăă soraviloră , mi 

kare ns li mai! mbrzsise de atsnui.. 

- : "Enrikă voise ka komtrală sei Chicot' ss uineze 

fans :în fans. ks 'diusălă; la ksrtea reuelăi Enrikă,  sim= 

pise totă: Vasna '0 mare slsbiuisne nentrs Chicot;, ăna 

din aucle slvbiuisni kăm at oamenii de snirită nentră 

oamenii. suirităoimi; wi Chicot, din nartei; afarz din 
ambasadele Snaniei, din vermetorii ks. kăvîntă de ordină
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mi din monedele de asră roase, Chicot avea o mare 

simnatiz nentră renele Navarei. 

| Chicot wzzîndă ne regele tărnzndă vină mi nsr= 

isnds-se întră toate ka snă bsnă komeseană, otzri .s5 
„se mai sienîneaskz năpină, astă-felă în kzlă sz n la- 

se sz trcaks nimikă din nornirile ue libertatea osnzu= 

Isi uri ksldăra vinsriloră insnira Bearnesălsi. 

Enrikă be vină fzrs ans, ui avea o maniers 

d'a îndemna ne komesenii sei, manierz lare ns erta 
nivi de ksm li Chicot a remznea înderztă mai maltă 
l'ănă Naxără de vină la trei. 

Dar kanslă Isi nenea Chicot, „Suimă „KB era 5nă 
kană de feri. 

[stă desnre Enrikă ală Navarei , ziuca ls toale 
aste vinări era din mars, uri le bea ka zerslă.: 

“Toate astea. era fskate. kz mslte  lkomnlimente ue 
shkimba între dînmii auci doi komeseni.. : r 

— Kztă de maltă te invidieză, .ziuea Ohicot re= 
velsă, uri eută. de. nlskst.:6 'kartea uui esistinya domniei 
tale. înflorits ,' sire;. kzte  figăre. blsnde. vază în astg 
bsns. kasz mi kziz avăuis: în auestă frgmosă, oramă ' ală 
Gaskoniei) .. src i. ; ze 

— Duta souia: mea era: alu slana: meă Chi. 
cot, :nă: pi ami 'fi snăsă- -niui: de km. ueia 'ue: “îi voiă 
sune ;: dar; în linsai, “notă, ss: i mzriăriseskă „5. uea 
mai frămoasz narte din: Vaya mea este. ateia, ne kare 
id Mo veză,-. e tre. p. , 

Al. sire,:-s se. vorbeste; în: orară, mate. de 
Maiestatea Voastrz.:: go
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": Enrikă. se 'restsrni 'ne fotolizlă scă mi ui ne= 
tezi: barha  rizîndă. IE ra 

— Da, da, n 6 aura? zise cl; se ziue ks 
domneskă | „mai . mall asăura sunsseloră de kată asănira 
sănămiloră mei, . - . Si 

— Asta € adevarată sire, ui de: aueia' i tolemar 
asta mz nsne în mirare: pr 

"— Tentră ue, ksmetre? 

- — Hentrs kr, sire, al ' măltă . din auostă snirită 
mislistoră kare fâge ne regii uei mari. | m 

— A! Chicot, te înueli, zise Enrikă; sant mai 

lenemă de krtă miskstoră, mi :nroba € viana mea în- 

treagz. Daltam snă amoră de [skată € totă d'asna uelă 

mai anroniată de mine; dal'alegă vină € toti d'asna 

vină din bătilia uea mai anroniats, În ssnztatea ta; 

Chicot. IE | 
o Sire, în făueui onoare,. resnsnse : Chicot; 
golindă naxarslă seă nînz la uea din srm5 nikrlsrs; 
lkmpui regele se sita la dinsslă kz-auea krstztărz fins 

kare se nsrea li strende în  ksmetarea vea mai nro— 

fands, -.- - 

— Astă-felă- dar, rm venele vedileznd : Okil 

snre eră, ve de disnăte în menagislă meă, lksmetre! - 

ai Da, înpelegă: toate fetele de onoare ale 

reginei - te adoars, :sire..:. De i 

pi. — Ele. ssntă veuinele mele, Chicot. 

— E!'e!'sire, din asts asioms resălis, kz daka 
oksia la Saint-Denis, în lokă de a loksi la Nerac, regele 
In'ară fi. nătată trzi. atstă de linisuită ka akm. 

Enrikă se înlrontp sii



118 „Biblioteca Litteraria.: ' 

-— Regele! ue snsi 15, Chicot? adzsui Enrikă ală 

Navarei, rewele! oare înă înlkimsesui lkz eă ssnt ănă Gui- 

sc. .. Doreskă. samă: oramsălă Cahors, €& adevzrală, dar 
nentră kz Cahors este lingz mine: totă dasna sistema mea, 
Chicot. Am ambiuisne, kzndă ureză josă; dar. kzndă 
mb Slkolă,. ns mai doreskă nimikă. .- 

— Lăliră drakălsi! sire, resnsnse: Chicot, ast 
ambinizne desnre lskrările la. îndemn * seamsns foarte 

“măltă kă a Isi Wesare Borgia kare kăleyea regatălă scă ks 
oramslă, zikîndă ks alia 'era o anginarz : kare trebse 
57.0, mrnzsnue frănze ks frănzr. . | 
„în: —, Auestă Vesare ;Borgia, mi se nare, lim. nă 
nrea era -5nă nolitikă. nrostă, ksmetre,: zise. Enrikă.. 

| —: Ns, dar era'snă veuină foarte nerikslosă n Ii 
ănă frate. foarte red. EEE 

— Ama! dar ms komnari « oare la snă fag âă 
nanei, ne mine, kanslă. xsgenogiloră? n minztă, dmo- 
nsle: ambasadoră. 

„i Sire, -nă te. komnară lg. nimini. 
„„— :Mentră. kare lkăvintă?. -, - i 
— Tlentrs ksvintală ks kreză ls se va înicla 

auela kare. te. va lomnara -k al iar... i ke însă. 
Esti ambigiosă, sire.” - : | 

| — Ye Iskrg strang! zise Bearnoszlt, an snă omă lare voiesue ss mr faks ks sila a. dori “eva. 
— Sb: mr fereaskz: Dsmnezeă,: sire; . din kontra, doreskă din toats . inima. ka Maiestalea Voa 

doreaskr nimikă.: ! - 

+ 

Sire St nă 

— :Askslte,; Chicot, | zise ; rent, nimic nă te kiams la Ilarisă? ns 6 ama? ar pa 
„i _.. Aaa
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ca Nimikă, sire, 0 pe 

-— Vei netreue dar lateva zile, ks, mine. -!. 
„3. Daka „Maiestatea, Voastez . imi “faue .onoarea 

de a dori, komnania mea, notă ss stai ontă zile. -.--. 
— Ontă. zile; ei; bine, fiz, .kămetre:. în ontă 

zile ms vei kănoaste a msnă frate.. Sr bemă, Chicot. 
— Sire, ns mi 6 sete, zise Chicot, kare' înve- 

nea sr se lenede: de. nretinderea . ue 'avssese. mai întiiă 

st ameneaskr ne: regele.. 

„— Atăn,: te lasă, : lumetre, 7 zise Enrilă, 5nă 

omă nă trebse st mai::meazz la mas daka n faue ni- 

milă, Sz bemă, îni zikă. ad 
— Veni ue? | N N 

"— Nentwă. ka. ss dormimă mai bine. : Avuestă 

vinimoră din marz îni faue.snă somnă ulină de dalueaurs. 

Îni nlaue Vînsloarea, Chico? | i 

— N5 mea, sire; dar domniei tale? - ri 

— E sânt. nasionată .de dînsa, de' la uoderea 

mea la Iărtea reyelsi ltarolă IX. 

— entre ue Maiestatea Voastes:. îmi faue;onoa-— 

rea da mr întreba daka. îmi. nlaue.. vînztoarea ?. întrebi 
i 

= - Fiindă-ko m'zne vineri, ii:vream s5 te ieaă 

ls mine. i DE E 

— Sire, asta | ară p ritea malta, onoare;-. “dara. 

„—. 0!" kămetre, fii -linisuită,: asis 'vînstoare 6 

feste nentră a veseli okii mi : inimă „oră. korăă - omă 

de sabiz. E ssnt.vînztoră- bsnă, Chicot,! ui. voiă st 

vezi talentele mele, .ue draks!..voiesui:.s5 ms ksnosui, 

ziui t5? |
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— Eals vorbr, sire, asta :6 sna : din dorinpile 
mele vele mai mari, o msrizriseskă. Su 
tt Bă: bine, : este o narte săh kare _nă Mai 

stediată înc, aa 
iu it —"Bire, voiă. faue totă ue va nlzuea reuelăi. 

i — Bank, 6 snă lskră otsrităl A! cats snă na= 
Mă 'elă. ne strikz 'konvorbirea. 

ni i — Vro afauere imnortantr, sire. 

— 0 afauere! la mine! kzndă sănt .la mass; 
€ “de mirare kr auestă sksmnăi Chicot se krede totă 
la kărtea Franuiei.  Chicot, amikslă meă, s5 suii 'snă 
lskră, kz la Nârac... pc ă 

— Ei bine, sire ? Sea 

— : Dus ue a vinată uineva bine, se lkalk'z, 
n — Dar auestă nagiă?,.. Sa 

— Ei bine! dar auestă nayiY 'nă noate oare a- 

nănuia all ueva de sli 'nsmai afaueri? 
iii m AY împelegă, sire, uii mz! dăkă “ss ms kălkă. 

Chicot se sksls, regele felks asemenea, mi : 155 
brapgl oasnetelsi :seă. e a. 
iii Aste: grab "de'a .1% denzrta se nsră de nrenăsă 
luă Ghicot lsrăia ori ue lskrs, învenîndă de la .anăn- 
viarea' ambasadorălsi Snaniei, înuenea ss -i *narz de nre- 
năsă.  Oirri dar a emi din kabinetă E5tă sară “nstea 
mai” tsrziă. - . 3 : 

sii — 01 o! zise. -elă movsinăt, 6 de mirare, sire, 
Ma Bearnesslă sărise. 

"Ve 6: de mirare, kămetre ? 
n —Lăkră.- drakălăl mi se învirtesue kanslă. Rat
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mezi josă, îmi. mergea “de: minsne;. darp„« akm lksndă 

mam skslată, brrr. ao 

— Bal zise Enrikă, noi abia amă  găstată vinzlă. 

— Bsnă. găstă, . sire. , Asta o nămesui. gastată. 

„Bravo, sire. A! esti snă weansnă bestoră, mi pi fakă 
omayinile mele, ka seniorslsi: meă săzerană. Bsnă! o 

nămesui asta găstată, domnia ta? a na 

- s— Chicot, amikală meă, - zise Bearnesslă | silin= 

ds-se a se asigsra nrin &na dintr'auele. nriviri ssbyiri 

ne. kari le avea nsmai. elă, daka. Chicot era în adevsră 

beată sa se . nrefsuea; Chicot, amilkslă: meă, .. kreză ks 

al faue mai bine.-aksm a te.„dsue sr te sui. 

„.— Da, sire, scara bn, sire. 
— Seara bsns, Chicot,. ui .ne msne;,: 

_— Da, sire, ne: msne, mi: Maiestatea Voastra 

are “Lvîntă, veia ue ară trebăi s5 faks Chicot € de a 

se kslka.  Bânz seara, sire, 

„Uli Chicot se. kslks: ne skîndari. .. - 
V'szîndă astz. otzrire a komeseanălsi seă, Barilă 

arănki 0 Izătaters Snre 35... 

Ori kt de renede. fsse. aste. nrivire, Chicot o 

Z5Ă. : | 

Enrikă S'anronii , de Chicot.. 

— "Te esti atrlă de beată, biet meă Chicot, 
în kztă ns te sii la ue fai... 

— Ye lukră? m 
_—. K5 “iel' leasa kabinetalzi. meă i drentă natală teă. 

— Chicot € snă omă de resbelă.: Lai .Chicot 
ună i nasz- de snă lskrs ama-de mikă,.., 

— Atenui nă suii dosr lskrari?
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— Alal mi kare 6 ală doilea? 
— [K astentă ne uineva. | 
-— Ka ss uinezi? fi5! s5 uinpmă. 
Uli Chicot fohko: o. silinus dureri, ka ST se 

skoale. i Aa aa E 
ti — -Minănea drak strigă Enrikă, ue - “korîndă 

te îmbeni, ksmetre! Ds- -le, bine vezi 5 ca € în ne- 

rsbdare | e - 
n — Eat'zise Chicot, tars; ea? 
":— E! drave, femeia ue o: > astentă, ui kare NB 

zesue' la sms, kolo... îi 
— 0 fenieis! ei! nentră venă i o smanicăl, 

Enriketă... Ax! ss ms: eri, zise Chicot, kredeam... 
kredeam ks vorbeskă reuelsi Franuiei, m'a strikată, vezi 
doinnia ta, auestă bsnt Enriketă: Ilentrs vo: nă mi o 
susneai, sire? Ms 'dskă. !. - i Se 

— Ama vezi, esti snă adevzrată intilomă, Chi- 
-cot.  Skoalz-te binimoră uri - “dă=te, lui am' o noante 
bsniuikz de netrekătă; asză ts? o'noânte” întreagr. 

Chicot se sksls mi alli ziua îmnediksndu-se. 
î:— Adio, sire, wii noante bsnp...” noante bsn'5 
— Adio, sksmnzle amikă, adio, somnă bană. - 
— Uli domnia ta, Sire... o 
— lose! e ia 
— Da, da, musti. 
Di deskise sua, . 
— Vei afla ne: nani în „galerie, mi i va arsta 

_ kamera. Date, Se 

— Înt maluămsstă, sie. i 
ad
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„Uli Chicot. exiri dunz ue a salstată aura de "a 

feng ka snă omă beată. 

Dar îndatz ue se înkise sua .dsns dînsslă, ori 

ue rm neri; Îzkă trei. mami mi, întorlindă-se îndat, 

lini okislă seă de broaska uea largr. 

Enrikă era oksnată a deskide ăma nelksnoskatei 

ne lare Chicot, ksriosă ka 5nă ambasadoră voia a 0 
kănoasue ls ori ue nrenă. 

În lok& de o femeiz, intr5 5nă omă. 

IIli ksndă auestă omă skosese nzlzria sa, Chi- 
cot rekshosks nobila ui severa" figsre a Isi Duplessis 
Mornay, konsiliarălă rimidă. ? ui vegietoră ală ai Eurikă 
din Navara. . 

— A! draue ! zise Ohicot, eals dineva kare va 

sănrinde ne amoresălă nostră mi i va adăue Sănsrare, ne- 

gremilă, mai măltă de kzlă eă însă-mi. - 

Dar. fapa Isi Enrikă,-la ast arstare, esnrim5 

bskuria; celt strînse “msnile noslsi ' venită, : îmainse : kă 

desnreyă masa mi năse ne Mornay lîng5 dinsslă ks toalz 

ardoarea ue ară îi avst'o suă amantă, la ss. s'anronio de - 

amanta sa. : id 

“TIsrea nerzbdztoră “la S'a575 uelă intii ku 

vinte ue era si zik konsiliarălă; dar totă de o datr, 

ui nîma' n vorbi Mornay, se 'redili uri, fskîndsi  semnă 

sr astonle, se “dase la sms mi trase veriuele ks o fe- 

re als kare: ful ne :Chicot s kămete' mallă. 

Anoi mironi nrivirile. salo arzztoare ne "nise 

  

t Ass, 2 Stramnilă, i: Na 
. . Ai e. ae ea 

1, PNR „i ae pa .
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karte;, nlanări. mi; skrisoră-ue ministrălă le trekă' ne rîndă 

_săb okii sei. | a 
- Regele. anrinse “alte lsmtnri, uni înuenă a skrie 

ui a însemna kartele yeografiue.. E 

— 010! zise: Chicot; eals noantea vea Dans 

a : remelsi:. Navarei. “Minsnea ta, doamne! : dala toate 

seamsnr ks astea, -Enrikă de Valois: va uztea nelreve 

vrsna din uele srite. a 

În auestă minztă aszi îmblsndă înderstală „set: 
era naniălă „kare I'5ZiA galeria uri 1& astenta. din ordinslă 

remelăi. : . - II A 

pa 'Temînds-se de ans A sănrinsă ,. dala sta -mai 

măltă la nsnds, Chicot-îndrenti marea sa talie ui în= 

trebi de kamera sa ne konilă. - A 
| K3 toate astea, nă mai âvea nimikă de aflată; 

arstarea li Duplessis i snăsese totă. 

-..— Vino kă, mine ,.. daka 'bine-voiesui, domnale, 

„zise d'Aubiae,. sănt înszruinată a te lkăndăue la anarta- 

“mentzlă domniei tale. e 3 a 

IIli. kondsse ne Chicot P al doilea ulană, snde 
fasese nregztits loksinma sa. | 

„ Chicot:n se mai îndoia; ksnosuea jmstate din 
literele, je komnsnea ast; enim ue se. nămia --remele 
Navarei. * Ama dar în lokă s'adoarmz,:se-năs6 ne nată 
înkrăntată „ui ne. kăyete, . ne -kzndă lsna, desuinzindă 
'în &ngisrile asksnite ale învelitoarei, varsa de sssă ka 
dintro . tsrnztoare de 'arpintă, lsmina sa azsris ne rit 
ui ne livezi. 

— Aidi, aidi, zise Chicot înlrăntată, Enrikă 
€ snă adevsrată rege, Enrikă konsnirz. Tot avestă
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ialată “nara: set, Oranulălă “kare 1ă înkonjoars » NTrO— 

vinpia kare îmnresoar's oramălă, totălă este o vatrs de 

konsnirare ; toate femeiele se das din amoră, dar d5— 

msnă amoră nolitilă ș. tonă oamenii îmi formeazs sne- . 

rana snăi viitoră. 

_ “Enrikt este vikleană ; inteliyinura sa se anronit 

de zoniă; are înpelegeri kă Snania, “Mara viklenieloră. 

Uine suie daka resnănsălă seă ama de nobilă kztre 

ambasadorslă n5 este: o Kontra-nartidz de ucia ue ks- 

pets, ui kiară. de ma însuiingată ne astă ambasadoră 

nrintr”o Klinire din oki, .saă nrin vro alis kcnven- 

pisne Volt ne kare nam nststo simyi neniră k5 eram 

asksnsă. 

Enrikă. are snioni; îi nlztesue ' sai le -nlztesue 

nrin vr'sn% amentă.. Auci vermetori - nă „era altă eva - 

de kztă nisue uintilomi strevestiui. Monedele loră de asră 

atztă de arlistise tziate săntă - semne de reksnoasuere, 

ksvinte de ordine materiale mi ninzite. | 

" Eurikă se nrefave kz 6 înamorală ui nebsnă, 

pui ne lsndă ilă redă oksnată ks amorslă, netreye non- 

jrile sale Iskrsndă ks Mornay, kare nă : doarme nisi 0 

„dats mi kare n5 ksnoasue amorslă. ” 

“ “Eatr -ue aveam de vrzătă, am v'5zălă. 

-- Regina” Margarita ! are amanui, regele o suie; îi 

ksnoasue imi îi săfere, fiindă-kz mai are - trebainus: de. 

dînuuiă saă de dînsa, noate i de toni de o datz. Ne-" 

fiindă omă de resbelă, kalz ss aib5 koresnondinus kă 

kanitanii, ui neavîndă bani mslui,; 6 sililă a “i Issa SD'uă 

“aleags moneda ue le nlaue -mai maltă.: 

QUEI PATRU-DECI-ȘI-CINCI. VOL. II. „15:
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ci :Enrikă: de Valois : îmi. snsnea ks. n5, doarme 

zile: na. bine: faue ks; ns: doarme. . te 

i, st Din, feriuire. îns, auestă - nerfidă Enrikă . „6 5nă 

bonă “intilomă, kzraia Dsmnezeă dindsi . uenislă . intri- 

uci a sitală ss i dea vigoarea: inipiativei.. Enrikă se 

ziue. kw se teme. de: sgomotslă mssketeloră;: ui ksndă 

era sn: înks, a: fostă. kondssă la armie, snsnă amai imslyi 

lk ns 'ngtea ss,meazz 5nă natrară de ors.ne urea. 

ut Din, feriuire;. reneli: Chicot. 
„-Koul în timnii în kară . trzimă, + :dala - o intriga 

snă - asemenea omă avea mi bra! aul; auestă omă: ară - fi 

romele: lsmii. . :..:. ..: a 

E mi Guise. Avela | are “amindoi valorile : a- 

“ro. brapălă mi intriga; dar: are. desavantauislă d'a îi ka 
noskstă de bravă uri. îndemsnatikă, ne. kzndă. de. Bear- 

neszlă- nimini ns se teme. . ......... EP SERI 

Bă singeră am allato. .:.... . îi Di 

Ii Chicot . iuni frek monile,. , ui E E 

— EH. bine! srmi elă, . aftunds-lă nămai am ni- 

milă de fostă aivă ; . ama „dar, “ne. kndă | „elă.. Iskreasz 

sa, doarme, voi emi frg, s5m5 simits. nimini din. 0= 

ramă. Ce IN a 

Ireză 3 nă, sănt$ mslyi ambasadori. kari 53 se 
noals. I55da k5.a5 mnlinită într'o.zi „toals misianea loră ! 

„că am fukat'o. pa to a i 

c : Ama, dar. voit. ei. din Nerac, i ai “asus. ve; „voiă 
“pi afara: din, Nerac Yoiă galona nînz. în Franuia. 

„„Zise. ui învenă, 55 ui usi nintenii: la uisme, . ne 
la îi skosese în minatală ksndă era. ss. se nresinte in” 
aintea remelzi ie NI i Ia e. 

PT . e Vă



2 

Mirarea que coprinse pe Chicot guăndit V su du era aşa: 
„de populari, în orașulii, Nerae, IE 

o - Ghicoty “otatîndă a arsi: inkoguito kărtea reye=: 

ls Navarcă. învenă ss strinos, milslă seă nakets de ks: 

Istoriz. a ie 

Îl& folk kotă nat mat simula, avîndă de nrinui— 

niă k3 uineva merge, mai; iste totă; Vasna 'ksndă 6 mai 
Bor. i i IE it 

În adovsră, Sabia sa cra uca mai grea: “marte din! 

lshkrările ue. Isa „kg sine... e a i 

= Ss. vedemă, lwtă. timnă. îmi ; trebue, ka 5% îu—; 

suiin poză: ne reele de nosiatea ge am vzszst'o uri nrin: 

rmare , de ueia ue. ms, 1emă?, se întreba Chicot. ne kendă 

îi lega nakelslă. ÎI a Ta 

„„ Doăs zile :ka Sajsngă. la. nă : orală - din lare” 
ană bonă gsvernaloră ss trimis, karieri. în făga- mare.» 

Amestă oraulă, sare esemulă, ss fi5 „Cahors,. Ca-: 

    

>
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hors desnre kare regele Navarei vorbesue atztă de mallă 

mi kare 1& oksns ks drentă kăvîntă. 
Dsns ue voii ajsnge akolo, voiă nstea s5 mr 

renaăsă, kzui în-line nsterile omslăi n'aă 5 de kstă o oare 

kare “mzs5rs. Di 

Ms voiă renassa dar la Cahors, mi kai voră 

alerga în lokslă meă. 

Aide, amikslă mes Chicot, niuioare, ăusrin- 

15, Snye-reue. Tă kredeai ks pi ai îmulinită toals 

misinea, nerodsle, mai ajsnsă nivi la jmstate înkz! 

„ Zikîndă astea, Chicot stinse Isminarea, deskise 

kziă nătă mai înuelă sma mi învenă s5 eass ne ninzite. 

Chicot era snă stratenistă îndemsnatikă; srm5ndă: 

ne d'Aubiac, arsnkase o ksstrtsrs la dreanta, na la: 

stsnga, -0 ksătslsrs înainte, o kzBLulSr3 inancoi, uri re= 
ksnosksse toate lokalitspile.- a 

O antilamers, 5nă koridoră, o skarz, anoi, jos 
la skars, ksrtea. | 

Dar Chicot ns fskăse niui natrs mau în antika= | 

mers mi se îmnediki de oare-kare Islră lare se redi- : 
k3  nămai de kstă.: 

Avestă oare-kare lskrs era ing: nauik “Kalkată ne 
tanetă afarz din kamerz, ari kare, destoâtands-se, în- 
venă 5% zile: Sa 

— El seara bsns, domnsle Chicot, seara Dem, 
î: o Chicot reksnoskă ne d'Aubiac, - Do 

:— BE! seara bsns, domnsle- Aubiac , zise elă; 4 _ 
ar di=te nsyină la o marte daka voiestă, am nlzuere 

ST M5 nlimbă,. ” aaa:



Quei Patru-deci-şi-cinci. Ş 229 

— A! dar 6 onrită de a se. nreîmbla uineva 
noantea în kastelă, domnsle Chicot, | 

».— lentră ue; snăne, domnăle . PAubiac?. 
| — Fiindă-ks regelzi 6 teams de xogio ui regi— 

nei de galanni. 
-— Draue! 

— Afars de astea, nămai xoniă uri galanpii s se 

nreimbls noantea, înlokă ss doarmr. . . 

a — toate astea. skămnzle domnsle WAubiac, 

zise. Chicot ks. ssrisslă seă . velă mai. înksntstoră nă 

ssnt niui sna nisi alta, eă sant ambasadoră mi amba=— 

sadoră foarte ostenită, fiindi-kz am vorbilă latinesue kă 

regina mi am uinată kă regele; louă renina este 0 bsns. 

latinists mi remele snă minsnată , bestoră, lasz-m5 dar 

sp. esă, amikălă meă, fiindă-ks am mare nlzucre s5 
m5 nreimblă. . | 

— În oramă, “domnale Chicot?.. 
_— 01 ns, nîn grvdine. ., . 

„a — Draue! nîn grzdine, domnale . Ghicot, €: măltă 

mai onrită. de lată în oramă. 
i Mikslă mei amikă , zise . CGhicot am. S5 pă 

fală komnlimentă, esti foarte vegietoră nentră anii dom-— 

niei tale. N'ai nimilkă dar kare sp te oksne? 
— Ne o 

_— Ns esti dar niui jskstoră niv înamorată ? 
— Ka ss jokă. trebueskă. bani, domnale. Chicot; 

ka ss fit înamorată trebse o amanta, a ua 

— Ilrea adevzrală, zise Chicot, mi kat în 
nosănarzlă ses. a ti 

. Hayislă se :zila. Ta dtnsală. .. „i
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ta Ad5oal a “minte bine, skămnslă mes, i zise 

elă, mi mI5 nrinză kz vei afla oare-kare: femei: frs- 

moasr :ksriia - te! rogă' 'su-i “kămneri nandliu6 1 “mi sri 

faui serenade” ăi asta: DD e 

Ii Chicot usse în m'na nasa. 'zeue 'nistoli 

Hari n5 era romi ka ai Bearnesslsi. o 

pi 2 ANAT: dar, domnsle” Chicot zise. nayislă „ le 

ksnosui Îi vii de “la artea Franuici al inisue maniere 

“Esroră; nimilkă ună li se rioate -rofăsa, Eni “dar “din lka- 

era: “doinniei tale; dar mai, virtosă nă faue niui de 

“kim sgonolă. i” Si ii n 

it m Chicot: n5 astonti sm io zis de dozss:'otri, se 

“Stearns ka o: “5mbr în:  Roridoră; mi" din koridoră Tie 

skars; dar dens ve ajănse. 'josă la neristilă,; află snă 

ofineră “din iialată ! dormindă” ne 5nă skasnă. 

Auestă omă astsna sua nrin grestatea kornalăi 

seă; s7 se înverue 57 “ trealks ară Îi fostă 0 nebsnis. 

— A! miksle brigantă de dauiă, mgrmsră Chi- 

cot, t5 suial: “asa, “uri nd ni ai Sn8s! 0. a e . 

doarme ':nrea: suroră ; se miska k5. tressrităro „nervoase » 

kandă 'l'snă brau, lsndă Ie snă niuioră: 0. „dats- kiară 

“întinse branzlă ka ană: omă kăre G anroane ss: so: de- 

stente. - mia 

“ Chicot! se: sili îninirojsrală scă a! s7 v3z5 daka 
era vre o alis emire, nrin kare , "kg. sjutorală” lsnpeloră 
sale nivioare mi ală “înkietsrei solide s3. noats” fii: 

fprs:55 eas5 ne ăwz, i -: i i ro | 

În-fine zzri ueia ue doria. ia i 

Era sna din auele':feresire boltite ue se nsmeslă
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imnoste,* “imi: kare remssese 'deskisz, sai -snr.a Issa-ka 
55 intre 'acrală, sa: fiindă—ks -renele Navarei nronrietară 

area usuină îngrijitoră, :nă voise si mai ni: jeamari.: 

“Chicot reksnoskă zidălă .kă degitele sale; kalks- 

15. vininăă, fiz-kare snaniă konrins între brvsrile zi- 

dela, Ii se. "servi: 'kă dinsală snre a .nsne: niuiorslă ' ka 

6” nisue' trente.: În-fine,: se' Issă în josă, .uititorii no- 
stri ksnoskă  îndemsnarea iui ămărinya . sa, : fsr'a. faue 

mai maltă sgomotă de kztă o foaiz sskatz. fuiindă ne 
zidă sah săllârca vintslui de toarâni. . .- ei... 

- "Dar imniostslă” era d'o 'konvesitate : disnzonorgii- 

onatz; ama în kiă clinsea ns era egalz: ks :vintrele-.ui 

smerii l5i Chicot, de mi vintrele era skzate ui. meri, 

snlzdiorui “ka''de: 'nisiks; nvrea ks: emia. din lokăli loră 

“mi inira în “kârne“ka ss okăn€ "mai! nspină 'snauiă. , 

Din asta resslt; ks kendă Chicot treksse :.ka- 

nglă mi 5nă ămeră, uui'treksse 'niuiorălă: de ne brzslă 
zidsli, “so afli sriînzărală . între: ueră - mi. msmintă, îsr5 

- + 55 Hoats nivi st se dea înderztă niui înainte. .... 

Înens : atănui “ănă' miră de ':silinge. al kzrora 

di ntiiă Tesaltată: fnsc “de: a: mă: răne  „Vestimiîntală mi da 

“uri: sgiria nelea. * * i cu za 

- *Ueia' uo' fnuea “starea. sa: mi mai grea era , sabia 

ală ksrita meneră n5 voia niui de km s% eass.. leu 

so âgmuâse ne din: întră; wi.reninea ne Chicot. linită de 

jeriloveiioa imnostălăi, iii tr) 
"Chicot' strînse. toate- năterile. sale, toals rsbdarea 

Sa, toats:- “indestria! sa ka ss desfakz „agrafslă: de. ks - 

sa 

- - i. ia. a Că .. i & too 17 o 

  

+ Rindslă 'Baă asternstală de meatrz de la kare se înuene zidirea snei bolte?
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reaoa sabiei sale, dar tokmai. ne auestă agrală anssa 

nentslă. set; trebzi dar s5 slkimbe manonera; resmi s5 

“tweakz bramălă ne la snate wi. s5 trag5 sabia din 

teaks; din ue sabia făse skoasz, era mai lesne 55 

afle nrin ajătorslă kornzlzi seă kolpsrosă 5nă snauiă no 

snde se 'streksri mznerslă, sabia -dar, ksză uea dîn- 

tii ne nctre, mi Chicot, alsneksndă nrin deskidere 

“ka snY  minară, o rm miksorsndă kzderea sa k5 a- 

 mîndossi mznile. o 

Toalz asts lente a omălzi. în kontra zsbreleloră 

do. feră ale imnostslzi ns se feksse fsrz sgomolă; arma 

„dar: Chicot skelsnde-s0 se al fans în fans. k'5nă 

soldală. DN . 

3— A! Dsinnezeslă mes! te ai lovită undeva, dom- 

năle -Chicot? îl întreb$ avuesta nresinisnds-i „vârfelă 

Isnuii sale ka ss se snrijine. Si 

— Înkzl kăuet$ Chicot. | | | 

- Anoi, kspetsndă la interesslă-ue i: arztase auestă 

bravă omă : - 

— N, amileelă meă, i zise elă, nileuâr.- 

— Îmi nare bine, zise -soldatală, eă zikă ks ni- 

mini n noate ss fak ast fanit îzr'a mi snarge ka- 

nslt; în adevzră ki nămai domnia ta nsteai faue asta, 

domnsle Chicot. -. Se E 

3 — Dar de ide draks îmi Sail: i. numele 2 întrebă 
Chicot kă mirare, dar totă silinds-se ss treakz înainte, 
0 Îl8-suiă  fiindă-ks. astezi 'te:am  v5zală la 

'nalată, ui am întrebâtă: Yine 6 auestă gintilomă ks sta- 

tara înalte kare vorbeste ks renele?
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— E domnslă Chicot, mi a resnznsă; cats ksm 
iă sui, 

i NO noate fi mai i galant din narte-u =, zise 
Chicot, dar fiindă-ks ms grubeskă, amiksl$ meă,, îm 
vei da voiz... 

— Ye, domnsle Onicot? 
— 5 te lasi mi ss ms dskă la afaverile mele, 

— Dar noantea ns ese nimini din nalată; -am 
snă ordină. e | Aa 

— To -vezi: Dine ks se noale. eui “Bindă-ks 
am emită. că. 

— Asta €. snă Javintă, o suiă: bine, dar... 
— Dar? , 

tt Nei înlea, cars inderstă, cats totă, dotmnzie 
Chicot. 

, 

a — A nă, 

.: — Ye felă, ns! 

FE — VYelă nspină nă maivi, dromală 6 nrea artă. 

„su — Dak ami fi and ofigeră, în lokă. de a fi snă 

“soldată, te 'auri întreba nenirs. ue ai emită ne kolo; dar 

asta nă ms nrivesue de oki, veia ue ms nrivesue 6 

ka sr intri. Intr dar, domnsle Chicot, te TOgă. 

„i UI soldatălă nsse în răgsuisnea sa snă astă 

felă de auentă de îndanlekare, în kată aueslă asentă a- 
tinse ne Chicot. 

„1: IIrin ărmare Chicot lată î în nossnară, ui î skoase 
zeue “misto „: i 

— 'Ts esti nrea înteleniă, skămuslă mei, i zise 

elă, în kztă înpeleyi ks, fiindă-kz mi am adssă vesti— 

mintele în astz .siare ka S5 „trekă- ne kolo, ară „Îi mi.
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mai reă dak'aumi: mai. treue. aui' rsne atsnsii. vestimintele 
mele, mi ami merye kă toislă golă, ucia-uo ară fi 

foarte: mekaviinuiosă, într*0 kărte: snde ssulă atstea fe- 

meie: jăne mi: frămoase, învenîndt - de la: 'reuina ș:! lasr= 

ms dar sr trekă ka ss ms dkă la kroitoră amiue. : 

Li i. „născ ucă, zeue . nistoli în: nns. ” 

i — , Tleaks: dar korind, domnsle Chicot; nleakr 
Kărindă. - 

„li nsse banii în nosănară. 
* Chicot era în strads: se orient ; clă strebzlse” 

orală ka S'ajngs la nalată, trebsia ST zrmeze drs= 
mălă onăsă, fiindă-kr trebuia S5 cass: nrin' moarta ous- 
sp k5 aueia nrin” kare intrase, Eatr ue: 'voia- SI suig, 
! “-Noantea,: -lsminoass mi fir nork; nă era favo- 
rabils la o figz. Chicot i nzrea reg de auele : bsne 
nonyi brgmoase din Franuia, kari, la oră în kare sc a- 

„Ala, fruea ka, în stradele Iarisălsi, -s5 nodts -iroue ui— 
neva natră, nani  denarie snălă de altă: fsr5 sr'se vaz ; 
afarzi de astea, ne: “navimontslă ainăpilă alt” oraurelst, n nan- 
tofii £ sei  ferelagi resăna ka nisue notkoave: de 'kală. 

” Neferiuitală- ambasadoră abia les de : oi 
sradet, ui” întilni o malign . 

? Se onri de bsnă : Voi Îoietndă ks sară nprea Săs- 
iieltă: de s'ară înverka sr se askănzs ka ST mcargs înainte. 

o EI bsns seara, domnăle Chicot, i zise” ka- 
nălă * natrălei salăiznds-1ă ks: sabia » „ vei'sr le konds- 
vuemă la nalati? îmi nare kr le ai  relwuilă ai: il kaspi 
roma, i ii A RD aa 
îi 

| — “Aia aisă “dar ms vanoasue- toalz: Ismea? 
mărmsri! Chicot, + “Minănea drakalsi !-- kăriosă lăkro,:iicie ai
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- Anoi. zise: tare ui ki :aerslt uelă: mai liberă ue 
nstă la: | - ie 

ie No ofiperăle, zise el te nel, n5 MD dată 

de lokă la nalată. Dece . Ditaiă 

AI gremealz; dorinzle Chico; Tesnsnse, kB 
scriositate -ofimerelă; . -.: -: -.: 

— Uli nentră ue, dominele? 
— Mentră kz snă ediktă-nrea severă 'onresue 

ne” lokzitorii din Nârae de -a-emi noantea, -afars ns: 
mai de neansrăte - trebzinue, fvrs vois uli' urs fanară, 

pi Bart mby domnale;: z zise Chicot, „dar ediltală 

n5 noate nrivi ne seama mea." iai 

in o — Uli menirgiue?. ii. 

ii N ssnt: din: Nera. : i, 
— Da, dar « est la Nerac... Lokzitoră n va sr 

zis kare: este: din..; - Loksitoră va: s5 zikz kare loks= 

esue în.; E toate-'astea, ns vei ngtea''zitie ks n l0— 
ksesui în Nârac, fiindă-ks te întilneskă: în stradele din. - 

Nârac. | DR 

. 

| — Esti lopikă, domnsle;. din -neferivire că ms 

grrbeskă. Fo dar o miks infrakpisne! la ordinslă - domniei 

tale mi lass-ms ss trekă. ic: rogă. . 

"- — Te vei nerde, domnsle Ghicot; Nrac este 
snă oramă săuilă; di mi voit ka trei. din oameniă. „mei 

să 'te kondăks la nalată; ei" 

— :Dar ns: msi dskă la nalt! îni “zik 

2 îi — Dar snde te-'dăui?.:: - 

— N notă dormi noanlca, | ai alani ms nre= 

“îmblă, -* 
Nerac dsnr kăm mi s'a porătă : osie ană orală
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nlskstă, nlină: de întîmnizră;. voit ss 1ă V5ză, S5 Iă sts- 

dieză. 

_— Te voră: kondsue -ori: mi ne snde vei dori, 

domnale Chicot. Ei! masini ! trei oameni! | 

| — Te rogă, domnale, ns rsni nitoreskălă de la 

nreîmblarea mea; îmi nlaye ss mergă singsră. 
— Vei fi asasinată de xopi. 

| — Am sabiz. | 

„.— Ale adevsrată, nă o vszăsem ; : alănui vei 

fi arestată de nrevostă, fiindă-kz esti înarmată SI 

Chicot vzză ks .nă nstea s5 skane nrin viklenis, 

ls$ ne ofimerslă la onarte.. 

„— 55 pi snăiă snă lskră, domnale, zise că, 

esti jsne mi nizhată, suii ue 6 amorgl; sn5 tirană im- 

neriosă. 

— Fars îndoials, domnzle Chicot: for îndoials, 

— EX bine! amorslă ms arde, ofinerale.: Am 

„55 visiteză ue oare-kare damz, a 

— 5nde? | 

— Întrsnă oare-kare ksartieră, . -- 

— Jon3? | Ra Ş 

— De dosz-zeui mi trei ani. . 
— Frămoass? 

_— Ka amorările. 
— Îni fakă komnlimentslă: moi,  domnale Chicot, 
—: Bine! m» vei Isa dar ss. nlekă ? 
— Dal 6 o trebsinus neanbrată, dans am îmă 

nare. : . o. 

— Tech neausrats, okemal, domnale. | 
E — Trevi dar. .. :
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— Dar singsră, nă d ama? Înpelegi k5 1 nă 0 

notă komnromite ?.... me 

— Ye fels!... Trevi, domnsle Chicot, treui:.: 

— Esti snă--omă galantă, ofimersle. - 
— Domnsle! | [ 

— Ny, la draks! asta € o Înmoas fants, dar 

sisne-mi, lkăm ms kănosui? î i, 

— Te am vrzstă la nalată ks reyele.: 

—. Ye -săntă oramele uele misi! kyet; Chicot; 

daka la Ilarisă aini fi fostă ksnoskstă astă-felă, de kzte 

ori ami fi avstă nelea gzsriis în lokă de asestă ve-— 

stimintă, | 

Uli strînse msna jănelsi ofineră kare i zise: 

— Anronosită, în ue narte merni? 

— Snre noarta de:la Agen. - 

— Vezi mai virtosă ss nă te retzuesul. 

:— No 6: drămslă. întrakolo ? 
— Da, mergi totă 'drentă, mi S5 naibi nisi 0 

STÂls întilnire ș cats ue şi sreză. 

— Melpsmeskă. 

Ii Chicot nleks mai: i smsrelă 1 wi mai. veselă ka 

“piul o datz. . - 

| Ns fskuse o. sst5 de mami, mi se ati fans în 

fan lu snda de noante. 

= ba drak! - ue -oramă bine: mită! hogeli 

Chicot, RR 
0 — No se ireuel sirigă . nrovostală i o! voue 

tenstoare. ci 

— “Dar, damnale: ou 

toate auestea. | = 

ekii, Chico auuă ori Ja
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pu Al -domngle + Chicot! esti domnia ta? sm s'a 

întimnlată ka s5 îmbli nrin strade ne &nă: timnă ana de 

frigsrosă ? întreb3: ofigerslă . mayistrată ? - PRI 

— A! înwadevzră asta.6 0; „Nrinsoare;. kăyeti 

Chicot foarte nelinisuită. ! — 
Ali salstsnd$,  îrks 0 mislare la „55 uri. rmeze 

dremală. a mea ” 

— Domnsle: Ghicot, . iea seama, zise ” arovostală. 

E Seama la. ue, domnaăle mayistrală ?... 

„n — Al greuită drsmslă; merui în nartea norpilorăt 

»—. Tokmal. e. Dee za 

— Ama dar te voiă ouri, - domnsle Chicot.: 

ut No demnalo nrevosis; draue!. ai; faue na 

bsuz! | | 

— Kg toate, auestea..: ae aa Aaa 

— Anronis=te, domnsle _mvevostă, . “la _ SD N'2573 

de lolă soldaţii domniei 'tale :ue: avemă: ss" vorbimă. 

« 7. Tlrevostală, se. anronib;i:.: i sri 

— Askaltă, zise.elă.,.; ag a .. vase 

— Regele ini a dată o însoruinate.  nontes Loko- 

tenentslă noryii de. la Agen.:: i iii i 
— Ala! zise nrevostălă Kant | acră.: de. mirare. 

îi Asta te faue. sto. miri? mei ui 
— Da. et 

—'RK5. toate auestea :n'ară.. “trebui “55. te miri, 
fiind m% k&nosui. 

i—. Te :ksnoskă, fiindă-ks to. am V5zslă. la nalată 
kg regele. 

:. Chicot :bzts din: niimioră : Înuenă- 55 mi Hearz/b » ruhb- 
darea. - pe
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„în ii "Asta -trebse s5 -pi [is destălă ka: ss mi do- 
vedeaskz ks am. înkrederea TeNelăă.. : - .-, 1 2 

ni Fero îndoials, [rs îndoials,  meryi > dar do 

pi îmulinesue însvruinarea rexclehi, domnsle „Chicot, 

to. mai.onroslă. -. --: :..; a : 

— Asta € ksriosă, “dar 8. nule, kănotă Chi- 

cot, mz-asznă în drămă, dar; ms .rostogoleskă mereă. 

Risslă drakslzi! eats „o noart „ -asla trebze sz fis uea 

de la „Asen ; în uinai: minste voiă fi. afarz.: 

_„Întadoviră ajănsese “la. noarta. azzits de o sen= 

tinea kare. se; nreîmbla în -lsngă mi în largă, kă M5s— 

keta:ne smere. 0: i i a 

iu: 53 MID er 1;  amikală n me, zise Chicot, vo- 
iesi. s7 ordoni a; mi: deskide.noarta ? | E 

— Bă n ordonă, domnăle Chicot, resnănse 

sentinela ks blzndeye, fiindă-kr: sănt. gnă simnlă soldată. 

*itizre —. Ms kănosui; mi tă! strigă Chicot, esasnerală. 

— Am asta onoare, domnsle Chicot, azi dimi- 

neaus. cram de gard .la. mlată, te am :v5zălă. vorbindă 

kă.remele,.: .... i 

— Ei bine! aie meă, “fimaă-k5 5 ynosut 

afle, ăn - „lokrg. pa i 
— Karo? at 

atelaj -— Ks:reuele mi a dată. 5nă mesaxii nrea grab- 

nik nentră Agen, deskide-mi dar nămai nortima. . + 

ta Es mare ; nlvuere, domnsle, Chicot,. dar kei- 

le nă:sănlă la minei. ce a 

— Ili la uine ssnts ? ta dia 

ta es La „Ofiperslă . de . -serviyiă. . _ 

ii  Chicot, Săsnind, e, i
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2 Uli snde '6 ofimerslă de servini? întrebă elă. 

— 0 ns te- sănsra nentră asta. o 

- Soldatslă trase sn klonopelă kare destenti. din 

nostslă ses ne ofiuerală adormită. Sa 

— Ye 6? întrebi aueslă din Srm'5 kowindă ka- 

nălă rin ferestraia 'sa. - 

—— Lokotenentslă meă, € snă domnă kare voie- 

sue s5 i se deskizs moarta ka sz eass la ksmnă. 

— A! domnsle Chicot, strig oferslă, S5 m3 

erui, îmi nare foarte reă ks te am fskată s5 astenui; 

carts-ms, ssnt ală domniei tale” întănă  minstă. 

Chicot îuă rodea sngiele k'snă înuenstă de. făris. 

— Dar nă afls vre snălă kare ss ns ms kă-— 

noasks.  Nerac & dar snt fanară, mi eă ssnt: lsmi- 

marea! E | - 

Ofiperslă ansră în 5UIs. 

— Earis-m', domnsle Chicot, zise elă - venindă 

în 1 grab dormiam. 

— Ye felă! domnăle, zise Cnisot; dar noantea 

nentră asta 6 folkste ș fi-vel atztă de bsnă ka ' sz ' ziuă 

ss mi:  deskizs: noarla? Din - neferiuire; es ns dormă. 

Regele... suii fsrs îndoialz wi domnia ta să “regele 

ms kănoasue? 

„7 — Te am vszală vorbind astszi ls “Maiestatea 

Sa la nalală, e - Ea 

"-— Kiară ama, mărmsri Chicot. “EX bine! fi, 
daka m'ai vszată vorbindă Eu reuele, nă mai aăzită vor- 
bindă, uelă năyină. 

pr 

— Ns, domnale Chicot, snsiă nămai veia ue este, 
— Uli e5 totă ama; afars de. asta, regele Yor-
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bindă ks mine, mi a 'ordonată ss ii fakă în noantea as- 

ta o komisisne la Agen; ne lîngz astea, aueasts noar- 

i 6 uea de la Agen, nă 6 ama? 

— Da, domnsle Chicot.. 

— E înkiss? | 
"— Treksm veză, 
"— Bine-voiesue de mi'o deskide , te rogă. 

"— Kom n5, domnsle Chicot! Anthenas, Anthenas, 

deskide: noorta domnalsă Chicot, izte, iste, izle! 

Chicot deskise okii mari uri resniră ka snălă ue 

se dz a fsndă mi cse din ans dănz uinui minste de 

kăfndare. 
- Moarta skîrpii în uinîne ; la. noarta naradisslsă 

nentis .Dietslă . Chicot, kare zsria dsns asts' noarts 

toate deliuiele. libertspii. ” 

-“. Salztă ka kordialitate ne. ofimeră uri merse snre 

boltz!... 

m — Adio, zise, elă îi maluemeskă. | 

— Adio, domnsle Chicot, kzlztoris hsnzs! : 
„27 WU Chicot filă înks ăn nasă lkstre noarts. 

— Anmronosilă, amenilă ue ssut! strigd ofi- 

merălă alergzndă dsns Chicot mi onrinds-lă de msniks; 

sitam , skămnălg meă domnsle Chicot st pi ueră bile- 

tală de treuere. : e Mă 

— Ye felăl. piletală do trovere ? - 

— Negremită; esti omă .de resbelă ,: domnsle 

Chicot, uri suii ue este biletslă 'de. treuere, :ns 6 ama ? 

“Ns ese nimini, înpelemi, “. dintr'snă oramă ka “Nerac, 

fsrs_biletslă de 'treuere ală remelăi, mai virtosă ksndă 

reyele 'loksesue într'insslă. E 
QUEI PATRU-DECI-ȘI-CINCI. VOL, 11. 16 

Pi
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- i — TU de vine trebse sr iz semnată astă 

bilelă de treuere? i 

— Kiară de regele. Ama dar, fiindă-lz -reuele 

te trimite în kzmnis, nă va îi sitată st ni dea snă bi- 

letă de treuere, 

— Al a! te îndoesui oare ko n trimite re- 

uele ? zise Chicot kă okisls înflskzrată, fiindă-kz cra 
Wanroane 57. se înloarky, înauoi mi msnia i însălla ass 

srÎts ksmetare de-a omori ne ofimeră, ne nortară, mi 
da fani ne noarta deshkiss , în riskă de a fi srmorită în 

făga:sa de. o :săls detsnzri de arlehsss. 

— N ms îndoeskă de lokă, domnsle Chicst, mai 

alesă. de 'aste lskrgri desnre kari îi faui onoare a mi le 
snăne, dar ksmetz kz daka venele pi a dată asts komisisne... 

— În nersoans domnsăle ; în. nersoanz... 
m — Ko alztă mal măltg kovîntă, Maiestatea „Sa 
suie dai li 0 s7 cui... 

| — Minsnea drakalaă! strigi Chicot, negremită, 
kz suie, î.- a Ste ie 

— “Mine dar am ss dai o kara de emire dom- 
malat « găvernatoră ală lokslsi. : Sia 
E :— Ii gsvernatorălă lokslst, întrebă Chicot, 6?... 
ini" E domnălă de Mornay , . kare .nz glsmesue 

ls ordinile, domnzle Chicot, trebe sm suii asta, mi 
kare m'ară faue sr: trekă biviinioră ne săb arme dala 
mo ei - dinti”a - mea. E a 
| “ Chicot înuenea s5 mi minge: wnzmerală sabiei 
sale l'znă serisă  srită,: ksndă . întorkînds=se; vaze k5 
“moarta” cra - astsnaiz : de: o natrălt esterioarz . kare se 
alla akolo nsmai ka ss onreasks ne e Chicot de a tree, 

ii vi 
mi mo 1
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dal” ară. fi 'omorită. ne lol:otenentă, re sentinels. mi- ne 

nortară. | i 
— Aidi, îm. :zise : Chicot l'snă. săsnină, mi a 

patati fremosă fot de mine » ssnt s5nă -.nerodă, am 

nerdstă. , i 

Uli se întoarse inderotă, i ri 

—  Voiesui sm te rekondsks » : domnale Chicot? 
întrebi, ofinerală. a E . 

— Na pi mai da osteneala, moluemesă, adtăui 

Chicot. .. : CI EI A Da ae 
„ Chicot. se. întoarse înderntă dar. nă era înks în 

kanmtzlă  martirălzi seă. 

Întilni ne 'nrevostă kare.i zise, . - 

„i Eate !. domnsle Chicot, - ai - felkată. komisis— 

nea ?; draue!.. ksrîndă te -ai întors, esti snrintenă! '.: 

Mai denarte oliperslă îl& onri în lolpală 'stradei 

mi i strigs: 

— Bsns seara, domnsle Chico. Ei bine! asts 

dam, suii?... Esti măluămită de Nerac,  domnsle 

Chicot? 
În-fine soldatală de la neristilă, totă de sentinelz 

la auela-mi lokă,, îlş mai sănsri kă vorba. 

-— Yo drak! domnsle. Chicot, i zise, kroitorslă 

te a dresă kam reă, mi estă, Domnezeă ss mr erte, 

mai rentă înkz de kstă kzndă-ai emită. | 

Chicot ns voi sr se mai nsis în riskă d'a se 

desnoia ka snt enăre trekîndă earz nrin gasra ferestrei, 

se kslk din aintea sei mi se nrefsks ks dormia. 

Din întîmnlare, say -mai măltă din îndsrare, 

%
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sura se 'deskise, ui Chicot intră amenilă uri smilită în 

nalată. - 
pe “Înfepi imarea” sa snerials atinse re „nauiă kare 

era iotă la nostslă ses. 

— Sksmnslă meă domnsle Chicot, i zise că, 

vei s5 „i esnlikă toate astea? 

i — "Da, mearne, da, mărmăr Chicot. 
— Ei bine! rewele te isbesuo - atstă de  măltă 

în kztă a voilă ss te. pis. 

— Ii o suiai tilxzrelale; ui nă mi ai - snăsăl 

di 0! domnsle Chicot,. era neste nălinus, era 

snă selretă de stată.: a 

— Dar pi am nlztită mimelsle ! 

„i 2— "01 sekretălă! nremzia: mai măltă de -kută zeue 

nistoli; vei înksviinua aueasla slămrslă meă domnsle 

Chicot, . 

Cnicot intră în amera sa ui adormi de nekasă.
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Marele vinătorii ali regelui Navarel.- 

Isrssindă: ne remele, Margarita se dssese 
kiară în anelă minslă ! în anartamontală feteloră de 
onoare. | 

- Trekîndă lsase ks dinsa ne medilal seă Chirac, 
lare se kzlka la kastelă, wi intrase kă 'dînszlă la biata 
Fosseuse kare, nalidz mi îukonjsrats de nriviră ksrioase; 
se nlsnyea de dăreri de stomakă, fir. s5: voiasks, a- 
tită de mare i era dărerea, a resnsnde la. vro între— 

bare niui ss nriimeaslr vro urare. - 

Fosseuse cra. în avea enoks de dozz-zeui nins 

la dosz-zeui mi ănslă de ani; era frsmoass ui mare, 

ks okii albastri .kă nsrălă blondă, ks lornzlă . mlzdiosă, 

nlină de imoliuisne mi de grai; de vr'o trei lsni înls 

nămai emia mi se nlsnuea de lasilsdinile ari o: onria 

de a se sksla.. Remzsese ne o lananea „mi din asts la- 

nanca treksse în nată.
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Chirac înuens ss denzrteze ne uci uc cra de 

fans mi mrezîndă lings konztiislă bolnavei, remase sin- 

gsră ks dinsa mi kă regina. 
ă Fosseuse snzimîntate de aste nreliminarie, ks 
rora uele dos fisionomie a Isi Chirac mia repinei, &na 

'nenzsrtoare mi uea alis reue, i da oare-kare solem- 

nitate, Fosseuse se sksl$ ne ksnmtiizlă set, mi în- 

g5ni o mălyămire nentră onoarea ucifzuca repina si 

nîna sa. DI 
Margarita era mai nalidz de stă Fosseuse; luă 

m'endria alins5 6 mai dsreroasz de kslă lirăzimea saă 
Doalai 

Chirac lezat nălsălă jsnei fete, dar mai msltă 
fr voia ei. 

| — Ye: Simu ? 0. întrebi der snă: mintă de uer- 

setare. :.: INI ie EC Raă 

— Darert de stomaliă, domnzle, resnsnse. biata 

konilz ; dar. asta” nă -6 nimik, te asigură, - mi dal'ami 
avea nsmai linisuea.....::: i au 

— :Ye. linisue, domniuroars,' întrebi. Telina.-. 
-i ' Posseuse învenă "a: nlsnge. - 
ami No te întrista de: lokă, . domnimoars, srmi 
Margarita.  Maiestatea Sa ma rsgată sm te visiteză ka 
S5' pi linisueskă sniritală. | Dă 

:—.0! ue de: bsnstoi,. doamnz!. .: 
„4 .Chirae+lss5 msna konilei.::: Dat 
a = Uli că zise “el suiă:. akăm:: Yaro 6 , poala 

domniei tale. - Sie i, 

u— Suii 2: mărmărb. Fosseuse remartndă, 
re
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— Da, suimă la trehze 53 ssleri maltă, adi 

Margarila. i EI IO 

- Fossouse se snimiinta finds: asti-telă în. Yoia 

-a dos nensssri, a suiinuei wi a 'uelosiei. ! i 

„Margarita fzkă snă semnă si Chirac, kare emi din 

kamerz.  Atănui 'temerea. biotei Fosscuse deveni o' ire- 

I5r5tr3 ; era manroane! ss leine.! i, 

— Domnimoarw zise Margarita,. ks. toate ke de 

lkstă-va timnă, te norpi ks mine - la kă o streinz,: mi 

afl în fis-lkare zi nise srile ofisie ve mi le faui ne 

lîngs sonslă meă..: ae 

— E5, doamnz? i eo 

| — Nă ms întrersne, te rogă.' : Hs: toate kr:în 
ele “din rm ai. asnirată. la o feriuire. kă -maltă mai 

nre săsă de 'ambinisnile domniei tale, amiuia :ue' ni: nsr- 

tam wi ayeia ue o arztam nersoaneloră de.. onoare. de 

kare wii, mw sileskă 'a-te ajăta în: neferivirea în kare 

te afli în auestă minslă. ta 

îs — Doamns, V5 jără,.. cr. 

„— N askande nimikă.. am destalo * SărIBrsr; nă 

răina onoarea, mai întiiă a domnici tale, mi în ărms-a 

mea, a mea kare am mâl atstă interesă' lia mi domnia 

ta la 'onoarea=pi,: fiindă-kz ii de mine, snăno-mi ta, 

domnimoars, mi pi voiă servi ka o măms. , 

—.0! doamns! * doamnis ! kreză domnia ta “ucia 

ue. se vorbesue! i ..- ii iii 
— lea a minte a nă ms , întrersne; domninzoars, 

lui, dens sm îmi nare, timnălă treue. Voiam ss zikă 

k3 în auesiă minstă, domnslă Chirac, kare. pi. kănoasue 
boala, păi adsui a minte de  ksvintele ue a: zisă. inai a- 

i
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dinea-ori, domnzlă Chirac este în antikamerz ănde snă- - 

ne tatsloră ks boala kontagioasz de kare se vorbesue în 

jarz,:este la nalată, mi esti anroane de a fi lovits de 

ea.  K toate. auestea, daka mai 6 limnă, te voiă dsue. 

la: Mas-d'Agenois, kare € o kasz foarte denzrtalz de 
regele, 'sonslă me, vomă fi akolo mii singsre; regele 

din nartei, nleaks ks ssita sa la o .vînztoare, kare, ds- 

n5 lim ziue, trebse ss 15 wii mai mslte zile alars; 

noi nă vomă emi din Mas-d'Agenois înaintea ămsrzrii 

domniei tale. Me e 
— Doamns! doamns! strig; Fosseuse, rouriz lotă 

de e dats de rămine mi de dsrere, dala krezi totă ueia 

ve se ziue de mine; lasz-mr sr moră în miseris. 
„.— Resusnzi reă enerosilsyii mele, . domniuoa- 

r5„ iuli te înkrezi: nrea msllă în amiuia reyelsi, lare na 

răgală a nă te nsrzsi. Se a a 
„— Regele ::. remele ară fi zisă ?... i 

— Te mai îndoesui, ksndă vorbeskă eg, dom-= 
niutoars ? Daka n5 vedeam simntomele boalei domnici 
tale reale, daka nă devinam, dsns ssferinuele în kari 
te afli, kz krisea se anroniz, ami fi-lrezată noate . de— 
negrrile domniei tale; . So a 
E În 'auestă minstă, ka s înkredinpeze. mai “bine 
ne reyina, biata Fosseuse, doborits de dărerile snei 
boale. fsrioase, rekrzs 'vînzts : mi nalnitends ne nată, | 

Margarita o nrivi kstă-va timnă fer  MDNID, 
dar. uri 'fsr5 îndsrare. A N 

— S5 mai kreză înks denegzrile domniei tale, 
domniuoars ? zise ea în-fine bietei fete, kzndă nsts ss 
se rediue mi artă redikznds-se 0' figărz. ama de tăr=
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bsrats mi aua-: de măiats! în lakreme, în kută “ară fi 

îmblznzită însz-ui-ne Katerina. 

În auestă minstă, “mi ka kăm Dsmnezeă ară fi 

voit sr trimins. ajătoră neferiuitei 'lkonile, suma se de- 

skise mi regele Navarei întră ks grabs. 

- Enrikă, lare mavea auelea-mi kăvinte de in- 

somnis ka-Chicot, ns dormise. 

“Dans ue a lskrală o 'orz" kă. Mornay, mi a Isată 

în ast orr toate disnosimisnile neniră vînztoarea. atztă 

de nomnoass anănuialz Isi Chico, alergase la navilio- 

nălă feteloră de onoare... | 

_— Fă bine! ue se ziue? zise: el intrand, nu 

fata mea Fosseuse 6 totă în ssferinur. -: : 

— Vezi, doamnr, - strigă jăna fat la vederei ea 

amantălsi seă, mi 'simypindă-se. mai forte  nrin- ajstorală 

ue i sosia, vezi domnia ta ks reuele: ma. zisă: imikă 

mi ks bine am fskstă de am negată?... 

— Domnsle,- întrersnse regina întorkînds-se k5- 

“tre Enrikă, fs ss înueteze, te rogă, asts lsnts 5mili- 

toare; kreză 7 am înpelesă: adineaori ks Maiestatea 

Voastr5. m'a onorată ks înkrederea sa uri mi a deskonerilă 

starea domnimoarci. . Însuiingeazo dar ks suit totă, ka 

sz nă se mai îndoiasl ksndă că întsreskă. 

: —:Fata mea, întreb; Enrikă ks o tinerepe ne 

kare nă se. înverka . s0 asha, tolă vrei 's5 mai a- 

skănză ? SIE 

— Selretală 1 15, 6 alt meă, 'sire, reznzuse kăra- 

pioasa konils, mi nîns ksndă: nă voiă. nriimi. din găra 

voastrs voit ka. 55 snziă tolă...: 

— Fila mea Fosseuse are o inims bravia doam-
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ns, adsăyi Enrikă; ear'o, te lonjsră; mi. domnia ta, 

fata mea, aibi toats înkrederea în- bsnstatea reminei tale: 

rekănosuingya me nrivesue, mi ms înssruineză  k5 ca. 
„Uli Emrikă 155 msna' Margaritei uri o strînse: ks 

isbire. | RI a a 
Întrastă minstă, snă miră amară de -dăreri ko- 

nrinse din noă ne jăna fate; lzză dar nentrs a doza 

oars s5b fertsnz, mui,. îndoits ka 5nă krină, înklin ka- 

N5lă l'a memelă. sărdă mi dărerosă. -- î 

- Enrikă. fs atinsă nînz în fendală inimei : lesndă 

vzză.astr [rsnte nalidz, asti oki înekani, astă nzră 5— 

medă mi. resfirală; kzndă vsză în-fine ksrgîndă ne tim- 

nlele mi ne bzzele kon lei. astz sădoare de sm'zuinare 

kare, se nare veuins kă agonia. 
: “Be renezi ks totală - nerăstă kutre, dinsa ui, ks 
brale. deslise: -... Ia aa E 

— Fosseuse!. slksmna mea Fosseuse! msrmări 
elă lzzîndă în wenski înaintea natalzi. ei. 

Margarita, înkrăntats uri tskăts, merse de lini 
frăntea sa arzîndr do neamsrile ferestrei, i) 

| „ Fosseuse. avă usterea de a redika: branele sale 
la s% EA netreaks dens gitălă: amantătei: et, ani atinse 
bszele sale ne ale li, krezindă: kr cra sr moars, ui 
k5, în aveasts 'din' &rmz uri.. sănrem's ssrătare, da li 
Eurikă ssfletzlă ses în astă adio ue 'i. ziuea.. 

Anoi rekuzs fsr kănosuinys. Aa 
“Enrikă, nalidă ka mi -dinsa, nemiskată mi fos 

voue a dinsa, isi ss: kazz kanzlt sei ne “uearmafslă 
natulsi ci de agonis kare „semna Wanroane sr se fals 
ană. sădariă, RA SIE | a a
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„“* Margarita se - anronis de astz grăns, 5nde cra 

konfândats dsrerea fisilss uri dsrerea morals. 

— -Sloalz-te,. domnzle, wi. lass-mz. ss îmnli- 

neski datoria ue mi al imnăsă,. vise ca ks o maiestate 

energiks. 

[Ni fiindă-kr Enrikă semsna nelinisuită de astr 

manifestare, uri se - redika ne! jimstate întrână yenskiă : 

_î u —:0! n te teme de nimikă, domnăle, zise ea, 

ksndă nămai. mzndria 6 atinsz, sint tare; în kontra ini- 

mei mele, mau fi resnsnsă de mine, dar din feriuire 

inima-mi mare. nini snă amestikă. în toate astea. 
Enrikă redikă kanălă. . | 

— Doamns? zise elă. NE 

— N adzsui ni o vorbs, " domnsle, zise Mar- 

garita întinzîndă msna sa, saă voiă lkrede ks indalyin- 

ua domniei tale a fostă snă kalkălă. Ssntemă frate ui 

sors, ne în pelenemă. 

„„Enrikă o kondsse nînz la Fosscuse, ne a = 

rila mn'5 îngiemats o năse în msna nrinss de ferbinpeal» 

a Margarilei. 

| — Du-te, sire, . dă- =te,. zise. reuina, mea la 

vînmtoare. În asi. ors, ke, kztă vei la mai mslui oa- 

meni ks domnia ta, ka astă mai ns Vei: denoria Ie 

kărioui. de. nalatală domniuoarei. | | 

— Dar, zise Burilă mam vszstă ne nimini, În 

antikamers. 
— N5, sire resnănse - Margarita sărizîndă, lkzui 

kredă kr 6 lokală uismală aiuă; grsbesue-te dar a mer- 

e SP. netreui într” altă. lokă.
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— Doamnă, zise Enrikă, nlekă, mi voiă vîna 
jentră noi amîndoi. e 

Ii arsnk o tinzr5 mi ea din ărms nrivire 
kmtre Fosseuse kare cra totă leminats, mi se renezi a- 
farz din anartamentă. 

Den ue ajsnse în antikamerz, kleti kanslă ka 
kăm ară fi fekată. si kazz de ne frsntea sa o remzuriţir de 

ncastimnzră; anoi, lkă fama ssrizindr ks auclă sărisă vi- 

kleană ue i era.-narlikslară, se ărk la Chicot, kare, lkăm 

amă zisă, dormia ks nămnii înkimiă. 

Reuele zise sr i deskizz sua uri seudsindă ne 

adormitălă în natălă seg: 

— E! e! ksmetre, i zise, : în _niuioare, în ni- 

vioare ; sănlă dosz ore de diminea 3. 

— A! drave, zise Chicot, ms nămesul lkămtră, 

sire. Oare ms ici din întimnlare” drentă dăuele de 

Guise? - 
În adevzră: Enrikă, ksndă vorhia de dsuelo de 

Guise; se dedase a: li nsmi ksmstrelă sei. 

— Te iea5 drenlă amilslă mes, zise cl. 
— Uli ms fai nrisonieră, ne mine, nă amba- 

sadoră! sire, Kali drentările uinpiloră. | | 
- Enrikă înuenă s5 rizz. Chicot, mai nainte de 

toate, omă de „Snirită, nă se mat onri „de ai ino lkom- 
Mani. e 

— Esti nehsnă. Ilentră ue, dralz, voial ss te 
dsui Wa ani, n5 esti bine: tratală? 

— rea bine, rire leyea mea! nrea bine; îmă 
nare ks snt aim ku o gis He 0 îngraure într'snă
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kotenă. : Toats lsmea îmi ziue; miksle,. milsle- Chicot, 

ue pintilă €! dar îmi rodă arina, dar îmi, înkidă noarta. 

— Chicot, konilslă mes, zise Enrikă dzndă din 

kant, roasigru-ic, nă esti destulă de grasă nenirs 1 ma- 
sa mea. Si i A 

— Bi! dar, „sire,. zise Chicot slelndu-se, te 
vzză foarte voiosă în asts. dimineag5 ;.ue mai no5? 

— A! s7 ui snsiă: nlekă la vînrtoare, vezi tă, 

mi sănt totă voiosă kzndă nlekă la vinzloare. Aid, 

skoals, kămetre, skoalz! | 
— Ye felă, ms ici ls domnia la, siro? 
— Vei fi istoriografslă meă, Chicot. 
— Voiă mine sokotealzs de delsnzrile lrase? 

— Tolkmai. 

Chicot dete din lană. | 
— Ei bine! ue ai? intreb; renele. 

— Am, resnănse Chicot, ks nam vszătă niui 

o dats asemenea veselis, fsrz nelinisue. 

— Ba! | | 
— Da, asta 6 ka soarele lsndă... 

— Bă bine? 

— Ei bine! sire, nloaia, îstyorală mi tsnetală 

ns săntă denarte. 

Enrikă îmi netezi barba sărizîndă uri resnănse: 

— Daka va îi fărtsnz, Chicot, mantela mea € 

mare mi vei fi la adenostă. 
Anoi înaintsndă kstre antikamers, ne kzndă Chi- 

cot se îmbrska mărmsrsndă: 

— Kalslă me! strigi reuele: mi snănepi dom-= 

nălsi de Mornay ks ssnt gata.
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„— A! domnală de-. Mornay - este _kanslă astei 
vînstori ? întreb; Chicot. .: + 3 
„n — Domnslă de. Mornay 6 totală aiuă, - Chicot, 

resnsnse Enrikă. .Reuele Navarei este ama de szrakt 
în kstă nare mizlokălă de a îmnsrui nostările - sale în - 
snevialitzpi. E am nămai sn .omă, - 

— Da, dar € bsnă, sssnin Chicot.



GUI SE VIMA LUPULU 0 AVAB 

Chicot arsnksndă o nrivire assnra nregztiriloră 

de nlekare, nă nstă ss se onreaslks de a observa kz 

vînstorile remelsi Enrilă als Navarei era mai nsnină somn-— 

tsoase de kztă ale reyelsi Enriliă alg Franuiei. 

" Nomai doi-snre-zeue sai uinui-snre-zeue -yinti— 

lomi, între kari .reksnosks ne domnslă viue-komitele de 

Turenne, obiektsl; kontestzriloră . matrimoniale, forma 

toats ssita Maiestspii Sale. SE 

Kă atstă mai maltă, ks auesti domni era aval 

-nămai în anarinys, fiindă-kz ns avea destslă. de mari 

venitsri la ss fak keltsele de nrisosă, ba înkz sneori 

„keltăelele :trebsinuioase; măi. topi, în lokă de kostsmală 
de vinstoare obiuinsită în avea enokz, nărta koifslă mi 
mnentarslă, ueia 'ue frks ne. Chicot ka ss întrebe. daka Is- 
nii. din. Gaskonia avea în nsdsrile loră măskete ui ar- 

tileriz,.
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Enrikă aszi întrebarea, kă toate kr ns i fs d'a 

drentslă adresati; se anroni; de Chicot mi îlă lovi 

ne ămeri. 

— Nos, fiislă mes, i zise elă, Inii din Gaslkonia - 
maă niui măskete miul artileris; dar săntă nisue animali 

snzimintstori, kară aă giare mi kolui, uri kari atragă 

ne vînstori în desiuă 5nde săntă în riskă foarte mare 
de a mi sfsmia vestimintele de msrzuini;. afars de asta, 

snă vestimîntă de mutase sai de katifea, uri kiară ănă 

snenueră de nostavă sai de nele de Dbivolă, se notă rsne, 

- îns nă uli &nă nentară. 

— Eats sună kăvîntă, mări "“Chicot, dar ns 
este foarte bsnă. 

— Ye vrei! zise Enrikă, n'am alts. 
— Trebse dar ss ms măluămeskă. 
— Ai faue mea bine, lizle. 

— Piz. i 
— Eat sn fi5 aro miroase a lritiles, interioar's, 

“adsăyi Enrikă rizîndă, Is. esti snsrată ne mine fi indi-kz 
pi am: strikată linisuea lăsnds-to la vinstoare? 

„— Tre legea mea ; da. 
— Uli kritiui, Sa 

„i — Oare 6 onrită? 

— No amikslă me, kritila este moneda; Ing 
toare” în  Gaskonia. 

o — Deh] “înj nelegi ,. sire: că :nă sănt vînzioră ș 
aduaui. „Chicot, “ui irebse ss ms oksnă'kă veva, că, sn 
Dietă leneuă, kare nam nimikă de îkatS, ne ksndă 
voi vs veni afsma msstzyile. k omală. astoră bani Isi
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ne ari îi veni goni doi-snre-zeue saă uinui-snre-zeue 

„5 săntenă.. a - 

„— A! da, zise  renele ssrizândă înlkz de satirss 

„vestimintele mai întiiă; anol nămzrslă; bate-yi jokă, ha- 

te-yă jokă, skămnălă me; Chicot,. 
— 0! sirel | Me 

— Dar te voiă laue ss observi kz ns. estă in= 

delgintă, îstsls mei, Bearnslă nă € mare ka Franuia; 

Reyele, akolo, îmhlz totă-d'asna ks dosz sste vînstori, 

es, aiui, nlekă lkă doi-snre-zeue, m'ăksm vezi. 

— Da, sire. 

— Dar, ' 5rmă Enrikă, 0; st :krezi ks vorbeskă 

 fantaronade, Chicot: ei bine! sneori. aiui, ueia ue n se 

întimalz niui de lksm kolo, &neori aiui, pintilomii de la 

pars aflsndă 7 vîneză, nsrsseskă kasele loră, kastelele 
lors, joksrile loră, uri vină de se îmnresns. ks mine, 
geia ue sneori îmi fakă o eskorir destală de bsniuiks, 

— Vei vedea, sire, kr nă voii avea feriuirea 

ka Ss Stai faus la snă asemenea lkră, zise Chicot; 

în adevsră, sire, am 0 neazs rea. 

— Vine suie? resmsnse Enrikă ls risălă seă 

-batjokoritoră. 

„Ano, fiindă-kz Izsase Nerakslă, treksse nornile ora- 

mălăă, anroane de o jsmstă de orz, mergea aksm în ksmnis. 
— Eats, zise Enrikă Isi Chicot, rediksndă ms- 

na d'assura okiloră sei ka ss mi fak o visierz, eals, 

kreză ks nă_ms învuelă. 
— Ye 6? întrebă Chicot.. 

- — Tlrivesue kolo la barierele oramsi de Moi- 

ras; nă săntă kzlsreyi aueia ue zzreski? 
QUEI-PATRU-DECI-ŞI-CINCI, VOL, II, 11
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- Chicot se rediks în sksri, . - 

— Ilre legea mea, sire, kreză ks . da zise elă, 

— Ii eă sănt sigsră. E 

:— Kshvreni, da, zise Chicot. urivindă . ka mai 
mălte lare a minte, dar nă vînstori, 

„— Nentră ue nă vînztori? - 

-— Tentră ke săntă înarmayi “ka nise” Rolanzi 

“uri Amadis, resnsnse : Chicot. 
>. — Fil-ue are-a fase norislă  skămnslă meă 

Chicot, t ai aflată - “vszindz-ne k5  nortală nă faue ne 

vinstoră. SI 

i — Dar, strigi - Chicot, vază kolo uelă  năpină 

dosz săte de oameni..- Se e 
—. EI binel ue. nrobeaz asta, firzlă mes? k 

Moiras dz sn; venită bănă. - a i 

| “ Ohicot simyi ksriositatea sa întzritate din Me în 

ao mai măltă, - 

".. 'Trăna ne kare Chicot o densmsrase le velă mai 
mikă nămsră, ksui se 'komnsnea de dos săte uinui= : 
zei kolzreni, se îmnresni în tsuere ks eskorta; fis- 
lare omă ue o kondăuea avea sn lală bănă, : era bine 
Ienită, mii toni era komandani de snă omă l'o înfr- 
jiurare bsnz, kare ssrati msna li Enrikă ks ksrtenire 
ui devotameniă, i aeae 

- Trekărs  Gersslă ne la vadă ; între Gers mi Ga- 
rona, într'ănă kolut de 'nrmîntă., aflarz 0:a dosa trsns 
de o sătz oameni; kznetenia se anronis de Enrikă uri 
nzră ai ucre sksse kz nsia adssă snă nămrră mai ma- 
re de vinstori.: Enrikă ' nriimi skssele sale - întinzîndsi 
m'ena. a i i
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+ Înuensrs “ss îmble "wmi' ajsnsers la: Garona, ne 

kare o trekărz ka mi Gersslă;, dar fiindă-ks Garona 6 

mai nrofsndz de kztă Gersslg, în dos nvrui ale rtslsă 

nă 15 nătărs tree ks niuiorslă, uri trebsi ss încate sn 

snapiă de irei-zeui sai natrs-zeui nami. K toate astea, 

în kontra ori kzrii astentzri, ajsnserz la velă altă permă 

îrrs vro înlimulare.. | e 

— Minanea ta, doamne ! zise Chicot, dar ue de- 

nrinderi faveni, sire? ne kendă aveni nănni din săszlă.; 

mi din josălă Isi Age v5: 5daui astă-felă nentarele 

în ans? 

— Skămnălă met Chicot, zise Enrikă, noi astia 
ssntemă nisue selbaliui; trebe dar ss ne erpi; îs suii 

hine-k% renosatălă fratele mei Karolă mr nămia mistre— 

uălă seă; afarz din astea, 'mislremzlă, — dar tă n5. 

esti vînstoră, mi nă 'suii asta, — afarzs de asta, mi- 

strewălă n se iărhărs niui 0 dalz; merye drentă ne 

kalea sa; că îl imili; avindă nsmele seg; niui că nă 

ms  tărbsră. Snă rii se înfspimeazr în kalea mea, 

îlă rel; 5nă oramă se înalus înaintea mea, ci draue! 

îlă mnenkă ka o nlzuintr, 
Astr glsmr a Piearnesslsi nrodsse mari -risări 

îmnrejărslă sei. 

Nămai domnslă de Mornay, kare era tot; ne 

ling remele, nă rise ks sgomolă, se mălgămi a mi 

măska. băzele, ueia we era la dinsslă -semnală snci 

veselie estravaganle. .- e 

„.— Mornay s'all5 asiszi în nisue toane bsne, 
zise Bearnesslă kz totslă voiosă la srekia Isi Chicot,"a 

zisă de .glsma mea. a 
%*
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Chicot se întrebi - de kare din doi trebsia ss 
“mîz5, sa. de stinînă, astă de feriuilă la fskstă ss 

rizo ne servitorălă seg, saă de serviloră :ama de greă 

-de înveselită. = 
Dar mai "nainte de ori ue,: în “fendală kăyetzrii 

Isi Chicot remsnea mirarea. 

De uea alts narte a Garonei;, mâi la o jsmstă de 

legs de riă, trei sste lslzreni askenuri într” snă brzdiub 

ansrsrz la oki Isi. Chicot. 
— 0! o! monsiniore, zise et -nrea înuetă : li 

Enrikă, oare auesti: oameni n'ară fi nisue uelomi kari 

ară [i aszită vorbindă-se- de vînztoarea voastre mi kari 
ară avea a minte ss se. onsis?. 

— Nos, zise Enrikă, mi te. înueli mi astz dals, 

fiisle ; auesti oameni sănlă -nisue. amivi ari ne vină din 

Pay mirol nisue adevsraui amiui. 
— Dsmnezesle |! sire, vei avea mai msi oameni 

în săits de -kstă arbări în nsrdărs. 
— Chicot, konilslă mes, zise Enrikă, kreză, 

Dimnezeă. ss ms certe, kr sgomotslă sosirii tale s'a 
resnsndită în oramă. mi kz auesti oameni alergă din 
natră kolpări ale -nrovinpiei ka ss falkz onoare renelsi 

Franuiei, ală ksrsia ambasadoră esti. 
Chicot avea nrea mallă snirită ka ss nă înpe- 

leagz ks de kztă-va timnă îmi bstea jokă de el. 
Se nrefrls ks ns îngelege, dar . nă se ssnsri. 
Zisa se fini la Monroy, snde yintilomii de la 

Narb , adsnapi lka sm -ară fi fostă. însuiinuani de mai 
"nainte ks remele Navarei trebzia sr trealz , i deters 
o îrămoas ins. din kare Chicot îmi lsă martea ks
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entssiasmă, fiindă-kz ns aflaserz: de kăviinur a se onri 
în kale nentr” snă lskră aia de nspină imnortantă la 

nrînzălă, mi nrin srmare nă menkaserz nimikă de la Nerac.. 

| Se onrise nentrs Enrikă uea mai frumoasz kasp 

din - oramă, jsmstatea irsnei se kslk în stradz ănde. 

S'afla reuele, uea alt afart din - oramă. | 

— Dar ksndă vomă înuene vinstoarea ? întreb 

Chicot ne Enrikă în minztsiă kzndă -auesta se . deskzlua: 

— Nă ssntemă înk ne tirîmală Isniloră, sksm= 

nălă mes Chicot, resnănse 'Enrikă.. 

— Uli ksndă vomă fi. sire? 

— Korioszle! 

— N5s, sire, dar, inele, ori uine doresue 

S5 Sid snde merge. ă 

| — 0 vai sui msne, fiislă meă; ks toate astea - 

kslkz-te kolo, ne nerine la -siznga:- mea; na, eals 

Mornay lare sforze la dreuta mea. 

— Draue! : zise. Chicot, are snă :somnă mai 
sgomotosă de listă în ajsnă. 

__.1— Da, € adevrrată, zise Enrikă ,. nă 6 vor 

bitoră ; dar la Vinztoare katz sr l& vezi mi îlă vei vedea. 

“Abia se lsmina de zisz lksndă snă mare sgomotă - 

de ai destent; ne Chicot mi ne regele Navarei. 

8nă bzirsnă uintilomă, kare însă-uli voi sr 

serveasks me 'remele, adăse li Enrikă felia de nzne . 

sns5 ks miere mi vinălă fertă uclă de dimineauz. 

Mornay mi Chicot '[srs serviui de servitorii - 
batranslăi yintilomă, 

“Dans - ue -se ! fini: „Osuentălă s5nd - semnal de : 

nlekare. Stă
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— Aidepi, aideni, zise Enrikă, avemă de fs- 
kată “asL5ză o. zi baniniks ; înkzlikagi domniloră, în 

kslikapi. | e a 
-Chicot : vrză ks mirare Es sina sete kulsreui 

msrisers eskorta. : 
—" Ama! zise elă, dar asta ns :mai 6 o ssils, 

nivă liară o trănz, ui o armalz. 

„3“ mrikă nă resnănse nimikă de ztă aste trei ks- 
vite, i 

— Asteants, mai asteants. 
— La Lauzerte” mease sste oameni nedestri se 

amezarz în ărma astei irsne de Izizreui. 

.— Fantasini ! strigi Chicot, nedestrime ! 

— Nisue bztzianri, zise regele, nimik allă de 

kslă nisue brtsiauii. . 

Chicot înkrsnts snrsnueana ui din astă 5 momente 

nă mai vorbi. a : - 

-De dosz-zeui de . ori oliii sei se întoarserr kr 
tre kzmniz, adik de doss-zeui de ori ideia de a fsri. 
i treks nrin minte. Dar Chicot avea garda sa de o-: 
noare, îprz îndoialr: nentră titsla de renresintată ală reye- 
15i Franuiei. 

Dintw”asta ieslti ks Chicot era. ama de bine 
rekomandată astei garde, ka snt nersonanit de uea mal 
înalte imnortanuz, în kztă n5 feuea ănă esti ferz ka 

„astă uestă: ss: nă fiz renetită de zeue 'oameni. 
„Asta nă i nlsks, mi zise doss  ksvinte reyelă. 
— Dek! i zise Enrikă, asta € gremala la, ko-: 

nilslă meă; tă. ai voită sp foi. din : Nerac mi. mi 6 lea- 
mb S5 n5 mai făyi earz,.
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„1 î— Sire, resnsnse Chicot, îni dată kavîntală mek 
de intilomă ks niul nă ms voiă însericn. 

| „1—. Ama. vezi. . 
„— le lingz astea mami avea “kăvintă, 
— N'ai avea ksvintă? | 

ii Da, ku! remsindă,. kreză k3 sânt: destinată 
a vedea: lslrări ksrioase. 

| — Fă bine, ssnt molamită dala asta n 6 ns= 

rerea. skămnălă meă Chicot, ksui € mi a mea, | 

În auestă minstă treuea nrin oramslă de Mont- 

cu, mi natrs tsnări. miui de-ksmnă se aiueza în armals. 

"— Ms întorkă la uea întîiă a mea ideir, sire, 

zise Chicot, ks lsnii astăi oramă.săntă maestri lsni, mi 

se. trateazz ks nisue nrivinpe neksnoskste lzniloră or- 

dinari; artileris neniră '€i, sire! - d 

— Al ai vszălă aueasla ? zise. Enrikă, asta 60 

maniz a oameniloră din Montcuq, de kzndă le am dată. 

nentră 'denrinderile loră aste natră lsnări, ne kari le am 

kămnsrată din Sania mi ne kari mi le aă „adssă. Ile. 

s5b asksnsă, ci le tîrzskă nretstindeni. | 
— În-fine, msrmsri Chicot, ajsnue-vomă a astazi 

sire?.. : 

— N5, msne. 
: — Mzne de: dimineaus sai msne sears? 

Mzne de dimineays. : : 

— Atemă dar, zise Chicot, noi vomă vina: Ala 

Cahors, ns 6 ama. sire?. p | | 

— în nartea 'aueia, zise renele. SE 

— Dar km, sire, domnia ta: kare ai infanteri, 

kavaleris, mi artieriz ka sz vînezi Iănsl, kăm d'ai zitată
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sz iei stindardsli regală ? onoarea ue fai astoră demni 

animali ară fi komnlektz astă-felă. E 

— Na I% a itată, Chicot, nre leyea mea! a a- 

vestă îngrijire de dînsălă, dar îlă mină în: tokă temînds- 

se sm ună se minjeasks. Dar fiindi-kz voiesuă snă stin- 

dârdă, konilslă meă, ka ss suii săb kare stindardă îmbli, 

îmi voră arzta snălă framosă.: Trzyeyi stindardslă din 

tokă ,. komandi reuele , domnslă Chicot 'doresue ST Sui6 

kăm săntă foste armele Navarei. 

— N5, nă, 6 de nrisosă, zise. Chicot, mai izr- 

zik lass-lă snde s'afls, 6 bine akolo. 

— Ku toate astea, fii linisuită, zise reyele, îlă 

vei vedea în timnălă mi lokălă de ksviinus. 

A dosa noante 0 netreksrs la Catus, mâi totă 
ka uea d'iniiiă: din minătslă. în kare Chicot detese ks- 

vintălă seă de onoare d'a nă fai, niui nă se: mai Isa 

a minte la dînsală. a 
"Fă snă okolă nrin orzuelă mi merse nînz la 

antenostari. . Din. toate. nsrgile, trăne de o szts, o sstr 

-uinvi—zeui, doăz săte oameni, venia ss se îmnresne 5 

armata. Asts noaute era întilnirea fantasiniloră. 

— Bine kr nă mergemă nîns la: Ilarisă, zise 
Chicot, amă ajsnye akolo kă o sst mii oameni. 

Adosa-zi, la ontă ore de dimineaus, era în fa- 
ii Isi Cahors, kă 0 mib oameni medestri. mi dos miie 
ip BrĂ, . ” 

Aflarz oramslă în ansrare; nise ueruetstori dete- 
"r5 alarma în oram$, domnslă de „Vezin î ură . lase INBS5- 
relo îndats,
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— A! a! zise rejele, kxrăia Mlornay komsnikă 

ast nostate, ne anslarz înainte; asta € sănzrrtoră. . 

— Va trebsi ss fauemă blokarea în regsls, sire,' 

zise Mornay, mai astentsmă anroane de dor mii oameni, - 

tolmai atspia ne trebueskă ka sr 5 kămnsnimă velă ns- 

uină sornile. 

— 55 adsnsmă konsilizlă, zise domnală de Tu- 

renne, mi ss fauemă 'uranusrile, SE 

Chicot se. sita la: toate aste lore, mi  askălta. 

toate aueste kăvinte k'snă aeră sneriată. 

Aerslă ksyetptoră ali reuelsi Navarei îl& întz— 

riă în nrenssările sale, ks Enrikă nă.nrea avea semne 

de omă de resbelă, mi asts konvinyere îlă asigsra nzpină. 

Enrikă Ivsase ss vorbeaskz topi, mi, ne ksndă 

se da diferite nsreri, remrsese mstă. ka' 5nă nesue. 

:De o datr emi din ksyetsrile sale, redik lka- 

nălă mi ks tonslă komsndsriă : 

— Domniloră, zise elă, ealz ue lrebze « Ss faveină. 

„Avemă trei mii oameni, mi dos. uei astentauii, aura 
ziui tă, Mornay ? ae 

— Da, sire. . : 
— Veste totă voră fi uinvi mii; într'o blokare 

ka regsls ne voră somori o miis. saă “ vinvi-snre-zee 

sste în doză .Isni;. moartea auelora „va desksrayia ne uei 

alyi: vomă fi silii a redika blokarea mi a ne relrae;. 

retrsgîndă-n6, vomă nerde înks o! miiz, asla va fi js- 

mstătea nsteriloră noastre. - -. 

Sr sakrifikzmă uinuă săte oameni îndatz uli S% 

1ssmă. Cahors.. 
— Km, înpelezii aueasta, sire? . întreb Mornăy. 

+
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— Skumnslă met amikă, vomă: merițe drentă la 

moarta uea mai anroane de! noi. Vomă 'afla &nă meannă 

în drămslă. nostră; îl& vomă îmnlea ls lemne; vomă 

-Issa doss săte oameni la nsmintă, dar vomă ajsnge la 

noarir. 

— De srmr, sire ? 

'— Dans ue vomă ajănge la itoarts, o vomă 

faue sm sars kă netarde*, uri vomă intra în întră. Asta 

nă 6 mai grei de kztă uelă altă. lskrs. 
Chicot se sit; la Enrikă, ks totală snzimîntată. 

— Da, mermsri elă, frikosă mi Isădsrosă, cats 

Gaskonslă mes; tă esti, snsne, kare vei auieza netarda 

s5b. noariz | e 

“ În. agela-ui momentă, ka mi ksndă ară îi aszită 

anartslă li Chicot, Enrikă adzsui: 

"— 55 ns nerdemă timnă domniloră,  karnea 

Sară reui; aidegri înainte, ui” vine ms _isbesue” 5% ms5 

srmeze ! . 

Chicot se anronis .de Mornay, lkzrzia n'avssese 

timnă, în ksrsălă drămaălăi, ai adresa . vr'ănă singsră. 
ksvintă. | 

„— Snsne-mi, domnăle komite, i zise la „srekiz, 
oare aveyi nlsuere sz7. vr. nerderți topi 2 ” 

 — Domnsle Chicot, asta ne trebăe „ka ST re5- 
mimă, resnănse linisuită Mornay. 

* — Dar ks asta venă omori ne regele. 
— Ba! Maiestalea Sa, are 5nă bsnă nentariă.: 

- 
, 

Snă felă de makins de feră “e se îmnle ks carbs de marul 1 Ii s€ 113- 
ne lao noartz sa%'la unt zidă snrea le sare, .
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—- K5 toate astea, zise Chicot, kreză ks ns 
va fi atstă de nebsnă ka ss se esnsiz lovitarei, 

Mornay dete din smeri mi se: intoarse ks sna- 
tele la Chicot. 

— Aidi, zise Chicot, îl isbeskă mai măltă 
kndă doarme de kzlă lksndă vorbesue; € mai delikată 
„alsnui, 

—oererey recete
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Que felii Enricii alii Navarei se purtă întiia oară quândii 
vâdu foeulii, 

Mika armatz înaints . snre oramă. nins la dosr 
detsnzri de tsnă; akolo dejsnars. 

Dsns ue se fini osnznslă, se akordi, dozz ore ofi— 

jeriloră mi soldapiloră ka ss se renasse. , 

Era trei. ore dămameazi, adikz mai remznea 
dos ore din zi, kan dă renele lkizmi ne ofigeri ssb 
lkortălă seă.. | 

Enrikă era foarte nalidă, mi ne lkzndă uestilzla, 
msnile sale tremsra ama de învederată, în krtă deyi- 
tele loră semzna a nisue msnsuli atirnate ka sz se ussuc. 

— Domniloră, zise elă, ami venită ka ss s= 
smă Cahors; trebse . dar ss 1 lssmă, fiindi-kz amă 
venilă nenirs asta; dar irebse ss lssmă Cahors nrin 
sforus, nrin sforgs, înj eleueni? adiks înfigîndă ferslă 
uri lemnslă în larne. 

— N5 6 reă, zise. Chicot kare askalta ka sn
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defsimstoră, mi daka pestălă n desminpia kăvintală mart 
fi nătstă vere altă Iskrs, niui domnălsi de Crillon. 
„— Domnălă maremală de Biron, . srmi -Enrikă, 

domnslă maremală de Biron, kare a jsrată ka ss snîn- 
zăre nins la uelă din rm x5negotă, îmi are tabsra la 
atră-zevi mi uinui lege denarte de aiui. . Sni mesa- 
ueră, dn toats nrobabilitatea, s'a trimisă în ora asta 
de domnslă de Vezin. În nairă 'saă uinui zile va fi ne 
Sninarea noastr; are zeue mii oameni ks elă. -VomE 
fi nrinmi între oramă mi dinsălă. Ss lszmă dar Ca- 
hors nînz ns va sosi, mi îl& vomă nriimi dănr km 

domnălă de Vezin se nregviesue a ne nriimi ne noi, 

dar li o măi bsns soarte, o sneră. În kasslă kontra- 
ri, velă năuină, va avea bene grinde katoliue ka ss 

snînzăre ne xăgenoyi, mi noi i ssntemă datori asiz sa- 

tisfauere. Aidei, aideyi, 'domniloră!-o ss ms nziă în 

lkanslă vostră, uri lovini, fir-ară ai drakalăi | loviri, ka 

mi lkăm ară da neatra, 

Asta fi toatz alokspisnea regals ; dar ca era 
îndestsiztoare, dănt kim se nare, kzui soldagii i res- 

Nănserz nrin nisue mărmsre entesiaste mi ofi iperiă ririn 

nisue bravo frenetiue. 

— Frsmosă frasoră, totă Gaskont, zise Chicot 

la o narte, liztă 6 de feriue ks ns se vorbesue ks mr- 

nile! draue! Bearnesălă ară fi gînosvilă foarte msllă; 

afarz de asta îlă vomă vedea la lskrs. : 

Mika armats nleki ssb komanda Isi Mornay ka 
ss ui iea nosipisnile. 

“În minztslă în kare se misks: ka s5 înveans 

-mersălă, remele veni la Chicot. .
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— Earts-ms, amive Chicot; i zise, te am în- 

velală vorbinds-ui de vînztoare, de lsni mi alte Ilea- 
kări; dar trebsia so fakă, mi asta 6 pri. msrerea ta, 
fiindă-ks mi ai snss'o: fsr'z nresksrtare. o 

Negrewmită repele Enrikă nă voiesue ss mi nlzica- 
skz dota ssrorei sale Margot, mi -Margot strigs, Mar- 
got nlznye ka ss aibs skămnală se: Cahors. . Kals ss 
“Tauemă ue voiesue soia ka sz. avemă nauc în ass: 
m vVOiă înverka dar ss .ieaă Cahors skămnălă -meă 
Chicot. , - 

— De ue ns pia serată Isna , sire,. fiindă-lv 

“esti ănă bsrhală aua de îndatoritori ? resninse Chicot, 

atinsă de glsmele regale. . ” 
-— Mani fi înverlată, Chicot, zise Bearnesslă : 

-isbeskă atzti de maltă ne asi sksmns Margot! 

— 0! te ai (i silită destală: de : măltă  nenti'ă 
“Cahors, mi vomă vedea ue felă ai s*o skoyi la kale. 

— Al eals tokmai snde voiam ss vit; askslts. 
amiue Chicot: momentslă este ssnremă ui mai virtosă 
-nenlzkstă. A! eă ns ms ladă; ns sut bravă, wi na- 
tsra se revoltz în mine Ja fis-kare detsnare de nzuks. 
Chicot,-  amilslă meă, nă pi nrea bate. jol de bietslă 
“Bearnesă, : komnatriotală -aui amilkslă teă; daka.mi va fi 
team uri o vei vedea mi îs, n'o snsne.. 

„— Daka ni va ÎL teams, zii ? 
— Da. | : 

:— În) este. dar teams? _ 
— Negremilă, - a 
— Dar atsnui, la drak! dal'ai: snă aslă-felă 

de naterală , uentră ue te-mai viri în aslă-felă de lskrari?
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— Dek! daka trebse. | 
— :Domnslă de Vezin este sn5..0mă snsimîn= 

tptoră! | 
— 0 suiă bine! aa 

— Kare -n5 va krspa ne nimini. 

— — Krezi, Chicot? A 

— 0! limită desnre asta, snt sigsră; .nans ro- 

miD saă nans alb, nins i nas5; va striga la tsnări: 
Folă ! | i 

— Astea le zisă nentră nana mea uea albz, 
Chicot. DEEE 

. — Da sire, mi ka snzlă ue ai singsră asts ks-— 

loare.. | E Di 
— He ărms? . | 

— Ji ami ziue sr o skoyi, sire. 

— Dar amilkslă mes, fiindă-kz5 am ns ka ss 

mr rekănoaskz; daka o voit skoate....-. 

— Ei bine?. 

—— EX bine! mami cmi Ja skonă, Chicot. | 

— 0 vei wine dar, sire, ku: toats rzrerea mea ? 

— Da, firesue o piă. 

IIli zikîndă aste vorbe, kari arzta'o otsrire ne— 
stremătats, Enrikă tremsra . mai ne [aus înk' de stă ksn- 

dă nronsnuia kăvîntală ofiperiloră sci. 

-. — Sr vedemă, zise. Chicot, kare. n -înueleuea 

nimikă din astz îndoits manifestare, ama de diferits. 

de vorbs mi de mestă, sz vedemă, mai este înkz timnă, 

sire, nb faue vro .nebsni5, nă : noni SD ie ărui ne kală 

în astă-felă de stare. i 

— Sant dar foarte nalidă, Chicot? întrebi Enrikă
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— Tlalidă ka snă mortă, sire. . 

„— Bonăl zise reuele, 

— Ye felă, bsnă? 

—— Da, nrivenă. 

În astă. minstă sgomotală fans din uetate în- 

sopită de detsnzri-de nsuni fărioase,.se aszi: domnslă 

de. Vezin - resnsndea la kbsmarea -de a: se sănne.ue i 

adresa Duplessis.Mornay.  - ..: Ri 

— Xm! zise Ohicot, ue Iuueni desnre  asts 

mssiks ? | 

— Iauetă lkz mi fave. snă frigă ală  drakălsi 

în mzdsva oaseloră, resnănse Enrikă. Aidepi! Kals]ă 

mes, kalslă mes! strigă elă k'o vose renede mi snarts 
ka resortslă snsi orolouiă. 

Chicot se sita wi askslta frz ss îneleags ni- 
mikă din Fartosaiă fenomen kare se desvolta din ain- 

tea okiloră sci.. a 

Enrikă se năse ne mea, dar. movsi de dosr ori. 

„— Aideni, Chicot, zise els, înkaliles, niul tă nă 

esti omă de resbelă, xm! . 

—: Na, sire. 

— Ei. bine! vino, Chicot, ne va îi teams la a- . 

mindoi, vino: si vezi fokslă, amikălă me, vino; snă 

kală bsnă domnslsi Chicot! 

Chicot. dete din meri, mi se aul fra se în- 

doi ne snă kală frsmosă din Snania ue.ise adsse dn 

ordinălă ue l& detese regele. 

Enrikă îmi nsse' kalsi$ în galonă; Chicot îlă 
ărms,.
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Ajsngîndă în frsntea mivei sale armate, Enrikă 
rediki visiera de la: kaska sa. . 

— Sleagslă afarz! steagală uelă noă i afarzt: -stri- 
gi el l'o voie tremărsndz. . Aa 

Se skoase din tokă, mi stcagslă n0ă, ks 0 în2 
doits” marks de. Nâvara mi de Bourbon, se desfruări 
ks: mâiestate în acră; era albă, mui âvea' ne azsră d'0 
narie lanpările de ară, de uea alt florile. de krină de 
asră ks lambelălă . năsă în inims.. ie 

— Eals, zise. Chicot la o. narte, -snă steagi la- 
re mi'6'teams kr va fi reă întrebainţială. E 

Întrastă minztă,. mi ka' km ară fi voilă s7, re-= 
snănzr la lksyetarea Isi Chicot, tsnălă. din. uetate sn, 
uli deskise snă rîndă întregă de înfanteris la zeue nami 
de regele. Aaa -. 
i — Lăkră dralceleă | zise el, ai vazată, Chicot ? 
mi se: nare, kr asta 6 învenstaă,. o 2. i 

Iili diupii i kIznysnia. A aa - 

— 0 ss i viir reă,.zise Chicot. Dă 
„.— A! mărmărb Enrikă, al pi 6 tears; slielelă 

afărisită , te înfioreză .: tremsri; asteants , . „asteantz, , 0 

s% te fakă ss tremări nentră ueva.  -.: 

"Uli înfigîndă amindoi nintinii în sintrele kalslzi 

scă.  întrekă kavaleria, infanteria mi artileria, mi ajsnso 
la o sălr de..nami de uelate, romă de fokslă baterieloră 
kari tsna din sssslă intsririloră, asemenea snzi sgomotă 
de fsrisns, mi kare se resfrznyea ne armalăra sa ka 
razele snsi soare ansnîndă. i 

Akolo îuă pin kalslă. nemishkată vr'o zeue mi- 
nste, ks fawa. întoarss snre noarta oramslsi, mi strigindă : 
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— Fasuinele! la. drakă! fasuinele.* 

Mornay îl5 ărmase, kă visiera redilkatt mi kă sa= 
hia în msnr. „i 

Chicot fsks a Mornay: [555 ss i năis nentarslă, 

dar ns trase niui de lksm sabia. 

„Dămauesti trei oameni, nsvslirz, esaltani de e- 

- semală, jsnii pintilomi x5senoni. strigzndă ui srlsndă;: 

. — Trriaskz Navara! | 

Viue-komitele de 'Turenne era în frantca loră, 

lă o fasuinz ne citslă lalzlsi seă. . 

Toni venirs mi arsnkars fasuinele loră; într'snă 

minstă manuslă ssnată ssb nsntea miskztoare se îmnls. 

Artileristii nsvslirs ; nerzindă trei-zeui din natrs- 

zevi oameni, reămir a ui ameza netardele. ssh noarls. 

Karteuele mi mssketzria flsera ka o fărtsnz de 

fokă îmnrejărălă Isi Enrikă ; doss-zeui oameni kszars i în- 

tr'snă minslă în aintea okiloră sei. N 

— În ainte! în ainte! zise elă; mi îmninse la- 

“Iălă scă în mizlokslă artileristiloră. : SE 
“Uli ajensers la marginea manpălsi în minstslă 

ksndă yca dintiiă nelardr esbsknise. .. 

„Mloaria krznase în do5s loksri. | 

Artileristii anrinserz a doza nelardr, se îsks o 
no55 krenztărs în lemnă; dar îndats 'nrin! întreila de- 
sksielsrz, doss-zovi de arkebsse trekărz kari arănkarz 
gloanme assnra. soldayiloră ui ofimeriloră. . 

TI 

PI i Mai "msito nzicle saă raul de konauiă legate îmnresnz, ks kari se îm- 
- nle mabnatile, se dregă drmgrile, se fakă metereze mi alto asemenea:
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Oamenii kwdea imurejerălă renelsi la nisue sni= 
kări seuerate; 

— Sire, ziuea Chicot fura sr Icsuete la dtnsal, 
în numele verălsă, retraye-te. . 

„ Mornay nă 'ziaea nimikă, dar era. razndeă de e- 
lovală scă, wi din ksndă în kondă se înuerka sr se nzis 
dinaintea. sa; : dar. Enrikă îl da Ja o narto ks . -0 sgs-— 
dsitsrs nervoasr. | 

 Îndats Enrikă. simui 5 sudoarea kăryea 1 ne îrsn- 

ici mi o _Veap i treuea ne ol. - : 

„— A! natăr3 „blestemats ! strigă el, nă va ziue 
nimină 3 mai învinsă. aa 

Anoi, sri josă de ne kală: 

— 0 seksre! strigi el. o seksre ! 

"Ii end bramă vigsrosă dete j josă lrte-va peve 

de arkebsse, bsksyi de stejară mi ksie de bronză. 

În-fine o grindz kszs, o narte din noariz, o 

narte de zidă, uri o sătz de oameni nsvslir nrin Sn5r- 

tars. stristndă:. e Si 

— Navara! . Navara! Cahors este alt nostra! 
Trziasks Navara! . . SE 

Chicot ns :nmrssise ne. reiele ; cra “kg dinsuli 

săb bolta. noryii -snde Enrikă intrase uelă. Qinliiă; dar, 

la fis-kare detsnare de arkebsss, îl& vedea înfiorsnds-se 
ui. nleksndă kanslă. 

— Tre. legea mea! ziuea Enrikă fsriosă; ai. vs- 
zătă vr'o dati astă-felă de temere, Chicot? 

| — N5, sire,. resnsnse avesta, n'am vszulă nisi 

znă frikosă ka domnia ta; € de sneriată. 

Într'astă minătă, soldagii domnslsi de Vezin se 
%*
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înuerla ss :denvrteze ne Enrikă mi u6 avan-garda sa, 

amezani ssb noarts ui în lkasele de nrin nrejsră. . 

Enrikă îi 'nriimi k5 sabia în msns.: --- 

Dar înkonjsranii fsrz uei mai tari; ci resuirs se 

resningr ' ne Enrilă “mi. me! ai sei: dinlolo de. nrannă. 

_— Minsnea drakalsil. strigi regele, kreză ks 

steagală meă se trage “înderztă; daka .€: alia îlg. voiă 

dăue liară eă. 

' TUi ko o sforur ssblimz, smalgîndă steagul seă 

din msnile auelzia kare. lă dsuea, îlă rediki în aeră mi 

intr uelă d'înliiă în uetate, „ne jemtate. întemsrată în 
kstele sale filfiinde. | | : - 

— Teme-te dar! ziuea cl iremsră dar akm, 

frikosăle ! . 

Gloanpele msera mi se tertia ne. armele sale 

k'snă sgomolă asksyită, uri gmsria a steagală k'snă  sgomotă 

sărdă. - 

Domnii de Turenne, Monay- „ui alui o „miig se 

îngessia în ast noartr deskisz, nsvslindă dn regele. 

Tănslă kzla ss tak ne din afars: WVaksm îna- 
inte trebsia ss sc Isnte fag în fag, nentă: la' nentă 

Se aszi ne lingv sgomolslă armeloră, bsbsitslă 
măsketeloră, uri [relarea fersli, dotonală de Vezin ka= 
re slriga: i - ÎN " 

— Barilcudayi tradele; fauenă mannări, Ierestaiă 
kasele. o 

| — Ol zise. domnziă de Turenne kare era des- 
tslă de anroane ka sm .lş aur, înkonjsrarea oramvlsi 
s'a fokots, bietslă meă Vezin.
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m: - DUi ka snă felă de îns nire la * Vorbele' sale i i 
trase snă nistolă kare îlă rzni la braigă.. 

- ct — To'amzuesul,- Turenne, te amsyesii, resnsnse. 
domnslă -de Vezin, în Cahors ssntă dosz-zeni de înkon= 
jărzri, ama „dar, dala snia sa înkută nai - sent n055— 
snre-zese, a 

““Domnală. de Vezin se ansrb “vinu zile uri uinui 
honpă, din stradz în stradz, din. kass: în kas. 

| „+ Din ferivirea -fortsnei kreskînde a Isi Enrik$ ală 
Navarei, elă se înkrezsse nrea msltă în: zidsrile ui în 
garnisona din Cahors,; astă-felă în tă ncângtijise S% 
dea de suire domnalză de -Biron. Da e 

“În timnă de: ninui zile mi : inu. nongi, Enrikă 
omanâă ka sn lanitană uri se Isnti la snă: soldată: 
în timnă de uinui zile: mi uinui nonui, dormi lkă kanzlă 
Tie. O.eatrs uri se destenta ks sekărea în msn. 

- “În fis-kare- zi stonînia o stradz, &nă lokă: uri o' 
resusntiz, în fis-kare noante garnisona se „ înverka sr: 
srmeze -ksucrirea uea de kă ZI5. 

În-fine în noantea dintre a: natrâ-snire-zeuea uri: 
a uinvi-snre-zesea zi, inemikală strîmtorată se nsră kz 
ds oare-kare renassă armiei' nrotestante. - Aksm Enrikă. 
îndenă s5. 0 ataue; nsvzli la sn% nostă ansrală de wan=" 
mări: kare” kost meante sste oameni; măi togi ofigerii 
ge bsni se rznirs, domnală de Turenne fese lovită d'snă: 
glonpă. la: smere, Mornay nriimi o neatrs în kană uri 
cra manroane ss fi5 omorilă. i 

- Nomai reyele -nă fsse lovită; - dan teama ve o 

simyise întiiă wi ne kare'o învinsese într'snă- kină ama 

de croikă, zrmase o întsritare febrils, o kătezare mâi
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nebsns ; “toate. legztsrele . armatărei sale era : sfsrimate 
atstă de nronriele sale: sforme, kztă: wi -de lovitarele 
inemiuiloră ; ovia. ama. de tare, în krt& niui o datz l0- | 
vilsra sa ns rznia ne omală seă, ui îlă -omora. . 
_ Kndă avuestă: din -ărmw nostă ' fă „învinsă, regele 
intri în mizlokă, srmată de eternslă Chicot, kare, tekstă 
uri înkr&ntată, vedea,- de uinui zile ui kă desnerare, mr- 
rinds-se ne ling dînszlă . fantasma. snzimâîntstoare a snei 
monarxie destinate ss sting5 monarxia li Valois. 

— Fă bine! ue ksyeni. t5, Chicot? zise regele, 
redilundă visiera de la lasla sa, mi ka: ksm ară fi ms- 
tată sm uiteasl:z în ssfletălă: bietslsi ambasadoră: 
„pu — Sire; mărmărb Chicot ks. întristare, sire, ls- 
otă- 5 esti snă adevzrată: rege. . ” 

„2 — Uli e, sire, strig; Mornay,: zikă k3 “esti 
E: ncânygelentă : ue felă!.fers mznsuli de feră, wi. ko, 
visiera redikals ne kendă din toate nzrpile lragă ass- 
NrD-uă, ai eat, ink snă glonuă ! ee 

Într adevzră, într'astă minată ănă etonug IIe—; 
_randă sfsrîma o. nans din lkoifslă: Izi Enrikă.. . 
a Întrauela-—uri minstă wi ka sr se. jăstifiue. ku t0-. 

151% kăvîntală Isi . Mornay, vre 0, zevue, arlebăsari din 
trăna . nartlalars a găvernatorălii nsvzlirs asănra, reyelsi.: 

-- Ei fsscr's -asksnui de domnală de : Vezin, mi trs-. 
pea. în josă mila pints. . -.. Pe 

Kalzlă renelă fă omorită, als i Mornay îuri a= 
vă uiuiorălă rentă, = a 

„Regele, lkzzs, .zeue: snade. se redikars asănrzi, 
„ Nămai Chicot nă: era, atinsă, ssri josă de ne kal,. 

. 

o.
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se arsnki din aintea regelsi; mi feks ks :sabia sa o mis- 

kare :aua de: renede. în Lut denzrț; ne uei mai îna- 

intai. | - - - i 

Anoi ,:. redikendă: ne Eni ue „era - înkartată 

în xamsrile kals)ăt seă adăsc nronrislă seă. kală,: mi i 

zise. - | 

— Sire, vei —mortsrisi reyelzi Franuiei k5 dal?am 

shkosă sabia în lkontra su, uelă nănină mam atinsă ne 
nimini, A 

'Enrikă trase ne Chicot snre “dinsală mi kă 

lakremele in oki, îlă : îmbrzuiuri. 

— 0 mii de 'drauil zise- ol; vei a, ală meă ; 

Ohicot vei irzi, vei meri k5 mine, konilălă meă.  Aidi, 

servinială met este bsnă la inima mea! a 

n - =— Bire, resnsnse - Chicot. nsmai. snă' serviniă 

am sz ărmeză în asis lime, aucsta € serviuislă. nrin- 
vinelsi meă. Vai! elă merme skzzîndă ks timnală, dar i voiă 

fi kredinuiosă la neferiuila  fortsnr,. eă kare . am: des-— 

nrensită ne uea feriuite.  Lasz=mw. dar sz serveskă ui 

st isbeskă ne reyele mes ne lkztă va tri, sire; neste 

kărindă voiă fi singsră ks dinsslă; n fii dar Molosă de 
auestă din srmrt servitoră. Ma 

"— Chicot, resmnse Enrikă, rouă - mromiterea 

ta, mr: înueleyi! îmi esti sksmnă mi sakrs, mi dsng 

Enrikă 'ală - Franuiei vei avea de: amikă ne Enriki ală 

Navarei. “ 

a Da, sire,. resnănse kă simnlitate Chicat SzI- 

tsndă a: resnektă mpna.repelăi. _: : .:.: : 

= Akim vezi» amikzlă „meă : zise „xeuele 

ES
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Cahors 6 ălă nostră; 'domnală de Veziri va faue ss se 
omoare: topi oamenii: 's6i; dar eă, de kstă ss ms re- 

trag, ami -faue ss moarz toni al mei. Sa 
i " Ameninmarea eră nefolositoare, mi Enrikă ns 

înât: avea trebsinus ss sizrăiasks mai măltă timuă. 

Trenele sale, kondsse de domnaălă de Turenne, 

II5SeSerz mia n6 _garnisons; domnslă de Vezin era 

ntinsă, a 

Oramslă se înkinase. - . 

îi 1 Emrikă 155 de men ne Chicot mi 1& adsse 
întro lasz arsz mui gsărits neste tolă de gloanue, lare 
i sorvia: de lisarliră menerală, wi akolo dikts o slirisoare 

domislsi . de Mornay » ka S5 o dks -Chicot ; reveli 
Franuiei. | 

tii 2 ASUD Skrisoare. era komnsăss în limba: datina stri- 

tare: mi se termina k5 aste kvinte. 

si: Quod-mihi dizisti profuit mulbiim. Cognosco 1heos 
devolos, nosce luos. Chicolus coelera ezpediet. 

tăi "Eats ue însemna: 
Lai " pUeia ue mi ai zisă mi a fostă foarte folositoră. 
Itsnoskă ne kredinuiomii mei,. ksnoasue ne a domniei 
tale. Chicot îui va, snsne uele alte.;, 
i — Uli aksms amiue Chicot, ărmb Enrikă, 

îmbrzyimazs-ms mi feresue-te' ss nă te îmuli, fiindă-kz, 
Dsmnezes ss ms certe! ssnt nlină de ssnue 'ka  ănă 
msdelară. li ani fi dată o narle din vinată daka suiam 
5 15 ăi uriimi, dar te v5ză: sn - oki ks refesi. Ha 
toate astea, eat, inelslă mes, iea-l$, o voieskă; mi 
akăm , adio ,: Chicot, ns te mai -onreskă; nleakz snre 
Franuia, vei avea săuesă la ksrte novestindă uele vzzste.
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Chicot nriimi inelsl wi nleki. Trei zile tre- 
kărz nins si se înkredinueze kr n'a fostă snă visă uni 

nins Ss se destente la Ilarisă din aintea ferestreloră 

kasei sale, la kare domnslă de Joyeuse fzuea serenade,
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Que se petrecea în Louvre 

mii în aquela-și timpii pe quândii Chicot intra în orașulii de Nerae. 

Trebsinua în kare ne amă aflată de a srma ne 
amikslă nostră Chicot nînz la kansislă misisnii sale, ne 
a lkam densrtată nsuină de la Louvre, ueremă ertzuisne 
neniră aueasta de la uititorii nostri. 

Ka toate astea nară fi ks drentă ss zitsmă mai 
msltă timnă mi amznăntălă &rmzriloră întrenrinderii de 
la Vincennes mi obiektală loră. 

Reyele, dsns ue treksse ko bravărz aura de mare 
ne din aintea nerikălălsi, simpise ast miskure retros= 
nektivs ue resimti sneori inimele uele mai tari, ksndă 
nerikălălă este denarte; intrase dar în Louvre fsr5 s5 
zikz nimikă; îmi fskăse rsgzuisnile ueva mai lănygă de kztă 
dsns obigeiă, wi, fiindă oksnată kă Dsmnezei, zitase ss 
măluzmeaskz, atztă de mare i era ferhinpeala, ofiperiloră 
ama de. vegietori wi garziloră ama de devotați kari 
I3 ajstasers sr skane de nerikală.
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>? “Ano se kslk5, fskindă su - se mire valegii sei 

de lamerz de isueala kz kare mi fekă gzteala; s'ară fi 

zisă ks se grzbise sz doarms ka sr reafle: adosa-zi i i- 

deiele sale mai 'nose mi mai -ksrate. 

„n Astă-lelă d'Epernon, kare remzsese' în kâmera 

regelzi uelă din srm5, totă astentendă o:mslysmire, nleki 

lkă toane, vozindă 'ks :mslmsmirea ns venise de lokă. 

- Uli Loignac, în" niuioare lingz korlina de katifea', 

vazindă ls domnslă -d'Epernon treuea îzrz ss skoaus 0 

vorbz, se .întoarse  renezită kztre - vei natrs-zesi mi 

vinui zikînds-le : a ME 

-—- Regele nă mai are: o“ trebăinpur: de domnia voa- 

str, , domniloră, dsueni-vs de vr kslkani.. 
“La dosz ore 'de dimincags » “topi dormia:' în 

Louvre. - - a 

Selretslă ntimnlaii (fsseso ko Kredinurs nrezită 

mi nă se aszise nikziri.: Bsrgesii uei Dăni ai Ilarisslsi 

sforzia dar ks ksyetă bsnă, fr” a le 'treue arin minte 

ks atinsesers kă virală denitelsi ssirea ne tronă a. 

nei dinastie nose. : 
E Domnslă W'Epernon. se deskulu îndats , ui în 

lokă s"alerme nrin:oramă Ik trei-zexi de leshureuli, d5= 

ns kăm i era oDiueislă, imit; esemnlălă -ue-i 'lă .detese: 

strelsuilslă seă_ sisnînă , „kslksnda-se îns S3. vorbeaskz 

nimălsi nimikă. : 

Nsmai Loignac kare, asemenea lă justa el 

tenacem a Isi Orayit; ma fostă 'distraktă în datoriele sa— 

le de ksderea -lsmii, nămai Loignac visit; nostrile El-. 

vepianiloră mi ale gardeloră “franese kari îmi: fruea:
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servinislă ” i regălaritato, : dar for vP Să zel afars 

din kale: . : - 
n Tre “abateri. -ăroare la. legile disiinlinei far ne- 

densite în avea noante' ka nisue gremele grave. 

A'dosa zi:Enrikă, a ksria. destentare -o aste- 

rita k& nerzbdare 'atrpia oameni, ka sz suis ue trebsia 

ss snere de la: diînsslă, a dosa zi Isi în nată natis lase 
"de -bălionă în lokă “de do5z, nrekim avea obiueizlă S5 
iea, ui zise ss însuiinyeze ne domnzlă d'0 wine dom- 
nălă.. de Villequier a:veni s5 lskreze în lkamera sa „n 
redaly nisnea snsi noă ediktă ală finanueloră. 

- "Regina. fsse: însuiinuats ss nrinzeask: Singărs, 
nui Bindă-k ea arzta nrintr snă pintilomă oare-kare iic- 
astimnzră nentrs ssnrziatea Maiestzpii Sale, Enrikă se 
îndără sv resnănzs kr seara ară nriimi _damele "mi ară 
faue: kolagisnea în kabinetă, Da 
i "Told astă-felă de resnsnsă 'se del. snsi pinti- 

„ lomă al reyinei-măme, kare, -de doi. ani 'fiindă . retras 
în :osnelslă ses de Soissons, trimitea. însz în toate zilele 
ka + s5 afle .desnre fiislă sei. 

Domnii  sekretară: ai statălsi se “zitarz snii la 
aliţii ks neastimnsră..: - Regele s'afla: îi axea. -dimineans- 
ama. de .distraktă în kt; neaszitele loră abăsari nă. 5 î5- 
kăr' niui sz săriss ne Maiesiatea Sa. | 

Ama dar, distrakyisnea snsi rege este mai vir-: 
" tosă nâastimusrstoare nentră sekreiariă de Stată.. 

Dar, drentă skimbă, Enriks se. jska -kă master 
Love; zikîndă de kzte ori: animalzlă- ilă strineg de de- 
uite le dinnimorii sei uei albi: 

— Ala! rebelăle! uri îs vrei sp ms masul?
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A! a! kenelsmsle,: uri. tă-. „alaui ne: reiele teă ?: aura dar 

astzzi toat lsmea se amestikz! i... i: ri 

„zi o ANOI: Enrikă, kă atstea. sforpe . -anarinte. mreksm 

Bra]. fiislă Alkmenci,;. îmblenzi .Jezi&! de la Nemea, En= 

rikă îmblznzia ne astr fearz groass stă - nsmnslă,. zi= 

kiîndsi lo mălgămire :; NESNSSD: i a it 

| _.— Învinsă,' master Love, învinsă, infami ligoră 

“e esti! învinsă ! învinsă!! învinsă!!! , 

_* Astea! fărs toate: vorbele ue le aszirs- domnii 

d'O mi Villequicr, astă 'doi „mari dinlomani kari lredea 

lkz niui ănă ' sekrelă. omeneskă ns trebsia ss le skane: 

Afarv de anostrofele li master Love, Enrilă n mai 

skoase niui o vorbr.. Li. 

Avs5 ueva de săsemnată, sssemn; avă. de as- 

ksltată, askzli înkizîndă oii “ks atzta natsrală, în kstă 
fese lă nenstinus a. sui daka 'askslta saă dala dormia. 

În-fine trei ore dsn'ameazi sănarz. ..: 

: Renele kivmâ .ne domnslă d” Epernon. - 

1 se resnsnse ks dsuele „trezea în, revistz . ka= 

Valeria smoar. 

Uers ne Loignac. a 

| T 'se resnsnse ks, Loignaţ înveria. nisue Ha li 

moăsini. . A Ia 

 Astenta, uineva' S5 Vaz5 ne -reuele kontrariată 

de astă îndoită :atakă ue a înucrkată voinya sa; nisi de 

ksm: în kontra astentzrii wenerale, repele, ls: aerslă 

uelă mai veselă din lsme, înuen ss flere o fanfarz de 

vînstoare; distrakyisne rie kare o întrebsinpa atnsi Iandă 

era ke totslă mălysmită de sine. PR 

«_*:*-Era:învederată ks toat dorinma He avăsese re-
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mele ss .taks de - dimineaur, :se. skimhba . într'o dorinus 

kreskîndz d'a vorbi. 

„. Asts dorinus . înuenă s5 se fakz 0 trebsinire ne- 

învinsz ; dar remele, ne avîndă .ne nimini, faso. silită S5 

vorbeasks: singără. e RE 

Vers sr msnznue, mi re londă mona, nl5se 

sr i se fakz o uitire! nioass je o întrerănea- la ST zik 

vititorălsi: Se 

— Na € ama Ie TIlstariă a shkris viama li sy la? 
Uititorală, kare uitia lskrări sakre, mi kare se 

întrersnea nrinir'o întrebare nrofanz, se întoarse lkă mi = 
rare snre remele, . 

Regele reneti întrebarea sa. 

„—.Da, sire, resnănse uititorzlă. 
— Îni adsui a 'minte de astă nâsawiă sndo îsto- 

rikslă novestesue ks diktatorală se feri de moarte ? 
Ulititorală se onri. 
— .Ns nrea, sire, zise elă; esto , foarte de msltă 

de ksndă n'am uitită ne Illatarkă. 

Întrastă minstă se ansnuiă Emininna. Sa kardi- 
nalzlă de Joyeuse. . 
iu — A! tokmai, strigi regele, eat sn omă în- 
vzuată, amikslă nostră; ne va snsne asta, fra se îndoi. 

— Sire, zise kardinalslă, fi-voiă atzi de feri- 
vită ka ss ajensă la nănktă? asta 6. sn. lare rară în 
lămea aueasta.. Ra 

— Da, nIre leea. mea, mi. ai axzită întrebarea? 
« —. Maiestatea Voastrs, kreză km întreba kom ui 
în kare îmnrejsrare Sylla.a skznată de moarte. : .. 

— Tokmai. ' Iloi resnsnde .la: asta kardinale ?
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— Nimikă mai lesne, sire, .. 

— Atstă mai bine. 

— Sylla, kare fsks ss se omoare aizpia oameni, 

sire, n& fese niui o:dats în nerikălă ka st mi nearzz 

viama de kstă în lsnte: Maiestatea Voastre faze alesi 

sne la vr'o lsntz?. a 

| — Da, mi într'o Isntp ue o dete' elă, mi se nare, 

dans km mi adăkă a minte, vszs moartea nrea de anroane. 

Deskide snă Illztarkă, daka vrei,. kardinale, trebe 

ss aibi snzlă kolo tradăsă de astă bsnă Amyot, uitesue-mi 
astă nasauit din viana Romanslăi, snde' sksn, nrin î5—. 

peala kalslui seă uelă albă, de ssuetele inemiuiloră sei. 

— Sire, ns este niui o trebsinus ka ss deskidemă 

ne Illstarkă nentrs asta, evenimentslă sa îskslă în lsnta 

ve o dete zi Telescrius Samuitală, mi. Isi “Lamponius 

Lskanianslă.: SE 

„— Trebse ss suii astea- mai ' bine de kstă ori 

vine, sksmnslg mes kardinală, esti ama de învsuată. - 

— Maiestatea Voastre este în adevsră * foarte 

bsns nentră mine, resnsnse' kardinalălă înklinsnds-se. 
— Aksm, zise regele dsr'o skărir na5s5, aksm 

esnlikz-mi km lesl$ romană, kare cra aura de rsdă, 

wa fostă niui o.datz neastimnsrată de inemiuii. sei. 

— Sire, zise kardinalslă, voiă resnsnde. Maie- 

stsyil Voastre nrintr'o vorbs totă a Isi Illstarkă. 

— Resnsnde, Joyeuse, resnănde. 

— Carbon inemikslă Isi Sylla,. zisea adesea: 

„Am s5 mu Int d'o dats k'snă le mi ko vsl- 

ne kari lokueskă în ssfletslă Isi Sylla; ' dar vslnea ms 

neastimusr mai msltă.“
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— A! ama este, resnănse. Enrikă absorbită de 

kămetzri, era vslnea! e 

- — lătarkă o ziue, sire. : 

„= li are kăvintă, zise! rewele, are ksvintă, 
kardinale.- Dar anronosită de Isntz, ai nriimită VI" n05- 

tate de la fratele domniei tale? 

„au —— De la kare, sire? Maiestatea. Voastrs suie 
k5 am natrg, : 

„— De la duuele d'Arques, de la amilală „meă, 

în-fine.-: E 

— Ne îns, sire. _ 

„2 Nomai domnslă . dăue Anjou, kare, nîn'aui, a 

suiztă ama de bine sm se fak vălne, SD. Suit akm ST 
se fakz mi lcă! zise reyele. 

Kardinalălă nă resnsnse : nimikă ; finds ast, 

dats Îllztarkă nă i era de nivi snă ajztoră; se temea, 

ka 5nă nriuenstă ksrtisană ue. era. de a resnsnde în 

deslavoarea reyelăi, resnănzîndă - în. favoarea - 'duuelsi 

d' Anjou. . 

„- Enrikă, vszîndă le ardinalelă. Lauea, se. întoar- 
se la Datalielo, sale lkă master Love; anoi fpkîndă semnă 

| kardinalalăi sv remsi5, se sksl, se. îmbrzkă msreuă mi 
__-Areks în kabinetsls set: snde îl astenta .kărtea. 

„1. La ksrte mai virtosă se simte kă auela-uţi in- 
stinktă ue se afls mi la măntenă, la lărie :mai vîrtosă 
se simte anronierea sai . înuetarea 'fortsnei; înrs s5 
vorbeasks: nimini,. f5r5 sr vază nimină înlk, ne regele, 
toais .lsmea era disnăss dens îmurejăr: re 

Amindozs reginele! era învedera- fs. “mgrijate. 

.. fa
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“Katerina nalidz mi tetharats, salata mallă sui vor- 
bia sară mi renede. .-. . ta 

Louise” de Valdemont ns se - sita. la: nimină ai 
n asta nimikă. 
m Era niste momente - în kari: biata îmns | femeiz 
se nsrea. ks ui a nerdată mintea. *:-! i 

Regele intri. | 
- El avea: snă okiă. destentă mi o fagsrămens, 

se .nstea uiti ne 'figsra sa o - arstare de veseliz kare 
nrodsse ne toate figsrele înkrgntate ve asienta "venirea 
sa, efeltslă ue nrodsue o Taz3 de' soare ne dsmbravele 
îngelbenite de toamnr. : 
-. : Toate fers dasrite, îmnsrnărate iară într "avelă 

minstă, într'o sekăndr toate. radiarz. - i, 
Enrikă ssrăt; mzna' mămei-sale wi ma sopieă 

sale kz aueia-mi gălanteris ka kim : ară-fi. fostă: înlkz 

dsue -d'Anjou..: Adress" mii de nolitepi -lingămitoare da- 
meloră kari nă mai era ohiuinăite ks astă- felă : de în= 
toarueri, ba” înks le dete mi zaxarikale: Di 

i i ——" Eram  neastimasrats . nentră sznztatea ta; 

fitzlă mes, zise Katerina nrivindă ne regele. lg o lăare a 

minte nartikslarb, ka ksm ară fi voită s5. se: asigure 

ls. fama! sa nă era'akonerits kă rsmeneals, ks aste toa- 
ne bsne ns era o masks. i 

— Uli maveai ksvîntă, doamns,; resnănse regele 

niui 0 datz ună mă a fostă mai bine. :* . -- | 

: “Ii” însomi aste vorbe ke snă serisă kare del n ne 

toate gsrele. 

— Uli la kare feriuits în Doina fiislă meă, în— 

QUEI PATRU-DECI-ȘI-CINCI, VOL: U.. IQ ii 

a.
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treb Katerina k'snă neaslimnzră reă. aslsnsă,. esti da- 

toră asts îmbsnsiruire a ssnrtsyii? . 

pp Fiindă-l'am risă mallă, doamns, resnsnse 

reyele. 
si... 'Tomă se zitarb  5nălă Ia altălă Io mirare ama 

de nrofsndr, în kztă se vrea ks, regele Snăsese 0. e- 

sauerare. 

a AI rîsă mată? Iloui ss - rizi- mal, fiislă 

mei, zise Katerina kă înfvi niuarea. sa' uea asnrs,. atsnui 

esti, nrea. feriuită. . | 
:— kă toate astea, sănt astă-felă, doamn. 

— Uli kare a fostă kassa uuestei veselie? 

2: — Katz ss. i suzi, mamr, k5 a sears m5 ds- 

sesem la usdărea de Vincennes. „a 

| — Am suisto.. | 

„— Al ai suisto? . . 
— Da, fiislă meă, totă ue te nrivesue “îmi na- 

La 

55; n Înă snuiă nimikă noă. 

— N5, negremilă; ms. ssesem dar. la nsdsrea 

de Vincennes, kzndă, la întoaruere, aueia kari îmi lsmi- 

na. drămslă îmi” arstars o armis inemilz ale kzriia ms- 

sete lguia, în kale..- a E aaa 

„a —'0 armis inemik5 „ne dremală de. la Vin- 
cennes? i | Aaa 

— Da, mam. .: a 

— Ii me snde? e 

— În faga nesuinei* Tkobiniloră ling kasa 
bsnei noastre verimoare. : E 

„* Piscine, de la pisces, balts kă mesui, elesueă,
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„1„— Anroane: de lasa doamnei de Pomponio! 
strigi Louise de . Valdemont. i . 

- —:Tokmai, da, doamns,- anroane de Bel-Esbal; 

ms anroniai kă bravsrs ka ss învenă batalia, mi vszsi... 

— Dsmnezeslă mes! Srmeaz5, Sire zise regi— 

na ks adevsrată tsrbăralz. 

— 0! alinz-te, doamns.; 

Katerina astenta ks smsdinare, dar niui.0 vor- 

br niui snă pestă nă da ne fans neastimazrslt. scă. 

— Vzzsi, ărmi rewele, sng nriorată întregi, 

nisue bsni kelsgzri. lkari îmi nresinta. armele ks nisue 

aklamzri resbeliue. o. i, 

Kardinalsl de Joyeuse învenă s% Tiz: toat 

ksrtea adzsui îndatz la astr. manifestare, . 

a? 2 — 0! zise. regele, rideni, rîdeni, aveni Iovintă, 

fiindă-kz se . va: vorbi msltă, de asta; am: în Franuia 

mai măltă de zeue mii kzlsgeri din kari .voiă [aue la 

trebsinus zeue mii de -mssketari ș atsnui voiă întokmi no-— 

sislă marelsi mayistră al mssketariloră tsnmi de Maie- 

tatea Sa nrea Ierestins, wi ui Il voiă: da domniei. „tale, 

kardinale; pn o 

„ju — Sire, nriimeskă; toate serviniele î îmi .voră fi 

hsne, nămai ss inlakz Maiestepii Voastre... . 

Ile ksndă vorbia repele ks Kardinalslă, damele 

se skălaserz dens etiketa timnălăi, mi kzte. 5na sna, 

dsnz ue salsta ne remele,- emia din kamers ; regina” le 

srmi ki damele sale de onoare, RE 

Reyina-mims remase singsrs ; în bateria ne= 

obiuinzitz a reyelzi era ănă misteră. ne e kare voia ss l& 

esnliue, IV Ia aa Tea n. Dieta 

%*
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— A! “kardinale, - zise “îndats : regele urelatalsi 

kare se gstia ss nleue, vzzîndă: ne regina-m5m5 Me=: 

zîndă mi înuelegîndă ks voia ss vorbeasks fiislsi ses, 

anronosită, ue se faue - fratele domniei tale du Bouchage? 

= — Dar, sire, nă: suiă.-- 

— Ye fel, ns suii? 

— Ns, abia îl veză saă- mai. bine nă I mai 

v3ză; vesnsnse kardinalslă.. 

O voue gravs iuni risis resăn5 în fndală - anar- 

tamentălză. - 
-— Fatr-mr, sire, zise asi voue. 

— E! elă este, strigă Bnrikă ; auroniz-ie, lo=: 

mite, armrouis-te. i. E 

— Jnele se. sănsse. - PE 

— E! irziaske Dsmnezeă ! zise - reyele nrivin- 

da-le. lă mirare, nre lemea : mea ide: yintilomă. Dă: mai 

este &nă lornă kare îmbls„-ui o 5mbrz. - . e... ii 

îi — Sire, Iskreazs. măltă,-- mărmars - ardinalal;! 

înkremenită: uri elă- de skimhbarea: ue „ontă zile adsseserz 
în manyinerea mi me figsra: fratelui seă.. ..... . i 

— În adevzră du Bouchagă era nalidă lao 
statăz de uears,. mi kornslă scă, ssb mmtase uri: brode- 
Ti5, Semena a: Smbrp „desnre' înpenenirea mi ssbyiri- 
mea. sa, DI II IEI a 

i :—Wino: înksa. jenes i zise reuele; sin, Îni 
msălusmeskă; lkardinale nentră nasayele ve mi le ai snăsă 

“din Ilztarkă ș în asemenea ': îmurojsrsri, î în nromită 5 
voiă 5 alerg ga totă Wasna la 'domnia ta.- i 

“ Kardinalzlă. înuelese ks: regele: doria :s7! “roma 

singsră kă „Enrilă uri se streksrs binimoră. d
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“Regele îlş vzzs nlelzndă ks. koada: olizlăi, mi 
uii întoarse nrivirea kstre msmr-sa kare - medea ne= 
mishkatz. : 

„Ns-n mai cra în saloni de kzlă-repina-măm'r, dom- 
nalt dEpernon lkare i fzuca mii de veremonie, ui du 
„Bouchage. - : 

Lt 

La 55 era Loignac, semi-kurtisană, semi-sol- 
dată, ne fskîndă altă veva de lkztă servinislă scă. 

, Remele meză josă' mi fskă semnă Isi .du Bou- 
chage ss se anronie de dinsslă. 

— Komile, i! zise. elă, nentrs ue te ashănzi din 

derztslă dameloră, nă suii lv am nlzucre s7 le vrză? 

„— 'Astr vorbr. bin. îmi este.'o onoare foarte 

“marc, Sire, resnsnse jnele. înklinznds-se l'snă nrofănds 
resneltă.. . | 

— Atsnui, kare este assa de ns te mai vede 
uineva | la Louvre ? . 

— No mai ms să, sire ? 

N — N, într'adevrră, mi ms “nlonueam de asta 

la fratele domniei. tale lkardinalslg, lare. este: mai învs— 

mată de kriă îl& kredeam. 

— Daka -Maiestatea Yoastrrnă ms vede, zise 

Tinrikă. lkăvintslă este ks n'a bine-voită: sr. arsnue :0— 

kiă. snre. kolpălă astsi kabinetă, sire, snt akolo în toate 

zilele la aueia-mi or kzndă remele anarc.' Asemenea 

ms: afls de faus regslată la  skălarea  Maiesizuii Sale, 
mii 0. salstă, în lă resnektă lksndă ese:de la lonsiliă. 

Niui o dats n'am linsită, mi niui-o dat nă'voiă linsi, 

„No kztă voiă nstea ss ms. niă .ne niuioare,: fiindă-kr 

asta este o datoriz sakrs nentră mine,
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— Uli asta € kare te faue ama de tristă? zise 

ks amiuis Enrikă. 

— 0! Maiestatea Voastrz “ns lksuetr la: asta. 

— N5, mi fratele teă mi tă, ms isbini amindoi. 

— Sire! 

— Uli vs isbeskă mi că, Anronosită, suii k5 
bietslă Anne mi a skrisă de la „Dieppe. 

— No suiam, sire. .. 

„— Da, dar suii kr i nstea reă krndă era ss 
nleue. Sa ai 

| — Mi a mortărisită nsrerile :sale de: reă de a. 
nvrssi Ilarisslă.. o | n 

„— Da, dar suii ue mi a zisă ks esists sn omă 
kare i ară fi nzrztă 'reă mai maltă dal'ară. fi nurzsită 
Iarisslă, mi 5 dak? aestă ordină ni ară „Îi venită pie 
ai fi mărită. 

— Iloate, sire. . Sia 
— Mi a zisă mai maltă, find-leo: fratele teă zi- 

e 'mălte lskrări,- ksndă îns5 nă . este sănsrată, mi a 
zisă ls, la o asemenea întimnlare, Dă „te al fi ssnssă; 
este adevsrals? | SI aa 
„ns -— Sire, Maiestatea Voastrs a avată lăvintă « S5 
NziD moartea mea înaintea nesănsnerii mele. 

„— Dar în-fine , daka ks toate astea nă - măria 
de dzrere la: ordinslă: astei nlekori ? a 

: — Sire, nentră mine ară fi fostă o săferinus 
mai snzimîntstoare daka ns ms sănsneam. de lmtă daka. 
msriam, ui kă toate astea, adzăui jsnele nlelzndă—uui ri [ia= 
lida frănte ka. lkăm ară fi voită sz mi asksrizs înkărk'p= tăra, n5 m'aui fi sănusă, .
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":. Regele În înkrăsiur; misnile mi se ! sil la J0- 
yeuse. mi 

— Ama! zise elă, mi se nare lkz esti lam ne-— 

bănă, bietslă meă komite. : 
Jsnele sărîse „ks întristare. | 

— 0! ssnt de totă nebsnă, sire, zise el, ui 

Maiestatea Voastrs. mare kăvinlă!: ss. îmblsnzeask ter- 

minii în. nrivinua. mea... 

— Atănui, este serios, amicală mes? 

- -Joyeuse înek5.'5nă săsnină.. 
-:— Ja snăne-—mi. asta, i 

Jsnele îmninse eroismălă nîn' a sartde. ; 

— Snă rege mare nreksm esti, sire, nă se noa- 

te îinjosi nînr la astă-felă de konfidinne. - 

„pi — Ba da, Enrikă,. ba da,: zise : regele, vorhe- 

sue, novestesue, ms vei desfzia. . : | SE Da 

„..— Sire: resnănse. jănele kă mndriv; Maiesta- 

tea Voastrs sc: înueals; kats' 53 o snsiă, întristarea mea 

Ware nimikă kare ss. noats desfsta o inimz nobilz: 

„Reyele. Is msna jsnelăi. .... - ae 

— Lasr, last, zise elă, n te sănpra, du “Bou: 

chage ; 1 suii ks uri regele teă a ksnoskată dărerile 

snzi amoră neferiuită. | Ma 

2 — 0 'suiă, da, sire, alta data, - tt 

—-. Komnstimeskă dar kă săferinyele tale. - 

— "E nrea malts: bănstate din 'nartea snai rege. 

— N; askults, nentră kz nă era nimikă mai 

nresusă. de. mine, : ksndă am. săferilă veia ue suferi, de 

sti nsterea Isi Dumnezeă, n'am nătstă: se. ms ajslă kă 
A
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ninini; 15; din kontră, konilslă meă, te noni aj ks 

mine. | 
tut — Dire? e a Si 

N — Uli nrin rmare, 5rm5 Enrikă ks 0 afekts- 

oasr întristare, s5 sneri k3 vei vedea înuetarea s5ns= 

rpriloră tale. ea a 

-.. “Jsnele- dete 'din kan snre semnă de îndoialz. 

— Du Bouchage, zise Enrikă, vei fi foriuită,. saă 

voit înueta de a ms n5mi regele: Franuici. 

— Feriuită, că! sire, esto :5nă Iskră :k5 nens- 

tinns, zise jsnele k'snă ssrisă - amestekată -kă -întristare 

„neSnss3. A a ti 
i. — Uli nentră ue? Se 

— Fiindă-ks feriuirea, mea nă este într'asts lsme. 

.— Enrikă, zise remele, fratele=teă, nlekzndă, te 

a rekomandată mic la -ănsi amikă. : - Voieskă, fiindă-k'r 

nă “Yonsăhi, în ele ue ai' sr faui,. niui” înmelenuisnea 

latzlăi teă, niui suiinua fratelsă teă kardinalzlă, voieslă 

sz fi5 nentră tine snă frate mai mare. Sz vedemă, in- 

lkrede-mi-te ,„ snsne-mi. Te asigără,. du Bouchage, kr la 

toate, afarz de moarte, nsterea ari - „afekpisnea-- -mea voră 

afla nentrg tine sng: remedit. Pe DE 

— Sire, resnănse jsnele Issinids-se sr az la 

niuioarele rewelzi, - sire, n5 MD: lkonf&nda' ks esnresisnea 

anei banstzui la kare nă notă resnsnde.; Neteriuirea mea 

este for : remediă, fiindă-ls ast nolerivire: faue singsra 
mea bălkăris. ice ți 

— Du Bouchage,, esti sn$ mehans, uri vei „mari 
de limere: et mio sm. -- 

— 0 suiă Dine, sire, resnsnse ku linisue sacele
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— -Dar în-fine, strigi : remele .ks oare-kare ne- 

rebdare, „este : oare .vr'o lzsstoris: ue doresui a faue, 

este. oare. 0 inflzinus ge :voiesui a denrinde?.. .... 

„..—. Sire, este amorală. ue trebze 's% IS însniră, 

Vezi. ko. toat lsmea n noate sr mi nrokăre astz favoare; 

că singsră lirebse ss o arată mi s5 o kanmtă - : nen= 

tră: mine n5mai, | 

— Atsnui nentră.. me. te desneri ?. 

„. —: Nentrs. -k5 : simuă- La nă 0 voit onsta. niuă 
o dal, sire. e i : , 

i Înuearlz, : înacariea, lonilzlă meă; te esti a- 

vată,. esti .jsne; kare 6: femeia kare noate. resista .]a în- 

treita - inflăinus a feomasonit, a 'amorălzi : uri a jsnenii ? 

Ns 6 niui sna, du Bouchage, ns 6 niui sna.: : 

„„— Koui oameni în lokslă mes ară Vine -Iovinla 

ne Maiestatea Voastrs nentră indălyinpai uea mare, nen- 

tră favoarea lă kare ms. _îmnle. A fi isbită -d'ană reie | 

ka Maiestalea Voastrs 6 mâl atstă a fi isibtă de Dsmnezeă. 

— Atsnui. nriimesui: '.bine!. Nă snsne nimik, 

daka voiesui. ss fii diskretă: voiă Isa informsri, voiă nă- 

ne ss îmble.  Suiiue am fulkztă nentrs fratele teă; voiă 

faue totă -ama ui nentrs tine: 0 s5tr de. mii, de. skude 

n5' m5 Voră onri. . - 

Du Bouchage ls msna reno mi 0 Jia de ps 

zele sale. Ia 

_ a 2— Years mi într'o zi Maiestatea Voastes, « ssn-— 

mele; zise, elă,- mi 1&:.voiă varsa -ninz la uea din ărms 

nilkstsrs, lka 55 i arslă lkztg de msltă i sănt: rekanosks- 

toră, nentră nrotekpisnea ;ue i 0. relăsă.: e: ii 

Enrikă III se întoarse ks nekasă.
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— În adevzră, zise el5, auesti Joyeuse săntă 

mai obstinayi de stă Valois. Eats snslă lare va veni 

în toate zilele kă langa : Sa înfsimare mi kă oki sei 

îmuressrani k'ănă _uearksnă negrs: ue -înveselitoră ară 

fi! mai virtosă „3 ssntă foarle mslte - “figăre "vesele la 

ksrte | a 
— 0! sire, nă vs îngrijini desnre: ăsta, strigă 

jănele, voiă întinde forbineals. ne obrajii mei ka o 

rămeneals voioasz, mi toi voră lrede vszînds-m35 ssri- 

zândă + km ssnt omslă uelă mai feriuită. 

i — Da, dar. ed, - voit : "sui 5 - 6 din kontra . 

miserabilă obstinată, mi asts sigăranu5 m5 va întrista, 

— Maiestatea Voastrs îmi nermite s5 m5: re- 

tragă ? întreb du Bouchagc.: e 

„— Da, konilslă “mei, nleaks mi silesue-te a 

fi omă. - a ae 

| Jsnele surăti msna regelsi,. se dse sz salste 
ne regina-msms, trelkă kă msndris ne dinaintea Isi 

d'Epernon, lkare n l& salsta, ai euri. 

- Abia trekă nragălă surei wi regele strigă : 

* —"îuide, Nambu. e 
Îndats smierălă ksrsia era adresată -astă 'ordină, 

snsse: în. aniikamer ls regele ns mai nriimia ne nimini. 

Atsnui' Enrikă se anronii de dzuele  d'Epernom 
ui lovindă-lă ne umeră: e 

"— Lavalette, i zise el, desearz vei faue o di- 
stribzire de bani ueloră' natră-zeul-uri--uinui . ai tei, mi 
le vei da vois nentr'o zi wi 0 noante întreagr. .Vo= 
ieskă sz mai netreaks ui ei... Mle Dămnezezlă meă! m'aă



Quei Patru-decă-şi-cincă. 299 

slksnată, strengarii, -maă Skenală ka als uelă albă al 
Isi Sylla. - NEI Ip a 

— Sksnată! zise Katerina Is mirare. 
-—- Da, mams. 

— Din ue te aă sksnată? 
— AI cats! întreab$ ne: d” Epernon. 
— Te întrebă ne domaia la Îmă nare: 5 este 

mai bine ama. Se ae 

— Ei bine! doamns, nrea sksmna noastrs vars, 
sora bsnălsi domniei tale amikă domnslă de Guise... 
O! ns te ansra, este hsnslă domniei tale amikă. 

Ifaterina ssrise ka o femeis ue ziue: 

— Ns noate ss înmeleags niui o datz. 

Reyele vsză săriszlă, strinse băzele mi ărmi. 

— Sora bsnălsi domniei tale amikă de Guise a 

n5să sz mi întinzs o krss. 

— 0 ksrsz? | | 
— Da, doamns; eri eram manroane s5 fi: are- 

Stată, asasinală noalie. | 
— De domnslă de Guise? strigă Materina Ș 
— Ye, nz krezi? Sa 
— N, o msrisriseskă, zise Katerină, . 

— DP Epernon, amikslă met, daka “ismesut ne 

Dsmnezei, snsne. ne Ing istoria doamnei regine-mi- 
me. Daka voii vorbi eă însă-mi mi ea va srma ss dea 

înkz din meri nreksm faue, m'ami înfăria, mi nre le- - 

mea mea, kzndă 6 vea dans 5rmr, nă ssnt senstosă. 

Anoi întorlînds-se kztre Iaterina: 

— Adio, doamnz, adio; isbesue ne domnslă de 

=
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Guise kztă vei voi; ami nssă sm. se 'omoare domnsli 
de Salcede, ni adsui a minte? | 

— Negremilă ! -.. Ne 
— Ei Dine! domnii de Guise faks ka domnia 

ta, sr no ile. 

" Dsnz ue zise auestea, renele dete din meri mai 
săsă de kztă msms-sa, mi intră în anartamenlele sale, 
ărmată de Master Love, lare era siliti ss.alerme ka 
55 .lă ărmeze. .



. RATA Boga ga sata ADA, - 

Das ve ne amă întorsă la oameni, - s5 ne în 

toaruemă. nspină la. lskrări. . 

Eră: ontă ore' de sears mi kasa lui Robieri: Bri- . 

quet singsraliks sui tristz,. fers niui o resfesnyere de. 0 

lsmins, nrofila* silscta sa triangălars ne 5nă ueră „kă îi 

nori, kare era măi „distăsă nentrs nloais de. Iată nen-" 

tra: 505. Sai E „i 

 Asls bat la, alt kzriia “suflet se. simyia ks: 

omise, avea o demnz asemznare ks: ass kass miste= 

rioasz desire kare amă arătă -onoarea s5 vorbimă vi 

titoriloră nostri- uri kare 'se înzlua -în faua ei. Filoso- 

fii, kari .mietindă ks nimikă: ns vie ese, n5 vorbesue, 

nă! simle, ka "Iskrarile neînsăflenite, ară fi zisă, vszîndă 

“ele doss kase, ks: “na ksska în fana delei alte: meri 

- . N denarte de. akolo, se aăzia “sn "mare sg0-— 

    

= A mă înfeima, a mă zăgr5vi nrofilzlă,: - -
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molă de aramr amestelată ks voui konfsse, ks msrmsre 

“vaue mi lă vorbiri nzirsnzstoare, ka ksm niskai-va 

koribanui* oră fi serbată întro kavernzs misterele bsnei 

zeine. 

Astă sgomotă era lare atrzuea- snre dinsslă 

msnă jsne lsnă toli ka vioreaoa, k'o: “ans romi ui 

ks manta uenămis, frsmosă kavaleră kare se onria 
minte întregi din aintea astsi sgomotă, anoi se întor- 

vea înuctă, slsfsndată în kăyetzri mi kă lkanslă nlelată, 

snre kasa domnălsi Robert Briquet. 

Ile ling'auestea, asts simfonis de . aram yiolk- 
nits , era: sgomotslă kaseroleloră, aste mărmăre vage 
era ale oaleloră ari ferbia ne fokă, mi ale frigzriloră 

Me : se învirlia singsre, aste strigsri, :: ale ':domnaslăi 
Fournichon osnziarălă de la Mandrslă ; Kaoaleră, oksnală 
ks grija ksntoareloră sale, mi aste vorbiri, era ale: doamnei 
Fournichon kare  nănea -sz nregsteaskz kabinele - mi 
tărnimoarele. E a aaa E ă o 

":Dsuz “ue jănele lkă tokulă ka vioreaoa. se. “zitase 
msltă la fokă, resnirase nrofsmală naseriloră . întrebase 
nerdelele ferestreloră,; se întoruea înderstă, an0i Învuenea 
cart St le mai: uerueteze. Se i 
-1.. 1» Kă toate astea, ori leztă de indenenăintă se nsr5 
îmbletală seă la: wea . d'întiiă anroniere ,::'era însz snă 
otară ne kare nreîmblstorslă. nă 15 trevea-:niui o dats: 
era '5nă felă. de rislenă - lare _tzia strada : ne dinaintea 
kasei Isi. Roberţ Briquet, mi da într'o- las. misterioas, 

„Dar, katz inkz s'o snănemă , „de kste, ori ireîm- 

aaa SE za sau a a i
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biztorălă ajsnmea la astă otară, afla akolo, ka..0 sentinels 
vegietoare , ne .ănă. altă jsne mâi de ; aueia-mi etate kă 
dinsslă ,. k'snă. tokă. negrs, 5 nana albs, kă manta ka 

vioreaoa , kare, kă fentea. înkrenils , kă Okială înfintă ; 

kă mzna “ne sabis, se nzrea kz ziue asemenea nigantsisi 
Adamastor: : FR 

_ — Nei merge mai denarte for a. da neste 

das. i „- Mă Sa 

“IIreimbltorală. Isi rana romi, adiks velă dintii 

ne lare Pamă întrodssă ne suenz, se învîrti vr'o doss= 

zevi de ori fsr'a lsa.a minte la nimikă din astea; atstă 

era de nreoksnată.' Negremilă, elă vzzăse ne 5nă omă 

îmblzndă ka dînsslă ne kalea. usbliks; dar astă omă: era 

- mrea bine: învestită mi. nă nătea fi vre.snă fără, mi niui 

o dats nă.i venise! ideia. ka ss se isrhăre de ueva, 

afars _nămai de ueia ue se fsuea la Mandrslă Kavaleră 

Dar uelă alts, din kontra, de kste ori uelă:kă 

nana romis se întoruea, îmi înkrănta fama uea: oakeurs ; 

în-fine nana albs se, întsrit într 'atzta . înkztă lovi nîn5 

în vele din ărmw nana rouis mi i'atrase lsareaa minte. 

„.  Redikă kanslă uri uiti ne Bgăra auelzia: kare se 

afla în far ks dinsslă,, toats reaoa voinyr ue se: nzrea 

kz -simie în nrivinma sa... a 

| . Asta firesue îl5 îrks sz Lreazs k'5 adăuea vr'o 

ssnzrare jsnelsi; anoi ast. kăyetare i înszil; dorinua 

de a voi ss ksnoaskr .în ue i adăuea sănzrare. 

Ilrin. : srmare - îndenă' ss: nriveasks k5 lăsarea 

minte la kasa I3ă Robert. Briquet. 

Aoi, de la ast5 kas5 trekă. la aeia kare. s'afla 

în fară. Da tai
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“ În-fine, dens ye se- sită - maltă wi. la na mi la 

vea alis fsra se trbsra saă îsr'a nsrea ks: se tărbără 
velă n5 mină de felulă ls kare” jsnele îl nrivia ,-se în- 

toarse - mi reveni la foligerele asroase ale Iăutoareloră 

domnsălsi. Fournichon:  -. 

“Mana uea albs, feriuită ks abzizse ne adver- 

sârslă sei 'din- kalea' sa, kwui elY. atbribăia la. abatere din 
lkale miskarea de întoaruere ue io lkaăsase, nana albz 

se năse s5 îmble ne drămslă seă,. adilis de la  reszrită 
snre anssă, ue ksndă velă altă mermea de la: anăsă snre 

ressrită. a a a 

-“ Dar ksndă fis-kare ajănse la nănktală ue mi 
îlă însemnase în minte uentră îmblelă, ' se întoarse. mi 
reveni în linis dreantz assnra' uelsi altă, într”o liniz a- * 
ura de dreantv în kstă, daka n'ară fi fostă rizlenălă, snă 
altă Rubicon ne lare trebzia ss IS. treakz, era ss se 
loveasks “Kant în lană, artă de “măltă Îssese Tesnelta- 
is nreuisisnea liniei: drente. i ID aie: 
““c-- Tana alb: ressui mika sa. măsta! 5: id o o miskare 
de. nersbdare vizate, e e iii « 

' - Mana romii ls snă -aeră de mirare, anoi arăn- 
li o'alts nrivire la kasa misterioasm. ! i 

Sară fi nsistă vedea atsnui nana al's : fohkindă - 
sn nasă Ea s5 treakz Rubiconu, dar nana rumis se 
densriase; îmbletslă în. liniz invers: -reînyenă.. - 

Vro vină minste, sară fi. nststă. kredea: ks s'ară 
întâlni nămai la antinozi;* dar- îndats ks axtela- -ui în- 

pia iri 

* Aveia ue ososi între snă lot al nzmintelsi ne are îl nrivimă drentă îmnotriva loksIzi ne kare stzmă, :
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stinktă mi kă aueia-nri nreuisisne ka întîia oarz,: amândoi 
se întoarserz d'o datr. 

Ia doi nori ari srmeazs Sb nisue soli de 

vîntă kontrarie aueia-mi zone a derslzi,; uri Iară se vzdă 

înaintendă &nslă în kontra altsia, desfsmsrsndă fălgii loră 

uei negri ka nisue înyelente avan-garde, amindoi nre- 

îmblztorii ajsnserz ast5 dat fans în far, Oltrîni a s6 

kzlka ne niuioare de Iestă s5 se > retrags l'snă nasă în- 

derztă. 

Iana albz, fer îndoials mai nersbdstoră „de 

ktă. auela kare venia snre dinsălă, în lokă ss stea ne 

lokă, nrelsm frksse nîn'alsnui ne otarslă rislemslăi, tre- 

kă zisălă rislepă k'snă nasă înainte mi feks ne adver- 
sarslă sei sz se trag înderztă, kare, netrekînds-i nrin 

minte asts nzvzlire fsrz veste mi avîndă . mznile:: ssb 

mantels era manroane sp. mi nearzs kmnaztălă. 

— Amal domnsle, - zise avestă din ărm5, est. 

nebsnă, sa5 pi 6 a minte ss ms insălui. a 
— Domnsle, mi 6 a minte sr te fakă sr înge— 

lexă ks m săneri foarte, ba înkz mi: se nare- kiară kr, 

forz” S5 am trebăinyus a gi o snăne, alui înelesă sna 
ka: aueasta.' - 

— Niui de ksm, domnale, zu am. obiueit a nă 

vedea nivi o -dats ueia ue.nă voieslii sr .vzză. - 
-:— Kg toate astea săntă oare: Kari lulrări ari uk 

ară trage .urivirile, daka. le ară .faue vineva SL: “Iieas- 

k% înaintea okiloră domniei tale. .- Dă 

IIli mănîndă în .lskrare ueia ue zisese inele ls 

mana alb dete lao 'narle“ mantela sa mi trase sabia, 

QUEI PATRU-DECI-ŞI-CINCI, VOL. 11. , 20 
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kare skîntoii la raza lnei ue se streksra în astă. mi- 

nătă între doi nori. 

Ilana rouirs nă se miska. 

— Ark ziue uineva, domnsle, resnsnse elă dendă 

din smeri kz n'ai skosă niui o dats sabia din tealiz, 
alslă de msltă te orbesui s5 o soi în kontra snzia 

kare nă sc anvrs. 

„. — Nă, dar kare se va anzra, kreză. 
lana romiz sărise lkă o linisue kare îndoi în- 

terilarea adversaralzi ses. 

" — Tlentrg ue? uri ue drentă ai domnia lia ss 

ms onresui'd'a ms nreîmbla urin strads ? | 

— Tentrs ue te nreîmbli nrin asts stradr? 

— Ilre legea mea, frămoasz întrebare! . nenirg 
kz mi nlaue. - 

—' A! asta îpi nlaue.. 
a — Negremită; ni domnia ia te mreîmbli | nirea a bi- 
ne! ai voiz de .la remele ss îmbli singără ne navi= 
mentslă stradei de Bussy? | - 

„— Oră oiă avea! voir ori ns, nsgină ne “mass. 
— Te înueli; din. kontra, îmi nasr nrea maltă; 

ssnt kredinuiosă ssnusă ală Maiestzpii sale, ui mauri voi 
s5 m'arztă nesănssă. 

— Al kreză ks rizi!- 
„—. Uli kiară ama ss fs! domnia ta, ameninj pi | 
— Vers mi nsmîntă! Îni snsig ks ms ssneri, 

domnale, wi daka ns te vei denzrta d'aiui. de voiz, voiă. 
sui eă sr te densrteză fsr5 voip. : | a 

—'0! o! domnăle, asta ami.voi so vază.
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.— E! la drakă! ealr uc pi snsiă de 0 0rs: s3 

vedemă. 

» — Domnăle, am o afauer6 nartikălarr în n auestă 

loki.  Eats kz Mi am snăsă. 'Alksm daka' domnia ta ai 

o voinys absolstz, voiă înkruinra sabia; dar ns mr voi 

densrta. 

— Domnsle, zise nana alhs tokândi ss măere 

sabia sa mi strîngînds-mi- niuioarele la snă omă kare 

se nregztesue s» se anere, ms nămeskă komitele En-, 

rikă du Bouchage, sănt frate ks dumnală dsue de Jo-— 

yeuse; înkz o datz, voiesui s5 mi dai lokslă mi ss te. 

retragi ? - | a 
— Domnsle, resnănse nana romiz, ms nămeskă 

viue-komitele Ernauton de: Carmainges; ne mine nă mt 

săneri de lokă, mi noni remsnea nrea bine aisi.. 

Du Bouchage Iănetă 5nă minstă, uli năse sabia 

în leakz. : 

— Earts-ms, domnăle,. zise elă, sunt, ne e je 

tate: nebsnă,: fiindă înamorală. e . 

— Uli eă totă ama, sent înamorală, resnănse. 

Ernauton, dar asta nă ms lase s mt kreză. de lokă 

nebsnă. 
Enrikă se nzli. 

— Esti înamorată? 

— Da, domnăle. 

—. IIli o sasi? 

— De ksndă 'oare € o Jerinv5? 

— Dar înamorată în asts strads? 

— De o kam dat, da. - | 
, -
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„— În numele seral, domnăle, snăne-mi ne sine 
isbesui ? 

—. A! domnsle du Bouchage, :n'ai Iomelată nisi 
de ksm la ueia ue ms întrebi, suii bine ks ăn yinti- 
lomă. nă noate deskoneri snă sekretă din lare nsmai ne 
jam'ztate 6 ală seă. 

— Adevsrată; earts-msz, domnale' de Carmain- 
ges ; dar adevzrală este ks nimini nă 6 mai neferiuită 
de kztă mine ne nsmiîntă. 

Astzs dsrere adevzrais mi desnerare elokzintr 
se afla în aste natis.kăvinte zise de jsnele, - în Îniină 
Ernauton fs foarte msltă atinsă. A 

-— 0! Dsmnezeslă mes! înyelegă; 'zise ol, te 
temi s7 nă fimă rivali. 

— Ms temă... . 
— Am!. zise  Ernauton. EX bine! domnsle, Yo- 

ieskă S3 fs frankă. - „ : 
Joyeuse se nzli mi năse msna ne: fsnte. 
— ES, rm Ernauton, am o întîlnire. 
— „Ai o întilnire? 

— Da, formalz! 

— În asts strads? 

— În asts stradz. 

— Slrisz ? o 
— Da, mi k'o frsmoass skrisoare înkz, 
— De femei? 
— N5, de brrbată. | 
— De .burbată| 'ue vei ss ziui? - - 
— Nimikă altg de“ kwlă -ue snziă. “Am o ) întil- 

nire k?o femeis, nrintr:o skrisoare destslă de frmoasz de
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bsrbată ;: ns € tokmai ama de misteriosă; dâr 6 mai e- 

legantă ; dsnz ksm se nare, are sn sekretară. 

— A! -mărmară Enrikă, : terminecazs,. domnsle, 
în nămele uerslsi, termineazs, 

— Ms întrebi ks asti-felă de maner, domnzle, 

în kzt% mami nătea refsa. Îni voii snsne dar. konrin= 

derea biletalsi.. 

„i Askaltă, 

— Vei vedea dala este asemenea kă alt dom= 
nici. tale. ! 

NE - — Destălă domnăle, te rogă; mic ns mi a: „dată 

întîlnire, că n'am nriimită biletă. : 

- Ernauton skoase din ningr o mikz sati, 

— Eats biletslă, domnsle, zise elă,. mi ară fi 

ks nenstinus S5 15 uiteskă ne o 'astă-felă de noante în— 

tănekoasz ; dar este sksrtă mi 1 suiă ne din afars; te 

înkrezi în mine ks nă te voit înuela ? 

— 01 foarte msltă! 

— Eats dar vorbele ks kari este Komnssă: 

„Doransle Ernauton, selkretarslă mes 6 înszruinată 

de mine ss i snsiz ks doreskă :foarte maltă ss vorbeskă: 
lkă domnia ta o orz. Meritslă domniei tale m'a atinsă.“ 

».— Este mi asta? întrebi du Bouchage. 

+ — Dre legea mea da, domnăle, frasea 6 înkz 

ssb-liniatr. -- Trekă kă vederea. o alts frase. nspină lkam 
lingsmitoare. 

— Uli esti astentată?. ... | 

— Adikz astentă, nreksm vezi. 
— Atsnul trebse ss pi se deskizz noarta? 

" — Ne, trebse ss flsere de trei ori; ne fereastrs.
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Enrikă tremsrzndă, năse o mzur ne bramslă Isi 
Ernauton, mi kg uea alis arzsisndă lasa misterioass;: 

— De akolo? întrebi elă. 

— Niui de sm, resmsnse Ernaulon arztendă 
tarnslegele de la Jondrstă HKavaleră, de akolo. : 

Enrikă skoase' o: strigare de bsksrir. 

— Dar ns te daui aiui? zise elă.. : 

— Ei ns! biletslă zise nositivă : Osnelaria an= 

drslsi Itavulers. 

— 0! fii Dinekăvintată, domnsle, zise. jsnele 

strîngîndzi msna; 0! earts-ms de nenoliteyea- mea, de 

ncrozia mea. Vai! o suii, nentrs omală kate isbesue ks 

adevzrală, nsmai. o femeiz se all ne lsme, uri vrzînds— 

to mereă ks te înlorui nîns la ast kass, am -krezată 

kz5 erai  astenlată de astz femeir.. a 

„a — Nam nimikă s5 pi ertă, domnsle, - zise Er- 

„nauton sărizindă, ksui în adevzrE, snă minstă îmi venise 
mi mie ideia ks erai în asts strads tot nentră- avela-— 
mi kăvîntă la mine. 

a Di al avaiă asta. nchrezat 'rbbdare ss ună 
mi sui nimilkă, domnzle! O! ns isbesui, nă isbesuil. 

" — Ilre legea mea, asksltz, n'am înk drentări mari,. 
astentam oare-kare informare mai "nainte da ms sănzra. 
Aste dame mari ssntă ama de ksiioase în kanriuiele 
loră, ui 'o mistifilkare* 6 ama de desfstztoare! 

— Lasz, lasz, domnsle de Carmaiuges ns is 
besui lia mine, mi kă toate. asloa:.. 

a 

* Fanta nrin kare max bate sineva jokă de snă omi les kr 5 snă- „nîndsă felări de minuisui, Ia S9n0 Irezaleră
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—— Uli ks toate astea? reneli Ernauton. 

— Uli ks toate astea esti mai feriuită. 

— A! ssntă ama de krsză în ast kas5? 

— Domnsle de Carmainges, zise Joyeuse, eats 

trei Jsni de kzndă isheskă ka sn5 nebsnă ne aueia kare 

“loksesue întrinsa, mi mam avătă înk7, ferivirea: s asză 
sănelălă -vouii sale. - | 

— Draue! ns esti înaintată. Dar asteants. 

— Ye! i 

— W'aă. flserată? 

— În adevoră, mi se nare kr am aszilă. 

Amîndoi jsnii asksltarz, o adosa Îlerstsrs se a- 

szi- din drentsli Mandrelsi Kavaleră. 

— Domnsle komite, zise Ernauton, ms vei erta 

ko nă notă ss te însopeskă mai. mall, dar mi „se nare 

ks auză semnalslă. n 

0 a treia flserstărs resănf. 
— Ds-te domnăle, da-te, zise Puii, ui S% aibi 

narie bsnz. | 

+: "* Eanauton se “ denati lkă Durin, ui  întrevor- 

bitorăls seă îlă:vsză desnzrîndă în ămbra. stradci la ss 

se arate în lsmina ue arsnla ferestrele Mandrelsi Kava- 

leră mi: ss. desnârs înks. Ne 

Iztă desnre dinsslă, era mai tristă de lată înainte; 

ui o astă-felă de lnts îlă skosese snă minstă din letarggia sa: 

— Aideni, zise elă, ss ne fauemă meseria obivină— 

itb, ss lovimă dens Obiueiă la noarla blestemats kare 

nă se deskidse .niui o datz, .. - i re 

„Ii, zikîndă aste ksvinte, merse moysindă snre 

moarta lkasei misterioase. : : di



m 
PORRTA SE DESCRIE, 

Dar ajsngindă la moarta. lasei misterioase, bie- 
tălă Enrikă i veni ears desksraniarea sa obiuinzitz. . 

— Ksragiă, zise elă în sine, ss batemă. 
Uli mai fekă înks snă masă. Dar, nîn'a ns bate, 

se mai sită. înkz' o dats înderzislă seă, mi vzză ne 
drsmă resirenuerea strelsuitoare a lsmineloră. osnelsriei, 

—. Kolo, îmi zise elă, intrs. nentră. amoră mi 
Dălăriz oamenii kari săntă kismani mi .kari niui nad 
dorită; .nentră. ue n'am inima linisuite ui  sărâsulă fsr5 
grije ? ami intra noate mi eă akolo, de sti ss ms în- 
uerkă în demertă sr intră aiui, 

Se aszi kamnana* de la Saini-Germain-des-Prts 
kare vibra kă melankolis în aeră. 

e i RI 

+  Klonotă.
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— Aideni, cats ks sin zeue ore, mărmărb 
Enrikă. Ai | N 

Elă năse niviorălă ne nragă uri redikzndă uio- 
kanslă: 

— Vians snzimîntetoare! mărmsri elă, viaut 

de butrenă. O! în kare zi dar ami nstea ziue: Frs=- 

moas% moarte, moarte rizînds, dălue mormintă, salstare | 

Mai bsts înks o datz. 

— Ama, -ărm5 €lă asksltendă, cats sgomotală 

zmei din întră kare. strigz, sgomotălă sksrii lkare peme, 
sgomotală nasălzi are s'anroni5.„ wi ama totă d'asna, 

tolă d'asna auela-ui. Ikră. 

TI mai bsts. a treia oarz. | 

— 'Totă aste lovitărz, zise elă, uea din SrM'Be 

Askalts: nasslă devine mai ămoră, servitorălă se zits 

nrintre zzbrelele de feră, vede nalida, sinistra, nessfe- 

Tita mea figărs, anoi se densrteazs fsrz s5 deskiza niui 

O datr. 

 Învetarea a ori kzrsi sgomotă nzră ks da dren- 

tate la nreziuerea junelsi.. 

— Adio, ks5s3 krădz; adio nâns mine, : zise elă. 

UUi, ulekznds-se asti-felă la fesntea si i Îiz 

ne nivela nragălsi de neatrz, densse akolo din fsndală 

săfletslsi o ssrătare lare înks: ss . tresars oranitolă ! velă 

tare, mai năpină tare îns de kstă inima loksitoriloră 

astei lase. 
Anoi, nreksm. fsksse în zisa trekute, n mi nreksm 

lkredea ss fak wi adosa zi, se retrase. 

  

1 O neatrz foarte tare.



314 Biblioteca; Litteraria, 

Dar abia fsksse doi: nawi înderziă, ksndă în 
„mizlokslă nrof&ndei sale mirzri, veriga Shirgii în bel- 

visgă , noarta se deskise, imi servilorală se înklină Nro= 
fsndă. 

Era totă auela ală ksrsia ritrată E amă deskrisă 

ne 508 k5 întrevederea sa ks Robert Briquet. | 
| — Bănw seara, "domnsle, zise elă kz o -vose 

regămits, dar ală kzrăia ssnelă kz toate astea se nsră 

Isi du Bouchage mai dslue de Ietă uele' mai săave kon- 
erte ale Xersvimiloră ue se: audă în visele din koni- 
Izri5, ksndă uineva mai visează înkw la ueră. _ 

Tremărsndă, nerdstă, Enrikă, lare se: denzriase 
zeve nami, se anronis ks vioivisne, wi, îmnreznendă-mă 
msnile, ' movzi ama de: vszătă în Teztă servitorelă îlă 
'renină ka s5 & 'onreaskz "da kudea ne nragă, “ea 
ve astă omă însr o fiks ks esnresisnea vrzăts a snei 
resnektăoase komnsstimiră. 

— Sr vedemă, domnale, zise elă eals-ms; Snă- 
ne-mi,: “te rogă, ue doresui. 

— Am ishită atută de msltă, resnsnse jsnele, în : : 
Iotă nă 'sui$ daka mai isbeslă înkz. Inima mea a br- | 
tstă altă de msltă în kztă n5 notă ziue- dala “mai „ba- 
le: înks, 

„3 1—— YVoiesul, domnsle, zise servitorăls kă rosnekiă 
s5 urezi kolo - lîngz mine mi ss vorbimă. 

— 0! da. - i ; 

Servitorslă i felu snă semnă: lă m'sna. | Da 
Enrikă se ssnsse astsi semnă; ka lksm s"ară fi 

Sănssă snsi estă ală repelsă Franuiei sat. als imneralo-. 
Trălsi romană, i
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— Vorbesue, domnsle, zise” serviiorălă dsnr ue 

S'amezarr 5nălă ling altei, uri susne-mi dorinpa domniei 

tale. | 

— Amical moă, resnsnse du Bouchage; ns 6 
nămai astzzi de ksndă vorbimă mi uredemă ama de a- 

nroane ănslă. de altălă. De mai malte ori, o suiă, te am 

astentată mi te am anskată fsrz veste la kotităra. snci 

strade, alănui pi am dată dostală asră la ss te înavă— 

eskă, ka kăm ai fi fostă omslă uels mai lakomă, als 
dats, mam înuerkată sr te sneris; niui o dats n m'ai 

asksltată, totă Wasna mai vezată ssferindă, [sr însz a 

lkomnzlimi, velă nspină de fas, la ssferinmele mele: 

Astzzi îmi ziui ss ni vorbeskă, ms invini sr i esnrimă 

dorinma mea: ue s'a: întîmnlată dar, Dămnezesle! uri ue. 

no5z ncferiuire îmi askănde astz kondesuendinus din 

narte=uă ? 

. Servitorală skoase snă săsnină. Avea negremită - 

o inim5 miloasz ssb astă esterioră asnre. 

Astă sssnină fese aszită de. Enrikă. mi l&: în- 

„ kăraui5. De 

-— Suii, srmb el, ks isbeskă uri kăm isbeskă 
nai vezătă ărmrrindă o femeir mi am deskonerito kă 

toate silinmele sale ka ss se asksnze mi ss f5g5 de 

mine ; niui o dat, în dărerile mele uele mai mari, nă 

mi'a skznală o vorbz amars, niui o date nă m'am lsată 

dans aste ksyetzri de violinys ue se naskă din desne- 

rare wi din konsiliele" ue ne înssfls lă ardoarea ssn- 

Meli. fogoasa? „ jăneye. 

  

: Hloveyile. — 2 ste, înfokata. |
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— Adevsrată,' domnsle, zise servitorslă, wi de 
aueia strnînz-mea mi e5 îi nremăimă bsnele kalitsui. 

— Ama dar snesue-te, ărm5 Enrikă stringîndă 

msnile vegietorslzi gardiană. într'ale sale, ama: dar nă 
năteam într'o sears, lendă îmi onriai intrarea în asts 

kass , nă nsteam s5 îmningă noarta, nrekzm o faue. în 

toate zilele uelă mai milă skolară beată mi inamorală? 

Atănui, nsmai nentr'snă minstă, voiam ss vrză asta fe- 

meis neîndsnlekats, voiam s5 i_vorbeskă. 
— 'Totă adevsrată. 

- — În-fine, ărm jsnele' lkomite, l'o blsndene 

mi l*o întristare nesnăsz, sănt mi eă ueva în astr -l5- 

me, nămele meă € mare, averea mea 6 mare, kreditslă 
„meă 6 mare, remele, kiară repele ms nrotege; mai a- 
dinea-ori repele mz îndemna ss i înkredinmeză dsreri- 

le mele, îmi ziuea ss alergă la dinsslă, îmi da nrotek- 
-Miănea sa. a 

—- A! zise servitorală l'snă neastimnsră vrzslă. 
— Nam voilă nivi de ksm, 'se grshi a ziue 

jănele ; nă, n, am refssală tolă, totă am refssată, ka 
S5 Viă s% ms rogă ls mznile îmnresnate, a se deskide 
ast noarts lare, o suiă bine, kz ns se deskide niui 
O 'datz.: - IE : 

— Domnsle komite, ai în adeveră'6 inimz, sinuers 
mi esti demnă da fi isbită. a 

„— E bine, întrersnse Enrikă - kă o dăreroass 
sfruicre de inim5, astă omă ks inima: sinuers, mi, | 
kiară dans nsrerea domniei tale, demnă d'a fi isbită, 
la ue ilă kondamni? În toate diminemele nanislă îmi 
dsue o skrisoare, nivi n se nriimesue ; în toate serele



Quei Patru-deci-şi-cincă. 317 

viă înss-mi de hală .la asts noarlz, uri în toate serele 

m' goneskă; în-fine ms las st sferă, ss ms desoleză;; 

ss moră în astr stradr, îrs ss aibz nentră mine - 

kommstimirea ue ară avea-o nentr'snă .bietă kzne ue 

srls. A! amikzlă mes, pi o snzi$, ast femeiz nare 

inima ănei femeie: ns isbesue ne snă neferiuită, fis; 

a! Dsmnezesle! ns se mai noate komanda inimei sale 

„mii a ishi niul.a nă mai ishi. Dar uineva simte o 
îndărare nentr'snă . neferiuită kare ssfere, mi i se ziue 

sng kăvintă de konsolare;* dar uineva nlsnye ne 5nă 

neferiuită lare liade. wi i se întinde mzna ka ss lă 

rediue; dar ns, n, astr femeis simte o nlzuere a m 

vedea mzrterisită; ns, ast femeiz nare inim5; n, 

fiindă-kz, dal'ară fi avstă:o inims,: m'ară fi omorită 
lsnă refssă din găra sa, saă m'ară fi omorită ks vr'o 

lovitsrz de kăyită, ks vr'o lovitărs de nămnală mortă, 

velă nsnină, rauri . ssferi. 

— Domnsle komite, resnsnse servitorslă dsns 

ve asksltase kă neastimnzră tolă ue i zisese janele 

dama ne kare o akssi, krede-ms, n'are 0 inims ama 

de nesimpitoare mi mai. virtosă ama do .rădz nreksm 

zivi; ea sslere mai mall; de kzt; domnia ta, fiindă-kz: 

te a vszstă kzle o datr, fiinds-kz a înuelesă ue ssieri., 

mi resimte nentrs domnia ta o. simnalir vis. 

—.0! komnstimire ; komnstimire! strigi jsnele- 

stergînds-mi ssdoarea reue ve i kăryea -ne timnle;: ol 

viis zisa kmndă inima sa, ne kare 0 laăzi, s5 ksnoasks 

amorălt, snt amoră astă-felă nreksm. Ilă- -simuă că, ui 

  

* Mingiere, ” i
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daka, în skimbă ks astă amoră, i se. de atsnui o: 
komnstimire voiă fi resbănală. 

—  Domnale komite, domnsle komita,: asta ns 6 
5nă kăvîntă kz ma isbită niui de ksm mi ks n'a resnsnst 
amorălii; asts femei» a ksnoskată noate amorslă mai 
tare de :kztă îlă vei lksnoasue vre-o: dats, asts femeis 
a izbit; noate nrekăm nă vei izbi nivi o dalz. 

» Enrikă rediks mznile snre ueră. | 
—— Isndă a ishită  uineva astă-felă, isbese tolă 

d'asna ! strigi elă ! 

— ]|i am zisă oare kz ns mai nbeste, domnle 
lkomite ? întreb; servitorală. ... i 

- Enrikă skoase snă săsnină dărerosi mi se. nleică 
ka sm ară fi fostă lovilă de moarte. | 

„_— Ishbesue] strigi i olă F ibeste | a! Damnezeală 
med! Dsmnezeslă mes! . .: - 

— Da, isbesue; dar nă fi elosă de omală ue 
lă isbesue,: domnzle omite; avestă omă nă mai este 
într'asts lsme. Stonânz-mea € vr5dsvr, adzăui servi- 
torălă, komustimindă , snersndă ss stimnere ks aste ks 
vinte dărerea jsnelsi. IIIi, într adevzră, la nrintr'o în- 
Isntare, aste ksvinte i redeterz ssflare , „Vian mi sne- 
PANN. e i - 

— Ss. vedemă,, 1 în nămele verălăi, zise că, n5 
mM5 NITTSi; € vzdăvs, zii, alsnui este de :năpină timnă, 
atanui îi va seka soryinyile ! lalremeloră sale, € vdsvs, 
a! amikală. me, atsnui ns isbesue -ne nimini.. ; fiindă-ks 
isbesue 5nă. lkadaveră, o mbrs, 5nă năme.: Moartea. 

t.. Isvoarele,
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6 mai nsuină de stă 'linsa;. daka mi ară fi zisă ks 
isbesue snă mortă, narks mi ară fi zisă 5 mr va ishi 
ne mine.... E! Dsmnezeslă me, toate dsrerile uele 
mari s'aă stimnzrată ks timnslă. Kzndk vsdava li Ma- 
ssoleă, are jsrase la mormintălă. sonslii sei o dsrere 
eternr!, kandă vzdăva si Massolei a selkată lakremele 
sale, 'se . vindeki. Ilzrerile de ret .ssntă o hoals: 
ori uine ns d kzzătă în krisea sa ese din asts krise mai 
vigsrosă? mi mai vioiă de kstă mai "nainte. 

Servitorslă dete din kană. aa 

„2 — Asts dams, domnăle komite, resnsnse clă; 

ka vzdsva remelzi Massoles, a jărată .mortzlsi o kredingus 

eternz; dar o ksnoskă, mi va mine mai bine ksvintelă 
“seă de stă avea femeiz lare ui sită prumintală de- 

sure :kare îmi vorbesui.. : 

— Voi astenta, voiă: astenta zeue ani “daka 6 

de trebăinur! strig$ Enrikă; -Damnezei na nermisi ss 

moars uineva de întristare uri ss mi skzrteze kă voilinnt 
zilele ; vezi bine kr daka n'a msrită, kavântală este ks 

noate irzi, mi fiindă-ks. irsesue,. notă snera. 

— 0! jsne, jsne, zise servitorală IPsnă aventă 

tristă, nă te nrinde astă-felă ks întsnekoasele kugetzri 

ale ueloră ue trzeskă, ks nretinderile ueloră kari at 

mărită. Ea a trzită! ziui, da,-a trzilă! ns o zi; ns o 
lsn5, nă ănă ană; a. trzită meante ani. — Joyeuse 
tresri. — Dar suii neniră ue, nentră ue skonă, a. trs-. 

iti ka ss îmalineasks kare. otsrire ? 

  

1 Venkaiks. — 2I[earznă,
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" Sneri, ks se va konsola ? “Niui o dat, domnsle 

komite, niui o dats! ES i o srisit, că pi o jără, că 
kare eram ămilitălă servitori ali mortălsi, kare, krtă 

a irzită, eram ănă săfletă -niosă, ardinte mi nlină de 

snerangs, mi kare de kzndă a mărită m'am [sk o. 

inim5 îmuelri!s; ei Dbine!.eă, e kare ssnt servitorslă 

set. ni o renetă, nă ms.:voiă 'konsola niui o dals 

— Aslă omă atstă de. dorită, întrersnse Enriki, 

astă mortă nrea feriuită „ astă sopă... 

__— No era sonslă, era amantslă, domnsle komite, 
mii o femei ka aueia ne kare din neferiuire o isbesui 
mare de-kstă snă amantă în toatz viama sa. 

— Amikală mes, amikăli mes! strigi jsnele 
ensimîntală de maiestatea selbatikz a astai omă ks sniritală 

mszrepă, ui lare kă toate astea era, nerdstă ssb nisue 

vestininte vslgare, amikslă mes, te konjsră, mizlouesue 
nentră mine! 

— Bă! strigi, elă! askslis, domnale komite, 
daka te ami fi krezstă kanabilă a întrebzinua: vr'o violinus 
în kontra - stsninei-mele , te ani fi omorită, te anii fi 
omorită kă asis mtn5. 

Uli skoase de ssb mantels snă brat nervosă 
mi “vorbesti kare semsna ks ali snzi omă abia de 
dosz-zevui mi vinui de ani, ne lkrndă nzrsls ses uelă 
albă mi talia: sa înkovoiats îlă arta ka mănă omă de 
meai-zeui de ani. 

—. Daka, din: kontra , srmi elă, anii, fi nstată 
krede ki stsnînz-mea te: ithesue , ea ară fi moarts. 

Akzm, domnsle lkomite, am.snzăsă ue aveam de 
snăsă, nă sta ST ms faui 55 merisriseskă mai msltă 

As Ta 
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fiindă—ks ne Onoarea mea, mi .kă toate ks n sănt 
pintilomă: krede-ms,' onoarea mea nrepăeste uova ş 
fiindă-ks, ne onoarea mea am sntsă totă ue nsteam 

m'orisrisi. - i a „i 

" Enrikă isc skali Ic „moariea în' ssfletă... 

— Îi msluzmeskă, zise elă,. kr: ai avată astă | 

komn'vtimire : nentră  neferiuirile mele :aksm m'am otzrită, 
„2 — Aura dar, vei fi mai linisuită în 'viitoră; 

domnsle komite, ama dar te vei denzila de noi, ne vei 

Issa snsi destină mai ret de kztă ală domniei tale, kre= 

de-mr. i 

— Da, ms voiă denvrta de voi, în adevură. 

fii linisuită, zise jsnele, mi nentră totă dasna. 

— Voiesui ss mori, te înmelegă. 

— Tlentră uo ss pi. o aslksnză? n notă trzi 

fr dinsa, trebse negreimită ss moră din minătălă kundă 

nă 6 a mea. 

— Domnale komite , am vorbită adesea de 

„moarte kă stsnins-mea; lkrede-mr, 6 o moarte srilr 

“aueia ue mi di vineva ks kiară mzna sa. Et 

— Dar, n5 mi voiă alege nisă “de ksm aueasta; 

ment snă jsne ks nsmele met, de anii mei, kă averea 

mea, 60 moarte kare toli dWasna a fosl& 0 moarte 

frămoass, este aucia ue o nriimesue uineva ansrendă ne : 

renele scă mi vara sa. 

—— Daka ssferi neste nsterea domniei tale, daka 

ns cesti 'datoră nimikă auelora kari voră remsnea în 

vian5 , daka moartea din ksmnslă bztzliei pi 6. oferit5, 

mori, domnzle komite, mori, de msltă ami fi “mărită 

mi es, daka nă eram kondamnată S5 irseskă. 

QUEI PATRU-DECI-ŞI-CINCI. VOL. 11. - 21
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.— Adio mi îgi :mălmămeskă, resmnse Joyeuse 
întinzîndă - msna: servitorălsi. nelsnoskstă. La move 

întraltz lsmel ; Se 

| Ii se denzrti kă reneziuisne, arsnkzndă Ta ni= 

vioarele servitorălzi, atinsă . de astz dsrere 'nrofăndz, o 
N5DOL grea 5. a5ră.; Pe . 

Doss-snre-zeuo ore ssna. la biserika Saint-Ger- 

main-des-F'rcs, î 
ce pc. . 

„e930 5 totetete— ..



SE 
“QUE FELU IUBIA O DAMA MARE IN ANULU 

GRAȚIEI 1586, 

_ - Vele trei (lăerstsre, kari . strebzlăsers - snapizlă 
în intervale egale, era toma auelea “e trebăia. S5 ser- 
Ves drentă semnală. nrea feriuitslsi Ernauton. 
| Ama dar, ksndă jănele | fese auroane de las, 
als, ne doamna Fournichon în SUB snde astenta ne KIi- 
enni osnă Sărisă kare o fsuea ST semene. RS. o ze 
mitolouiks internretats de snă niltoră flamandă. Ă 
_ Doamna E Fournichon învirtia înks în groasele sale 
msni albe o shkădz de ară -ne kare o alt mzn5 totă 
ama. de albs, d dar. mai delilcate de Iată a sa, io detese 
trekîndă, a :. 

Ea. se sită. la Ernauton „Ul nsnînds-uă grile 
în anoldă. astsnă Isrpimea Burci astă-felă în lată S5. n5 
noats intra „nimini, | - 

Ernauton, se. onri a ant omă. kare uere 55 
real, 

>
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— Ye voiesui, domnsle? zise ea; ne sine kasui? 

—— Trei lserstsre nas emită mai adinea-ori de . 

la fereastra astsi tsrnimoră, bsns doamus ? 

— Ba da. 

| — Fi bine! ne mine ms kizma aste trai flse- 

rlre. 

— Ile domnia ia? 

— Da, ne mine. . 

— Atonui 6 altă weva, dala mi dai ksvîntslă 

domniei tale de onoare. . 

— Ile: onoare de pintilomă, skămna mea doamnrt 

Fournichon. e 

— Akăm te kreză; inter, frămossle lavaleră, 

intrz. 

„li voioass: “neutră ză avea înzfine + na dintr a- 

astă neferiuită “Rosari iă de Among are fesese destronată de 

Mandrsls IKacaleră, osnsire casa' dase,* ae Ernauton „ne 

sar a suuitr kare lkondsuea la velă mai ornată, mi la 

velă mai diskretă tsrnimoră. a 

O zur mik, nenelat detali de vălgară, “ves= 

năndea într snă felă: de antikamerz, mi din astz, antika- 

mers; 'ajănyea kiară în trnimoră, mobilat, dekorată, as- 
tornstă kă inai maltidelă lsksă ue ns [3 ară fi: astentată 
uineva din astă koluă denzrtată ală Ilarisălsă ș dar kals 
s3 o: ziems,, doamna Fownichon avesese gest Ja îm- 

nere Mineva reămesue în ueia ue faue ks: amoră. 
“Doamna 'Fouriichon resmise dar mai Vînlosă 

Di
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îm Sha 

ks avea snă snirită destulă de vslgară. la ss resueas- 
Î în, astă-felă de „materie. , a. 

i Kndg. intr jenele. în, anlikamerz, simni i o odoa- 

r6 tare de benzoe mi de aloii; era. 5nă, olokasstă! fi, 

lkstă negreuiilă de ncrsoana năgină , kam sustentibils, ka- 
re, astentzndă . re Ernauton,. sc înverhka s5. kombats kă 

ajătorălă . mrofemsriloră venetale, absrii kăxniei ve „mia . 

din frigare ui. din tingiri. 

Doamna Fournichon. srma ne jsnele la nasă, de. 

la “sharp îlă îmninse! în antikamers, mi din antikamers . 

în. "tărniuioră ks nisue "ol miksoragi de o Klinire ana 

: kreontil5; anoi se retrase. 

Ernauton remase ks. mrna “dreant la merdea, 

îi msna stng5 Ja klanga sulei, wi ne jsmiztate înlkovo-. 
iată de salstarea sa. 

” “Tokmai zprise în volsntzoasele Iglori ale tărni=,, 

uorălsă, lsminată nămai de o lminare de Heard “Tosa. 

sna din .auele tsrpăre eleganle de femeis ari komands 

toti asna, daka n5 amorslă, uelă BSină Isarea amin-, 

ie, ba înks mi "dorinpa. Da 
“- Restărnâls ne ieiine, akonerits,. ' neste tot “Ko. 

nistosri/ mi kă katifea . aste dams, ală aria misioră” 

- atirna la estremitatea stai nată, de renassă, se okăna” 

55" arzs la lminare reslslă snei rsmărele de aloiă, 

ne kare sne-ori o anronia de fapa sa ka 55 resnire * 

fomală, îmalindă înkz kă astă fsmă. îndoitsrele de la 

glsga să. mi ale nsrălăt scă, ka sm ară fi voită S5 se 
nstrsnzs ka totală de „astă abară îmbrtatoră, 

  

1 Yeia ue ge jerticsue mai vîrtosă nrin fokă, e ci i 

po
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"Dans Fola ks kare: atănkb; “romasslă” ramarcă în: 

fokă, kă lare îmi l1s5. rokia ne nivioră ui Konuisra ic” 

obrazală maskată, Ernaulon înpelese “ i ca E aăzis0 

| iitrndă, ui [& stia lingz. “dinsa, d 
Es toate: astea, n5 se întoarse do li 

„ Ernauton astenii, nă minztă ea tolă nă se în: 

loarse. | 
— Doamns, zise jsnele Io: voue' ne “kare se! 

silia - s'0 fak dlue nrin mal; relsnostinuus; d6amns, 

ai i kizimalg ne smilitală domniei tale servitoră: cat. 
"1 A! foarte bine, zise „dama ucză dos te. 

rogă, domnsle Ernauton. - E 
o — "Ms earts, doamnz, "dar. mai “nainte de toate. 

trebsc ss ui măluămeskă de onoarea de mi faui: 
_— A! ama uere „noliteyea, ui al Kăvintă, dom- 

năle de Carmainăes, ui ls toate astea „kreză LD nă stil, 
înlz Ie3ă si “mălumesui, , Să 
a Doamns, zise jănele - aironiinds-se- din ue în 

ue, Vă ai "figara ăskihsi 'szb o mask5, . mzna viril, în. 
m'sn5nuD ș tokmai în. minstslă kzndă intram, Ti. ai, askănsă 
vederea Sntă. niuioră “kare, n niegienită, in? ară, fi Bilet, St, 
nebsneskă de toatz nersoana domnici tale; a Vuză mi 
milă kare. ST mM5 lase ss to Folgnoșhiș ng notă dar 3 
fă ala de Esti sv devineză. “* 
e “Uli devineză vine Ssnt?” R 
= - Asia ne kare. inima “mea. '0 o dotesis, - aucia 

ne kâro ' iniăținaea Tea O fae js, frimoass, “năterniks 
mi avatz, ba” înliz, foarte avăts ini foarte năternilz, ka 

; 

SD notă krede kr ycia ue mi se întimnlz, 6 adovsrată, 
ui kz în astă minztă 5 VISEZ i ii
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— Ai avălă malis grestate ka ss intri aiui? în- 
treb 'dama fsrs ss resnsnzs da drentălă la astă torentă 
de vorbe ari cmia din inima nrea msltă “nlins-a' li 

Ernauton.: ae e i 

“i —— N5 doamns, intrarea mi a: fostă imai! lesne 'de 

Îeziă ami fi kopetală, i cc gat 

— Ilentr'snă omă, totă € lesne, 6 adevarat; kă 

toate astea ns 6 tolă aura ini nentr'o femeis.- — 

it Îmi nare foarte reă,: doamns; de toals oste- 
ncala ue ai îsal'o uri. nenirg kare ni înfeyginreză smilitele 

mele măluămiri, ii 

„i Dar daia se 'nizrea.: 5 trekzse la o: als "ka 
ietare. * DI II SEE DE PRID I  Ia II „e 

— Yeni snsnea, domnale? zise ca kă nctnerijie 
skopînds=iii : mznăua, ka 55: arate o: adorabils-! m5N5 TO- 

tinds mi ssbuire totă de o'datz.i -::. i iti tir 

i — Snsneam, doanins,: ks, fsr'a pi oile trzsăre- 

Ic,” siiă vine esti, zii că fure: 55 ms temă d'a ms în= 
po. . 

vela;: notă ss pi :snăiă ks te isbeskă.:: :î... i ut ei 
taia id Ata lredeai 'k5- notă - resnsnde: ls! sănt 
aueia: ne: kare 'o: astentai so: afli aiui ? iei 

— În: lokslă nrivirii, inima mă. 0: snăne. : 

sii n: Ama” dar, MB! KSnOsui ? . | E. 

— Te ksnoskă, «da. tu Da at ii 

ini — Adevsrală, lomuiia ta, ănă nrovina nială abia so- 

silă, ksnosui femeiele din Iarisă? :. -i:- i-o rii 

| — Dintre: toate fomeiele Maris, doamnz, nă 
Lkănoshkă -înks 'de: kt” nsmai ne na, i 

— Ii aueia, ssntieă?. i i ia it 

— Ama kerză. 

a ia
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4 
—pi 9 —: Uli dăas ue :ms rekănosui? 
ii: Dăn Youe, ; „dsns „Srauis» dan fesmsseţea 

domniei tale.  ;. SEE ze a 
— Dsn5 vouea mea, “înpelegă, nă notă. s5 0 

aslănză ș: dăn' grapia mea, - notă :lsa . vorba drentă snă 

komnlimentă; dar dsnz frsmăseyea mea, -n5 Notă; nriimi 

vesnănsălă de slă. nrin inotese. .. .:, .:; -.. 

— Ilenirs ue,.:doamnr ?. ; „a: 

:— Negrenmită, ms rekănosui „dan: tumasenea 

mea, uri frămssenea mea--6 învzlzits. 

— Era mai nsuină, doamns, în zisa leond,, ka 

sz.te fakă ss intri în Ilarisă, .te am pinstă aura de a- 

nroane de mine, în listă nentslă domniei tale se atingea 

de smerii mei, mi ssllarea -pi mi ardea gitslă. . 
„e Uli kindă al nriimită: skrisoarea : mea, ai. de- 

vinală kz era vorba de. mine. | 
:— 0! ns, nă, doamus, n'o_Krede. .. Nam aval 

ună singsră minstă o asemenea kăyelare. Am krezată 
ks eram jskvria vr'snei glme, viktima vr'snei : retsuiri, 
am kăyetată, ks eram ameninuată de vrsna din aucle 
katastrofe ue se nsmeskă. sorui bsne, mi nămai. de vr'o 
kwte-va .minzte vzîndă=te, atingînds-te.. .. 

Ii Ernauton feks uestslă ss iea o mnr, lare 
se reirase kzendă voi s'0 ansue. A 
-i n. "Destslă,, zise, dama; adovsraă €._kz am 
folkată o nebsnis foarte mare. 

—: Uli în ue, doamns,, te rogă? - 
— În se! zii ks ms. kănosui, mi ms . întrebi 

ve felă am fskslg o nebsnir ?-. 

6
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„i — OY adovsrată, doamnz,. mi. sănt foarte: mikă,. 

foarte obslără ne lîngs Alteuea Voastrz. | | 

—: Dar ş . nenteă. Dsmnezes! fs-mi nloierea s5 

taui, domnzle. N'ai: :0are, minte ? Ci ceva na 
„— Dar.ue am fekstă doatuns , în: n nămele ve— 

Rai 

ralu? întrebă, Ernauton sneriată. tie 
zu Ye! ms vezi ko mass. .. 

— Ei bine? 

— Daka norlă o mask, voit: negremită. Ya 
skănză figsra mea, wi domnia ta 'm5 nsmesui Altene? 

de ue ns deslizi fereastra mis mi sSlrini :nămele în 

 stradz! A a 

.— 01  earts-m5,. „cartz-m5, „zise.  Ermauton 

kszândă în enzki, dar kredeam în. diskrenisnea astoră, 

zidari. . SI a N E ra 

— Mi se nare .k%. esti kredslă,?, ,..- 
_— Vait doamns ,.. ssnt înamorată|, -; 
— Uli te ai konvinsă ks mai întîiă resnsnză. 

la stă amoră k'snă amoră asemenea?.. a 

Ernauton se rediki în săsă: atinsă. su 

„— N5, doamns, resnănse elă. ..,: i: 

__— Uli ue krezi? ORE i 

— Kreză ks ai ss mi Să. deva imnortaniă; „5, 

m'ai voită ss mr nriimesui la osnelzlă de Guise saă în 

kasa domniei tale de la Bel-Esbat,: ui, ks ai nreferită 

o întrevorbire sekrets într'&nă. lokă singuralikă. 

— AI hkrezstă asta? . , : si 
— Da. Sa n. : Ie Dă . 

— Dli-ue ui. se. nare. k5 am,  avată Ss 1 snsiă? 

[i
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57 vedâmă , vorbeste ; ni voiă îi: de lol sănsrals da 

nre usi nztrănderea domniei tale. 

TILi: dama; ss nenzsarea sa : anarints los 

s5 nstrănzs Î5rL voia ei silă felă de - nelinisue. - 

i Dar “suit că de, resnănse - Ernaulon, veva 

kare ss se atingr de D. de Mayenne, snre: esemnlă. 

— Oare că n'am kărierii - mei, domnzle, lkari 

msne sears îmi voră snăne mai msllă de lztă noi S5 

mă snzi fiiidi-kz mă di snssă tolă ue suiai. 

d — Toate -înkz! vo întrehâre” de fustă asănra 

Gvenimentălsi din noaniea trokalz? i ic 

— Al ue eveniment, mi de ue lskrs mi vor= 

Lesu ? întrebi, dama , 'ală leurita sînă: nalnita ne vszate. 
„n Dar de'snaima simyite de domnzlă d'Epernon, 

de areslarea gintilomiloră Lorani. . aie 

— Sai 'arestală nisue “ vintilorini 'Lorani? 
— Doss-zeii ; kan Sas - allată fara “timnă ne 

drămslă “de! la: Vincennes. : 
— Hare 6 wi drămslă de la Soissons, - — oramă. 

snde domnslă de: Guise” mi'se nare k5: nine “garnisonz. 
— A! în vele din sruiz, „doinnsle: Ernauton, domnia la 
lare asti de la karte, noni 5% : m “Snăă : “nentrs uo. saă 

  

arestali auesti: pintilomi.i* si 
sii o BE, de la: ksrte ? - 
iii “Negreuinită. 

— -Suii' asta, doâmnz? e it 
— Eal'aura! la ss mă als 5 adresă, mi-a trebsită 

ST erueteză, S5 ms informeză. Dar -termineazz=yi 
frasile:, “.nentră Dămnhezeă ! "AX .snă: obiueiă ue 6 de
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  nlinsă dea te onri în . Ronivorbire; mi ue presăltată a “gi 

Vstă asis întremindere? | pi 

— Măi nisi sn, doamne; "ne kat sui “o 

N5uină. 

= Atsnuă  neniră ve ai krezată ko. aiui vorbi 

do snă Ikrg. kare n'a avstă ressltată ? | 

= „Asiz dal! mam Lăvîntă, ia mi în “ele alte 

2 

dul, doamn » “mi îmi: msrlsriseskă urewieala. iai , 

— Ye felă, domnsle, dar din kare ars esti? * 

— Din Agen? 

. — Ye fos, domnale, '6sti “Gaskonă, fiindă-ks, 

“Agen lkreză 7 este în Gaslkonia? a 

= am: ama. | 3 

-— Bst "Gaskonă “mi niz “est” "alută de vână! 

înhmlă s% nresănăă lkz , vszînds-te, în 'ziza, esclstarii Isi: 

Sâlcede , la! noarta Sant: Anton, 1 mi a murală -de 0 „bBrn3r5 

gâlans 2 a i 

'Eriauton se romi mi se” orbire! Dania + den să 

Sznuc reve: 

— Is te, am pitiniiă i în. 'sitada, “ui imi: ai ns— 

rată, frimost. | - 

- Ernauiton se “fl Tour. | 

"i Încfine, adăkutor ală sn mesaniă “al fra” 

telzi” meă “Mayenue; ai venită. la „mine; ui i E mi ai 

nizhătă foarte mată. | i i 

dei “Doamns; „doarmns; îs „reză asta,” s5 "ms" 
în ni ai 

i 

i 

fereasks. Dimnozei.. , 

= “Ali n ai drentate,. tesnnse damă întorkinide-s6” 

Hitro “Erhauton nentră întiia. ars, . “uri” “anintends-lă js: 

doi 'oki skînteidtori 'ssb" “mashez. 20 Iandă: desvolta” "sp"
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nrivirea întrersnls. a jsnelsi, . sedskuisnea, snei talie mlr-. 

dioase ue se desemna în linie rotsnzite” wii. volsulsoase, 

- ne katifeaoa. nerineloră. | 
“ Emauton îmnresni- mznile. | 

1. = Doamns! doamnz!, strigă. „elă,. ni bai jonă- 

de mino? e . u NE , 

ai [re . legea mea, na! zise. ca 15 anela-ui 

a. 7 

vsrslă. Da a 
— Dsmnezeslă mesi a 

„n. Dar kiară domnia ta. nai „katezală S5 mi 
deklari ks ms isbiai? .. cu o Da 

— Dar ksndă A am denlarată asta , nă suiam 

vine erai, doamns, mi aksm. ksndă o suis, o! î mi ueră 
kă smiliny 15 ertare. | : 

= Al, cats 5 alama: vorbeste. for idekata, 
msrmăr; dama kă nenaue. Dar remzi ueia ue esti, dom= 
nzle, snsne-mi we. kăgeyi, sas ms vei fave S5 mi dară 
rcă li am venită. 

„„Eirnauton kzză în ensli. . A 

_— Worbesue, 'doamns, zise el. vorbeste, ka 
ss ms înkredineză kz toate astea. nă sănlă vro jăks- 
ri5, mi noate ks ami lkăteza în-fine. ST su resnănză. 

— Piz. Eats . nroiektele mele assnra dom-. 
nici tale, zise dama resningîndă ne Ernauton, ne kznd$ 
ameza simetriuesue kstele rokici sale. Îmi nai, dar nă 
te kănoskă înkz. Nam obiueizlă a Tesista Ia fantasiele 
mele,. dar ns sănt în stare ss fakă vro nerozis. Dak amă 
fi fostă egali, te. ami fi nriimită “a kasz. ai te ami fi 
stădiată în-vois nîn?a n5 ni tree ni arin minte Rope= 

1
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tele mele” în” nriviniia “domniei tale. “ Lolerelă era kă ne- 
aslinuus; a trebăilă sp se năiz la ale altă folk: "ui: sp 
grsbeskă “întrovederea. „Alăm suit km al s3 fi în nrivinya 
“mea. Fr-te demnă de mine, asta 6 tot; ue pi relkomandă: 

"*“Ernauton fulă deklarzri nesțe deltatsri. ii 

i — 0! n5 atrta anrindere, “domnale 'de Carmain= 

pes, te! rogă, zise dama a lene: asta nă 6 de trebsiny; 

Iloate ks nămai nămele domniei tale m a imnresională 

întiia oars kandă. ne am întâlnită, mi mi a nivlztă. Ds- 

ns 'toate N kreză negremită kr “am hămai snă lka- 

nriuiă „nentră domnia ta ui “asta va troue. Hz toate 

aslea ' 57 nă' te krozi vrea denarte - de: nerfekyizie - mi 

sm te desneri. Ei n notă săferi oamenii nerfekpi. O! 

adoră ne oamenii devotaui, snre escmulă. Jline bine 

minte asta, ui 9) nermită , frsmosăle, lkavaleră. 

“ Ermauton cra ame uit. Asis vorbire - mzreau!, 

aste meste nline 'de ' volsntate -uri de molivisne, - aste 

msndr5 ssnerioritate, în-fine asts ! “nzrssire de “sine 

în 'nrivinua sa, „1% kafănda de « o dats în  delisiele i ui în 

terorile sele mai mari. E 

"Se amezi ling fromoasa ui “mndra sa amanta 

kare” “ori aucasta,, anoi: înverki, s5 i metroaky „branslă 

ne “dans nerinele kari o săsiinea. 

2 Domnăl6j zise “ea, mi se nare k5 mai 
aszilă dar nă m ai înmelesă.  S Isssmă familiaritatea; 

te - rogă;: « 5“ medemă fiz-kare la lokslă nostră. De 

sigsră ku într'o zi îui voiă da: drontală ST mb nămesui 

a domniei tale, dar astă” drentă nă 18 ai înkz. 
" Ernauton se ski nalidă ui 'ssnsrată.. 

— Earts-mr ; doamns; zise! elă, so nare: k% 

e 
i.
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fală nămai nerozii; asta se înuelege de sine; n ssnt 

niui de km - dedală kă obiueiele din. [larisă. La noi, 

în nIrovinuiz, doss ssto de lego de aiul 6 adovvrală, 

kandă o femcis ziue: »Isbeskă „* isbesue urină. refăss. 

Ne kast, niui deksm nretestală vorbeloră salo “ka ss 

umilcask msnă omă la, niuioarele sale. Asla 6 ohiucislă 

domniei . tale ka Iarisians 6 drentslă domniei tale 

la nrinuinesz.. Ilriimeskă toate astea. Însz ue. voiesii, 

obiveisli. îmi linsia , obiueislă îmi va veni. 
Dama ashkalta în -tiuere. Era învederată le 

1otă se sila ks. lăare a minte la Ernauton, ka. sm. sui5 

dala sănsrarea sa l ară skoate la o adovzrats m'pnis. 

— A! al îmi nare kr te săneri , zise ca kg 

seme Miz. 

— MW stuzră, în adevsră, doamns dar for 

„Yoia mea, fiindă- 3. am nentră domnia ta, doamnz, nă 
ană kanriuiă trekztoră, ui 5nă amoră, &nă amoră urca 
adevsrată. uri .nrea kărată. - 

| Ns kastă. nersoana domniei. tale, IBuă, te axă 
dori, dala era ama: cats tolă, dar. „kaztă sz, kannlă 
inima domnică tale. .. Aura dar. ms voit zi totă dWasna, 
doamnz, 3 am komnromisă astszi nrin nisuo imnertininye 
resnetslă ue mi sănt datoră , resmolktă - ne kare ns | 
voiă skimba în amoră doamn + de kută. atsnui Isndă 
mi 0 vei ordona. a 

„ Allg de ksviini UD 3 doamns, 3 din astă minstă 
S'astentă ordinele. domnci tale. a 
a Las, las, zise dama, ST “5 osaersmă ni- 

mikă domnzle de . Carmainges: cal Es „esti nămai 
ian dăns ue ai fostă nămai floor,
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„—- Mi se nare, ks toate astea, doamnz... 

-— E! domnsle, nă. smăne niuă 0 -dats - snei 

femeie 5 0 vei ishi ksm vei voi, asta 6 6. îsr's sokoteals ; 
| aralzi. ho o. vei ishi ksm va -Yoi ea, înuelegă! 

ps — Meia ve am wi zisă  doamns. 

„m. — Da, dar veia de. nă ame. | 

— Me înklină din aintea „ssnerioritspii domniei 

tale. doamns, | 

| — - Lass nolitegile la « 0, „marte ș. m ami voi 55 fak 

aisi: ne. „reuina. . Fals msna mea, : iea-o,, este msna 

snei simnle femeie;  însz: 6 mai arzstoare mi „mai 

înssfley pits de. kztă a domnici tale. | 

Ernauton ls5.kă resnektă asts „frămoass Muz. 

—.Fi bine, zise dsuesa.., 

— Ei bine ? . 

a No ssrăni ? esti, nebsnă? te ai jărată s5 ms 

înfgriezi?. | Să 
— Dar, mai adinea- -0ri... o SE 

— Mai adinea-ori . pi 0. retrzream » ne ksndă 

aksm... 

— Alis ? 

— E! aksm pi o dat. | 

Ernauton ssrst$ -m'sna le atzta sănsnere, înkzlă 

i se „relrase îndatz. e 

„— Vezi bine, zise jsnele, îns o lel nisne! 

— Nam avstă dar lesvintă 7 | 

— Negrewită, ms faui ss ssră, dintro margine 

la: alta; . temerea. în vele. din ărm5. va omori nasisnea. 

Voit srma- a “te. adora „în pensii, adevsrată ; dar .n5 voiă 

avea nentrs domnia ta niui amoră niui înkredere.
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"— 0! ns voieskă asta, zise dama l'snă tonă 
veselă ; fiindă-ks vei fi-snă tristă amantă, uri nă mi 

nlakă ci asti-felă, îi 'snăiă mai din ainte. * N, remsi 

natărală, remsi, fii domnslă Ernauton de ' Carmainges, 

nă altă ueva. “Am maniele mele: E! Dsmnezeslă meă! 

nă mi ai zisă ks sănt îrămoass ? Ori 'kare -femeiz frs- 

moass are. maniele sale ; 'vesnekteazz: mălte din ele, 

vearkz-le ks mizloaue mai restite, dar, mai -vîrtosă, s5 

nă pi fir țeams de mine, mi ksndă voiă' ziue” "înflelks- 

ratălsi Eriauton: “Alin'z-te, 5% konsslte okil mei, nisi 0 | 

dat vouea mea. : La aste kăvinte ea se slăl.- 

Era limns: jsnele, ne kare lă întorsese dalirătă, 

o anskase' în brawele sale, “ui maska dăuesei se alinse 

snă minstă de bszele Isi: Ernauton ; “dar tolmai atsnuă 

dovedi ca nrofsndală adevzră de uele “e zisesc, fiindă- 
kz, -nrintre maska sa „ Okii seci arsnkarz -snă fslueră 
reue mi albă ka sinistrălă nrevestitoră ală fart;neloră, 

Asts nrivire imnzs6 asiă-felă Isi Carmainges, în 
Iuiă i kzzărr bra uele mi totă fokslă i se stinse. 

— Aid, zise dăuesa, bine, ne vomă revedea. 
Îmi nlaui negremită, domnsle de Carmainges. 

Ernauton se înklins. 

— Ksndă esti liberă ? întrebă ca kg neîngrijire, 
—— Vai! foarte rară, doamns resnsnse „Ernauton. 
— Al da, înuclegt, astă servipiă € ostenitoră 

n5 € ama? 

— Tare serviuit ?- | — 
— Dar auela kare îlă fasii ne lingt reijele.: Ns 

esti. oare” > dintro gard oare e-kare a Maiestaii Sale? - 
ir
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— Adikz, doamnr, fak narte  dintr'snă kornă 
de uintilomi, a 

— Asta voieskă sr “zik; mii auestă mintilomi, 

kreză lk5 ssntă Gaskoni? a 
— Toni, da, doamns. 

-— Îsi s&ntă dar? mii aă snăsă, “i am aitată. 

— Natrs-zeui mi uinui, 

— Ye. ksriosă nămvră. 

— Ama s'a brodită. 

— Este oare ănă kalkslă? 

— N5 kreză ; întimnlarea se va î însruinată 

kă adsnarea. | 

— Uli auesti natră-zevă mi sint de pinţilomi 

ziuă kz nă nsrsseskă ne regele ? 

— Nam zisă ks nă nbrisiamă niv o dals ne 

Maiestatea Sa,- doamns. 

— A! carts-nis, kredeam ks am aszită zikîndă. 

Uelă npină ziueai ks aveai nins libertate. - 

-— Adevsrată, am năyinr libertate, doamns, nen- 

tr k5 zisa ssntemă de servigis nentrs emirile Maies- 

ispii Sale saă nentră vînrtorile sale, mi, seara, ne 

ds ordină ss intremă în Louvre. 

— Seara? 
— Da. 
— În toate serele? 
— Mâi în toate. 

— Vezi dar ue s'ară fi intivanlală, dala ast searz, 

snre esenmnlă, astă ordină te ară [i reminstă! Fă, kare 

te astentam, că kare mauri fi :ksnoskată motivslă - lare 

OUEI-PATRU-PECI-ȘI-CINCI. VOL. Ul. 22
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te. omria de a veni, nani fi nststă lrede lkz amorslă 

meă era desnrepsilă? 
i A! doamns, akăm, ka sr te v5ză, voi n5- 

ne lotă în riskă, pi o jără. 

— E de nrisosă mi ară [i absărdă, ns voieslă. 

i—, Dar atsnui? 

— Fo-ni servinislă, le voiă nsne că la kale, ka- 

re sănt liberz- mi sisnîânz. ne. viaga mea. 

— 0! ue de bsnzizui, doamnz! 

— Dar toate astea nă mi esnliks, ărmi dsuesa 

l*snă ssrîsă însînzitoră, km, asts sears, esti. liberă ui 
kăm ai venilă. 

| — Asis searz, doamnz, n5sesem în minte s7 

ueră o vois de la domnslă de Loionac, kanitanzlă nos- 
_tră, kare ns isbesue, lkrndă -ordinslă veni de a se 1r- 
sa liberi nentră toatr noantea uei natră 5-zeti uri uinui, 

— AL! astă .ordină a venită? 

— Da. e | 
„— Uli nentră kare kăvîntă va bststă astr feriue? 

„îu.— Kao resnlziire, kreză, doamns, nentrsnă ser- 
viiă. destsl de oslenitoră nentră moi, ue . Iă amă îshkstă 
eri la Vincennes. 

— A! foarte bine, zise dzuesa. 
— Eats dar, îmurejsrarea kzriia sent datoră, 

doamnz, feriuirea d'a te vedea astr searz ks toalz ko- 
moditatea. . 

-— Fă bine! askslis, Carmainges, zise dsuesa 
l'o familiaritate dslue kare îmnls de băkărin, inima j5= 
nelzi; caz ue ai si faui: de kzte-ori vei kredo 7 e-



Quei Patru-decă-şi-cincă 339 

sli liberă, însuiingeazz ne osuzisreasa nrintr'ină biletă; 
în toate zilele snă omă ali mei va veni la dînsa. 

.— 0! Dsmnezeslă mes | dar 6 nrea măltr bs- 
nsiate, doamnr. i 

Dsuesa nsse msna ne bramelt li Ernanton. 
— Asteants, zise ea. . 
— Ye este, doamnr?. 

— De snde vine astă sgomotă? 
În adevzră, snă sgomotă de nintini, do voui,: de 

ăui trîntite, de esklamzri voioase, se srka din sala de 
josă., ka ekoslă snei invasiăni. 

Ernauton slkoase kanslă nrin sua aro da în 

antilkamerz. | 

— Ssntă kamarazii mei, zise o el, ari vină aiui 

ST serhbeze libertatea ue le a dată domnslă de Loignac. 
— Dar nrin kare întimnlare, tolkmai în ass 0s- 

nelzriz - snde ne allzmă ? d 

„— Tentră ks tokmai la Jlandrslă Havaleră, doa- 

mn5, s'a otzrită întilnirea, nentră ks dintrauea zi feri- 

uits de la intrarea loră în kanitalz, kamarazii mei aă 

nrinsă gsslă nentrs vinăIg. mi nrziitărele domnalsi Four- 

nichon. mi &nii kiară nentră tărnălemele doamnei.: 

— 01 zise dăuesa l'snă sărisă retsuilă, vor- 

hesui nrea ks kănosuiny5, domnsle, de aste tsrnslepe. 

„— Hentră întiia - oars,' ne onoarea mea, . mi se 

întîmulz ss viă aiui, doamns. Dar domnia ta, kare le 

ai alesă ? kuteză elă ss zikz. - | | 
— Am alesă, mi vei înpeleme lesne asta, am 

alesă lolsls uelă. mai demertă din Ilarisă, snă lokă :a- 
nroane de rii, anroane de zidslă uelă mare,.5nă lokă 

%*
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o xiide: nimini 'nă noate. ss m's „reksnoasks, - niui szi trea- 

kz nrin minte kr notă merue; dar Dmnezesle! ue sg0- 

molă. fakă kamarazii domniei tale, adzăui : dăuesa. | 

În adevsră, sgomotslă intrarii se fzuea snă sra- 

gană. infernală; sgomotslă fanteloră din ajsnă, . fanfaro- 

nadele, sgomotslă sksdeloră de. asră mi vioknirea naxa- : 

-_reloră nrevestia ferisna neste 'totă.. n 

De o dals se aszi 5nă sgomolă 'de nani ne... 

skara uea :mik5 kare kondzuea la tsrnzlegă, ui vouea 

doamnei Fournichon striga de josă. A 
— Domnsle de Sainte-Maline | domnsle de Sain- 

te-Maline! | | 

— Fă bine? resnănse vovea jănelsi. , | 

— Nate dive 3858 domnsăle de Sainte-Maline, 
te rogă. DN 

— Bani! mi nentrs ve; sksmnz doamnr Four- 
nichon ? toals lasa n 6 a noasirs asts sears? 

— 'Toals kasa, fi5, dar ns wi tărnslegiele. 
— Am! tărnălemele - pină de: kasz, strigarz 

uinui sa mease vouă, între ari Ernauton alese nea 
lsi  Perducas. de Pincornoy mi ne „ală 18 Eustache de 
Miradous. 

N, ternsleele n5 nins de. ass, adzsyi 
doamna Fournichon., ' tărnslenele ns intrz în sokoteals, 
tarnzlepele ssntă, ale mele; nă sănsrajii ne lokatarii mei. 

—Doamns Fournichon, zise: Sainte — Maline , 
mi eă ssnt lokatarălă domniei tale, ns ms sămra. 

— Sainte-Maline! msrmsrs Ernauton ks nea= 
stinsă, fiindă-ks kănosuea relele anlekrri wi Istezarea 
astai omă. LI - ai
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— Dar, te rogă! reneti doamna Fournichon. -. 
„.— Doamn5  Fournichon, zise Sainte-Maline, 

-__săntă doss-snre-zeue ore din noante; la nos ore. toate . 

” fokările kat ss fis stinse, uri vază snt fokă în tărnslepslă 

domniei tale; nămai servitorii uci rei ai renelsi kalks : 

“ „ediktele * remelsi ; voieskă S% enoskă “ine sentă avesti 

“roi servitori. o. | 

a. ȘI Uli Sainte--Maline mergea înainte srmală de mai 

„mata Guskoni, ai ksrora naui.se îmbska kă ai sei. 

— Dsmnezesle! strigi dsuesa, Dimnezesle! do- 

mnsle de Carmainges,. oare auesti oameni ară ksteza 

ss intre aiui? 
— [Uli kiară de ară lksteza, doamns, ssnt aivi, 

ui notă ss pă snsiă mai din ainte, doamns; nă te teme 

de nimikă. 
— 0! dar ci îmningă suuile, domnale. 

În adevzră Sainte-Maline, kare înaintase aura 

de msltă în kztă nă se .mai nztea retrage akăm, îmnin- 

ea ama de tare în ast sus, în k5tă se sfsrimă în 

doss, ea era de snă bradă ne kare "doamna Fourni- 

chon n aflase de ksviinur ss l$ uerue, ca ală ksria 

resnektă nenlră amorsri ajănea nins la fanatism.



XăIII. 

“0UB FELĂ INTRA SAINTE-MALINE ÎN TURNULEȚU 
Si que Sa întimplati în urmă. . 

Yea dintii grije a Isi Ernauton, lkzudă vsză 5- 
* ma antikamerei desfzkîndu-se de lovitărele Isi Sainte- 

Maline, fs de a stinge lminarea kare ardea în tsrnălepă. 

- Asti mrs5r5, kare nătea fi bsns, dar kare era 
nămai nentr'snă minstă,. nă asigsra ks toate astea ne 
dăuesa, ksndă de o. dat doamna Fournichon, kare se- 
lkase toate mizloauele sale, alergi la uelă din srms miz- 
lokă wii învens ss strige. 

— Domnsle de Sainte-Maline, te însuiinueză kr 
„nersoanele ne lari le tsrbări ssnlă amiuii domniei tale: 
nevoia ms silesue ss pi mrlăriseslă. 

— E bine! este 5nă kăvintă mai maltă ka ss 
le nresintsmă komnlimentele noastre, zise Perducas de 
Pincorney ko voue'afămats de vină, mi vrind sm ka- 
z5 din dersislă Isi Sainte-Maline ne uea din srm'r trea- 
nt a slzrii.
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— Ii kare ssntă auci amiui, ss vedem? zise 

Sainte-Maline. 
"— Da, snsnei, snsnci, strig; Eustache de Mi- 

radous. n o i 
Bsna osnstsreass, tolă snersndă kz va înlîmni- 

na o lovire kare, de mi nstea ss fakz onoare Mandrslsi 

Iavaleră cra ss ssnere foarte msltă Rosarislă de amoră, 

se ărk5 în mizlokălă rindsriloră strînse ale mintilomiloră 

mi snăse înuelă de totă nămele 'lsi Ernauton la srokia 

agresorslsi scă. 
—. Ernauton! rencti tare de totă Sainte-AMaline, 

mentră kare ast deskonerire cra mai măltă snă snde- 

lemnă arsnkată ne fokă de krtă oans, Ernauton, asta nă 

6 lă nătinus. o Se 
— Uli nentră ue? întrebi doamna Fournichon. 

— Da, nentrs ve? renetirs -mai mălui inwi. | 

— E! la draks, zise Sainte-Maline, nenlră 5 

Ernauton €.5nă modelă de kastitate, snă esemnls de 

înfrânare , o komusnere de toate virtpile. . Ns, ns,.te 

înueli, doamns : Fournichon, n5 noate fi domnslă de 

Carmainges lare este înkisă kolo sssă. 
[Ii s*anronid de. a doza sur, ka sr fak totă 

ka la uca d'intiiă, lendă d'o dalz asiz ămz se deskise, 

mi Ernauton ansră în 'nivioare ne. nragă lk'o figărs 

lkare marzta niui delsm ks rsbdarea ară fina din auele 

virtsui ue le nratika ama kă relipiositate dăns zisa Isi 

Sainte-Mealine. 

| — Ks ue drentă: domnii de - Sainte-Maline a 

sfzrzmată uea. d'întiiă au î întrebă clă; ui, dsns uca
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sfergmată ne. aueia,: voiesue înkz s5 sisrame mi ne 

asta ? - 

| — E! el “este în adevzră, este Ernauton! 

strigă Sainte-Maline; i reksnoskă vouea, fiindă-kr , 

kztă desnre nersoans, s5 fii als drakalsi dak axul nălea 

snsne în înlsnorikă ue ksloare are. - 

—:Ns resnănză la întrebarea mea? domnale, 

reneti Ernauton. 

Sainte-Maline înuens s5 rizz kă sgomotă, ueia ue 

stimnră e auei din natră-zeui uri unui kari, dăns groasele. 

ameninyuzri ue le asziserz, jădekasers ks cra mai k5 

minte sz desuinzz la ori ue întimnlare dozs trente ale 

slzrii. 

— Domniei tale îni vorbeskă, domnsle de Sainte- 

Maline, ms înpeleni? strigă Ernauton. 

—— Da! domnsle, foarte bine, resnănse avuesta. 

— Atănui ue ai ss snzi? 

„— Am ss snăiă, skămnslă: meă kamaradă, ks 

'voiamă ss suimă daka domnia ta loksiai în astr osne- 

Izris a amorsriloră. 

— E bine! akm, domnsle » ai nmststă sp te 

asigsri ks eram eă, fiindă-kz îui vorbeskă, mi dala va 
trebsi arii nătea sr te uri atingă, lass-ms în nave, 

— Cap-de-Diou! zise Sainte-Maline, ns te ai 
fi fukută ermită, mi nare-mi-se ks nă lokăesui singsră. 

„— stă desnre asta, domnsle , îmi. vei nermite 

ss te lasă în îndoials, fiindă-kz te wi afli. 
— A! Dal! rm5 Sainte-Maline silinds-se ss 

nbirănză în tărnslenă, adevzrată oare ks esti singără? 
A! esti fsrg Isminare bravo!:
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— Aideni, domniloră, zise Ernauton l'snă tonă 

morepă , zikă ks sănteyi. bepi, uri vs ertă, dar € sn 

termină kiară la rsbdarea ue este uineva datoră oame- 

niloră kari n3 sănlă în minyile loră; glumele s'aă finită. 

nă € ama ? fauepi-mi dar nlsuerea de a vz retraye. 

Din neferiuire Sainte-Maline cra într'o făriz de 

restatea invidioasz. - 

| — 0! ol sr ne retrayemă , zise” elă, ue felă 

ne o ziui asta, domnăle Ernauton! . 

— V'o snsiă asta astă-felă în kztă ss nă vsamr- 

ini desure dorinua mea, domnzle de Sainte-Maline, 

mi, daka trebse înkz, o renetă: retravegi-Y% domni- 

„loră, v5 rogă. 
— 00| ns ma?nainte de a fi nriimini în onoarea 

d'a salsta nersoana neniră kare te denwrtezi din kom-. 

nania noasirs. . 

La asts storsire a i Sainte-Maline, “erkală 

ve cra gata a se rsne se strînse îmnrejărălă seă. 

Doninsle de Monterabeau, zise Sainte-Maline ks 

asloritate , ds-te josă. mi vino l'o liminare,: 
— Domnsle de Monterabeau, strigă Ernauton, 

daka vei fauc asta, adu a minte ks mr ofensi în 

NEersoan7. - 
Monterabeau se îndoi atzta “ameninnare. era în 

vovea jsnelzi. 

— Bsnă! resnănse 'Sainte-Maline, ne avemă 

jăremîntălă, uri domnslă de Carmainges 6 aia de -reli- 

piosă în disuinlinz în kstă ns va voi ss 1& kalue; nă 

nătemă trage sabia ănii în kontra altora; auia dar lsmi- 

neaz5 » Monterabeau , lsmineazs.
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Monicrabeau se dete josă,. mi dsnz uini. minte, sc ssi 

lo lsminare ue kare voi s'o dea Isi Sainte-Maline. 

— N5, n5, zise avuesta, wine-0, moate voiă 

avea trebzsinus de amîndoăz msnile. | | 

IIli Sainte-Maline fsks 5nă nasă înainte ka ss 

intre în tărnăleă. | 

„— N ieaă de martori, ne toni lari vs aflani 

aiui, ks mr insălts ks nerzminare, ls mi se faue vio- 

linus fr5 molive, ui nrin ărmare — Ernauton skoase 

kă vioiuisne sabia, — mi nrin srmare voiă înfine ast sabit 

în ientălă uelsi dintii kare va faue snt nasă înainte. 

Sainte - Maline,: făriosă, voi ss iea mi clă. sabia 

în m5n75, dar wo trpsese înks ne jmzlate, mi vză l5- 

gindă în rentslă seă vîrfglă sabiei. Isi Ernauton. 

Ama dar, fiindă-ks în astă minztă înainta losng 
nasă, fsrz ka domnslă de Carmainges ss aibx trebsin= 
5 SD meargs assura sa, saă sr îmnings brauslă, Sainte- 
Maline simyi ferslă uelă reue, mi se trase în deliră, ka 
snă tasră rentă. | a 

Ernauton înaintă Pană uasă egală ki nasslă. re- 
tragerii ue fsuca Sainte — Maline mi sabia se reali a= 
meninystoare în nentslă aste din srms. | a 

Sainte - Maline se nzli: daka Ernauton Nornia 
sare dînsălă, îl pintsia de zidă. aa 

Îmuinse înuetă sabia sa în lcakz. i 
| — Ai merita o. miir de moryiă nentră insolinpa 

domniei tale, domnsle, zise Ernauton; dar jsrzmâîntslă 
desnre kare vorbiai adinea-ori ms leag's, mi nă to voiă. 
atinge mai. măltă ; lasz-mi kalea: Jiberz,
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“Uli fekă sat masă îndersiă ka ss vaza daka s". 

ară sănsne, 

IIli lană est sănremă, kare ară faue onoarea 

snsi rege: 

— La o narte, domniloră, zise cls; vino, doa- 

mn5, resnsnză de toate. 

Se vszs atsnui anprindă ne urogult tărnăleyălsi 

o femeis ală lzriia kană era akonerits ks o konvisrs, 

“a kzriia figsrs era akoncrils k'snă -vzlă, uri. lare 155 
tremărsndă brauslă Isi Ernauton. 

Atsnui jsnele îmi nsse sabia în teakz, mi ka km 

era sigsră. kz wavea ss se teams de nimikă, lrekă 

mndrs nrin antikamera uea nlinz de kamarazii sei ne- 

linisuini mi totă de o datz kărionri. i 

Sainte-Maline, ală kzrsia nentă. făsese zuoră a-— 

tinsă” de feră, se retrssese nins la nzlimară, nenstindă 

ssferi afrontslă meritată ne kare: lă. nriimise din aintea 

kamaraziloră sei mi din aintea damei neksnoskate; 

Înuelese kr topi era în kontra sa, batjokoritori 

mi oameni serioui, daka lskrările remsnea între dinsslă 

mi Ernauton în starea în kare se afla, asts konviniere 

îlă îmninse la uea din srmr estremitate. . 

Skoase nămnalslă în minătslă sndă Carmainges 

treuea ne din aintei. ă 

Avea a minte oare ss , loveashk ne Carmainges? 

avea a minte oare: sr fak nsmai ueia .ue a îshkstă? 

eatz ue. ară fi ks nenstinus s5 esnliksmă fer a uiti în 

întsnekoasa ksuetare a asti omă,. saă clă' înss-uri 

noate nă nstea uiti în minatele sale de mzniz. .. 

Itu toate auestea nzvzli -asănra si Ernauton uni
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a însopitoarei sale, mi ferslă nsmnalălăi seă, în lokă ss 

loveasks nentălă Isi Ernauton. desniki konuisra de mr- 

tase a dăuesei, mi izii o legztărz de la maska sa. 

Maska ksză josă. 

Miskarea Isi Sainte-Maline fssese aura de reue- 

de în kstă, în ămbrz, nimini nă nătsse s'0 vaz, nimini 

nă nătsse a i se onsne o 

Dsuesa sloase o strigare. Maska o nzrzsia, mi 

d'a Isngslă gilsli ses simpise alsnekendă dosălă rotsndă 

ală ferslzi, kare ks toate astea n'o rrnise. 

Ile ksndă Ernauton se isrbsra de asts strigare 

a dăuesei, Sainte--Maline avă timnălă o la masla de 

“josă mi ai o da, astă-felă înkztă la lIsuirea Izminsrii 

a Isi Montcrabeau nătă ss vazz figsra jsnei femeie, * ne 

kare nimikă n'o ansra. * 

— A! al! zise elă kz vouea sa hatjokoritoare 

mi insolinis; € frimoasa damr din trssărs: komnlimen-— 

ele mele, Ernauton, înainteză foarte iste. | 

Ernauton se onria mi skosese ne jmstate sabia 

din teakz, ne kare se kzise ks o renssese, liendă ds- 

vesa îlş tîri ne trente zikîndsi înuetă de totă: 

— Vino, vino, te rogă, domnsle de Carmainges. 

— Te voiă revedea, domnăle de Sainte-Maline, 
zise Ernauton densrivnds-se, mi fii linisuită, îmi vei 
nizii aste lamitate ks uele alte. 

— Bine, bine, zise Sainte-Maline, pine soko- 
leala ne seamr-ni; ei o uiă ne a mea; ne vomă re- 
găla amindoi într”o zi. 

„ Carmainges aszi, dar niv ns se întoarse , era 
ls totslă oksnati de duesa,
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Dsns ue ajsnse în josslă sksrii, nimini -nă se 
mai onsse la kalea lors; aueia din natrs-zevă mi uinui 

kari ns se srkasers ne skarz, defsima negreurit învetă 

de totă violinua lkamaraziloră sei. 

Ernauton kondsse ne dsrresa la . tsssra sa 15=' 

zitz de doi servitori. 
Dsn5 ue ajănse akolo uii simyinds-se în sigs- 

ranut, dsuesa strînse mzna Isi Carmainges mi i zise, 

— Domnsle  Ernauton, dsnz toate  kzte s'aă 

netrekătă, dens insălta de kare, ks totă kăragislă dom- 

niei tale, mai natală ss ms aneri,: ui kare s'ară renoi 

înk5, nă mai nstemă ss ne întilnimă ivi; kazis, te 

rogă, îmurejsră, vr'o kasz de vîndstă sas de înkitiată 

în totală; neste nsuină, fii linisuită, vei aszi de mine. 

— Trebse se mi ieaă voia de la domnia ta, 

doamns ? zise Ernauton , înklinsnds-se snre semnă de 

ssmsnere la ordinele ue.i se detesers, wi kari era 

nrea lingămitoare nentrs amorslă seă nronriă ka ss le 

diskste, Ă 
— Ns înks, domnsle de Carmainges, ns înks, 

srmeazs-mi irsssra nînz la Ilsntea Noss, fiindă-lkz mr 

temă ka nă ksm va astă miserabilă, kare m'a reksnoskslă 

drentă dama diri trssăr5, dar kare ns m'a reksnoskstă 

de lokă wine sănt, s5'n5 vilă dens noi ui s5 nă des- 

konere astăi-felă loksinma mea. ! 

Ernauton se ssnăse, dar niimini nă "i snioni. 

Dsns ue sosi la Ilsntea Nos, kare atsnui merita 

astă nsme, fiindă-ks era abia meante ani de ksndă arxitek- 

tală Ducerceau o arsnkase ne Sena, dens ue sosi la Ilsnlea
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Nosz, dăuesa întinse m'sna la băzele Isi Ernaulon zi- 

kîndsi. | 
— leakz, akm, domnăle. 

— Isteza-voiă ss te întrebă Isndă Lă voiă 're- 

vedea, doamns ? 

— Asta deninde de graba ve vei avea.de a 

mi faue komisisnea, mi ast grab îmi va fi 0 nrobr: 

mai măltă saă mai năpină de dorinua ue vei avea da 

mz revedea. , 

— 0! doamns, daka 6 ama, lass-te: ne mine. 

- — Bine, nleaks , kavalerslă meă. : 

Hli dsuesa dete nentrs a doza '0arz mrna sa so 

ssrăte Ernauton, anoi 'se densriă, | 

— Asta 6 ksriosăi, în adevprs, zise junele 

întorkînds-se aste femeir simte găstă nentră mine, 

nă notă ss mr indoesliă de -aueasta, wi n se tsrhbărs 

de lokă daka eram sr fiă omorită sai n de astă zui- 
gamă de Sainle-Maline. 

Uli o smoarr miskare din 5meri nrobi lu js 
nele atribsia asts nenrsare la valoarea sa. 

Anoi întorkînds-se Pauestă Wintiit simlimentă kare 
mavea nimikă lingămitoră nentră amorslă set nrouriă: 

— 0! srmă el, nentrs ks în adevzră era 
nrea tărbărats, biata femeis, mi temerea da fi komnro- 
miss este, la nrinuinese mai virtosă, uelă mai tare 
dintre toate simtimentele. 

Fiindă-kz , adzăui elă sărizîindă, este nrinuinesz. 
Ii findi-I astă simtimentă din srms era uclă 

mai lingamitoră nenirs dînsulă, astă din srmz simtimentă 
îl lonvinse.
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, Dar astă simtimentă ns nsts sterpe de la Car- 

mainges săvenirea insăltei ue i -se fekăse; se întoar- 

se dar drentă la osnelzriz, ka ss n lase nimslzi dren- 

tslă de a i treue nrin minte kr avssese teamr de ăr- 

msrile ue nătea ss aibr asts afauere. 

Era firesue otwrilă sr kalue toate ordinele mi 

toate jsrsmintele nstinuioase, wi ss termine o dats kă 

Sainte-Maline la wea dintii5 vorbr saă la velă d'întiiă 

pestă ue uri ară nermite ss fakr. ” 

Amorslă mi amorslă m'onriă atinse amindosz 

do daiz i deters o tărbare de Dravsrz lare i ară fi 

nermisă negremită , în starea de anrindere în kare se 

afla, sr se Inte ks zeue oameni. 

Asti otzrîre slkînteia în okii scă, londă ajsnse 

la nragslă osnelzriei Jondrslsi Iavaleră. 

Doamna Fournichon, kare astenta asts întoaruere 

ks ncastimnsră, uwedea tremsrsndă ne nragă. 

Kzndă vzză ne Ernauton, se sterse la oki, ka 

lkăm ară fi nlsnsă o miis de lakreme, mi arsnkendă 

amîndoss5 brapele sale din gitălă jsnelsi, -i ueră ertare, 

ka. toate silinnele. sonălsi seă, kare mvetindea kr, nea- 

vîndă niui o greul, so pia sa mavea sr i cars nisi 

o .ertare. .. 

-. Băna osnsture as5 n era ast de. nenizkats în: 

lztă Carmainges kare avea a se nlzuue de dinsa, s5 

i noarte ks 'dinadinsălă ăr5; linisui ne doamna Fourni- 

chon ks n'avea în kontra ci niui 0 remsmius de SD 

mi. nămai. vinzlă seă era -kălnabilă. 

Asta fsse- o msrere ne „kare. -S0I uălă se Ntr5 Ier
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'o înmelege, mi nentră kare mălpsmi Isi Ernauton ka snă 

semnă din kană. 

“Ile kzndă se netreuea aste lălrsri la SI, tonă 

era la mass, ulii vorbia ks ksldărz de evenimentslă ka- 

re fzuea ferz kontraziucre nănktslă velă mai înseninată 

ală seratel, | o 
“ Mălgă arsnka vina assnra ]3i Sainte-Maline ks 

“auea frankeye lare € nrinuinalslă karakteră ali Gasko- 

niloră ksndă vorbeskă între dînmii. o 

" Sniă tsuea vszindE snrenueania înkrsntats a lka- 

maradslsi loră uri băzai înkrepits de o ksyetare nrofsndz. 

În uele din ărm» nă ataka desnre aueasta ks 

mai nămină entăsiasmă. nrinzslă domnălăi Fournichon, vi 

nămai filosofa atakendă-lă. 

— Kstă desnre mine, ziuea tar6 de tolă dom- 

nălă Ector de Biran, 'suiă km domnslă de Sainte-Maline 

mare kăvîntă, “mi k5 daka mauri [i nămită ană minztă 

Ernauton de Carmainges, domnslă de Sainte-Maline ară 
fi akum kălkată ssb ass mMasT în lokă da fi auezată 
din aintea ci. 

Sainte-Maline redikă ans Ii se sit la Ector 
de Biran. ! : 

— Zikă ueia' ue zik, resnsnse avesta,. mi ea- 
I5 kolo ne nragslă zmei oare=uine kare seamrns a î 
de nzrerea mea. ” 

“Toate nrivirile se întoarseri srire lokslă arstătă 
de jsnele yintilomă, uri 'vzzărs "ne Carmailiges nalidă 
mi În niuioare în kadrală forniată de sus. 

- La astz” vedere lare semna o: anariţiisne, îis- 
kare simyi snă „fioră trekîndsi nrin totă kornslă. 

.
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o Ernaulon treks nragslă, ka' statăa komandorslzi 
de ne nedestalslă seă, .uii merse drentă la Sainte-Ma= 
line, fsr's:nrovokare. reals, dar lo ris kare: terbără 
mai mălte inime. : : 

La astz vedere, din toate nargile Strigars dom- 
nslză de Carmainges. . 

o: Vino 'aiul, Ernauton; vino W'aiui, Gaming, 
este lokă liîngs mine. , - 

i — Vs măluămeskă, resnsnse sunete. voios Ss 
meză ling. domnzlă de Sainte-Maline:. 

Sainte-Maline se sksl; toni okii era  înfnţi-a 
S5nr5i, . 

Dar în -misltarea. “e '0 fala lesndă se ka, fi- 

găra sa: îmi. skimbi kă totală esnresisnea. 

— Voieskă sz pi fakă lokulă ue 1ă doresui, dora 

năle, zise-elă [srs mzniz, ii fekînds-lă, în voiă uere 

o -ertare,. din toals kărzuia inimei mi 'kă toatz sinueri: - 
tatea; nentră smintita mea nsrtare de adinea-ori; eram 

beată, ai zis'0 însă=—pi; earls-mw,. . . - 

- 2 Ast5 deklarare, fskăts în mizlokală tpuerii ye- 

nerale, nă îndestslă : de: lokă ne. Ernauton, de mi. era în= 

vederală kr nisi snă -ksvintă din kzle zisese n sks- 

nase :ueloră nătră-zeui. mi trei komeseni kari 'se sita kă 

smzuinare ss vazr ue felă era sz se aleagz asts sens: 

” Dar la uele din srms ksvinte ale Isi Sainte-Ma- 

line, strigarile de bsksriz ale kamaraziloră sei arztars 

Isi Ernauton ks trebzia s5 fi5. îndeslelată ui kz era 

kă totslă resbsnată, 

_Bsna sa judekats. îlă foks dar 55 lakz. 

- Întauela=mi timnă, 0. -nrivire „arenikate asănra 
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Isi” Sainte-Malino i arzta k5 trebăia s5 se team» do 

dinsslă: mai msltă de kztă ori-umi ksndă.. | E 

. : — Astă miserabilă 6 bravă ks toate. astea, zise 
Ernauton în sine, wi daka se ssnsne în astă mint, 
Katz ss fi fikstă vr'o ăriuioasz kombinare kare Ii îu- 
destsleazz mai msltă. | 

, Ilaxarală Isi Sainte-Malino « era nlină ă; cls îmnlă 
ue ală Ist Ernauton. e -- 
eu 2 Aidegi, aidei! nauea, nasca! strigarz toyi ș 
sz bemă nentră îmuskarea Isi Carmainges ui a Îsi Sainte- 
Maline! . Se 

| Carmainges nrofits de uioknirea naxareloră , uri 
de sgomotală tstăloră ::gsreloră,- -mi nlekznd-se snre 
Sainte-Maline, ks sărisslă ne buze ka ss n. se „noatz 
afla înpelesslă ksvinteloră wo i adresa: . :.. 

| -— "Domnăle de: Sainte-Maline, i. zise, : 'eats ks 
m5  insălyi uentră: a doza .0ars. îsr'ă mi faue: vr'o îndes= 
islare ;: deskide-pi okii:.la. a ireia ofensz te -.voiă 0-— 
mori ka no snă ksne. ...... RR E 
2. Fo. domnăle,, dala v vei aa, okasisnea, res- 

nănse Sainte-Maline, fiindă-k5, ne: onoarea mea de pin- 
Won în .lokăui, anii faue totă .ka domnia ta. : 
u : Uli amindoi. inemiuii. de moarte. mioknirz naxa= 
rele. oră, ka km ară Î fslstă doi amiui uei mai : “ben, N 

 



. ca 

Da pasi dă Di 

h SE PETREA CASA ana. 
Hz 

7 

Me and. „osinelsria Dendrelăi Kavaleră kare se- 

mzna a fi loksina konkordiei “melei „mai . „denline, cra 

k norpile înkise, dari kă uelarele „deskise, mir. Igsa s5 

se ;strekoare nrintre Kisnstarele obloaneloră șale, Imi 

na Isminzrilor mi bokeria, Komeseniloră, o “miskare ne- 

uititoriă, nostri aă vrazt'o nămai me din afars, în. na 

ginilo. astei istorie. II DE n 
i  Servitorală k5 frsntea aleuzevs. veriia. ai. „se ds- 

vea dintro kamers în alta, dakîndă Adi. i, kolo nisue 

obiekte: „îmnaketate ue, le înkidea într'o . Iad de k5ls— 

toriz,.., ta , , 
€ 

„Dans. ue. termină, aste. „dinti mregatiră. mal 

snă niștolă uri _înserkc în teaha s sa de kalifea ans, nsm- 

“Lamia să: i. servia de uingatoare, în kare mal viei ne
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lîngz nistolzlă seă, o legzlărs de kieie ui o karte le- 

galr' kă mele neagrz. 

Ile ksndă se oksna astă- -felă, snt nasă soră ka 

ală znei ămbre, atinyea skîndsrile nlanzlsi Mintii wi se 

strekăra d'a Isngslă sksrii. 

Îndats o femeis nalidz mi asemenea nek fan- 

tasme, săb katele vylslii seă uelsi albă, se vzză în nra- 
gălă smei, mi se aszi o voue dslue uri triste ka ănă 
ksntikă de nasere în fendslă nsdării. 

— Reomy, zise asts voue, esti gata? 
— Da, doamns, i akăm astentă _nămai kaseta 

domniei tale ka sr o legă ks:a mea. 
— Krezi dar kz aste lati voră fi lesne înlenr- 

kate ne kaii nostri? 
- — Resuzuză nentră aueasta, doamns ; “uri. daka 
asia te - neastimirzr, nztemă ST essmă ma mea; n” am 
kolo totă se mi trebe? - îi ie 

— Ns, Remy, ns, ssb nivi &nă psvântă i nă -vo= 
ieskă -s “fi linsită de vele -trebsinuioase Ile - drămă; ui 
anoi, dărrs ve vomă ajsnye akolo, bietală - b'itrsnă : fiindă 
bolnavă, 'topi oamenii sei voră fi okănană îmurejsrală 
seă. O „Remy, m5 grsbeshă. s5 ajsngă la tatslă meă, 
âm' nisue nresimyiri triste, mi mi se nare 5 n5 l5 am 
vszălă de o sălz de ani. -. ă 
2 — Kg toate astea, oanniz, « zise “Remy, „I. ai 
n5r5sită de trei Isni, mi între asts kulgroris mi uea 
din: STID n5 6 mai mălt intervală „de kată între Me-.. 
le alte, îi ae DRE Ia 

o Roy, fiină-ka: esti snă medici ânra de bă 
nă mi'ai „msriărisită înss=yi nisrzsinds-l$ în vea din zr- 
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ms oar5 kr tatelg „Med nă mai avea ss trseaskz M5lt3? 
— Da, negremită, dar ks: asta mam nrezisă ue 

avea s7 se întimnale, ui am. arztată:. ngmai o :temere; 

Dsmnezei sils sne-ori „ne ycă Duirini, mi că irzeskă, 
& kăriosă, nrin obiueizlă de a trzi; ba înks sne-ori bs- 
irnălă € ka lkonilslă, 'astzzi bolnavă msne' snrintenă. 

i— Vai! Remy, mi totă ka konilslă înks, b5= 
trsnălă lkare 6. snrintenă astzzi, msne .6 morti. . 

Remy. nă resnănse, fiindă-ks niui snă resnsnsă 
asigarstoră nă nătea întradevzră emi din găra sa, mi o 
tuere triste  ărmi vr'0. kzte-va „minăte: „dans dialogală 
ve lă renortarsmă. 

Fiz-kare întrovorbitoră remase în starea. sa uea 
„triste uli knetstoare. | | | 

„— La ae or5 ai. mersi kai, Remy? ntre în— 

fine dama misterioass. e 

— La doss ore dăn mezislă-nongil. NE 

„— 0 orz a sănală. 

— — Da, doamns. gt a 

— Nimini nd mendesue afară, Remy?. 

— Nimini, e a ă 

— Niui kiară auelă jsne neferivitt?- 
— Ni. kiară elă! 

Remy săsnini,. 
„'— Îmi snsi asta într'snă fel ksriosă, Remy. 
— Ilentră ks auela mă a 'Isată  otzrirea. 

— Kare? întreb; dama treszrindă. 

— Da nă te. mai vedea, saă uelă năpină dai nă 

se mai înuerka s5 ne vaz... e 
— Ii. snde se dsue lg? e
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n 8nde ne deuemă topi: -la -renazsă.. 
«a — Deaoi-lă Demnezeă eternă: resnsnse dama 

Fo vove grav mi revue : “ka o Kamnanz + de mortă; ui 
ls toate astea. ei 

„Ea se oi. e ie if 
„— 5 toate astea? zise: Remy.. 

„i — No .mal avea nimikă de fskslă în astz lsme, 
— Avea'sz isbeaskz daka l& ară. [i isbită uineva: 

: — n omă. ks astă-felă de năme, . ks astă-felă 
de rangă,: ama .de j jsne, S'ară ksveni: ss 'snere în viitoră: 
si Ama 'sneri, domnia ta, doamnz, a kzriia 
jsnee . rangă ai năme mat nimikă de invidiată de la 
dînsslă ? - a e 

Oki damei skoasers o lairo sinistrg.- 
-. —"Da, Remy, zise 'ca, sneră; fiindă-ks irzeskă; 

dar asteaniz.. . i 
Askslti lkă lare aminte... - 
— N5 6 treanziălă snsi Kali ueia ue asză? 
— Da, ama mi se nare. a 
—:Fi-va. kondsktorală nostry?. ..-.. | 
— Se noate; dar atânui katp. ss: “a venită lkz o 

or5 mai "nainte de timnală întilnirii.. - 
— Se onresue la noarls, Remy. e 
— În adevzră. Sea | 

"-Remy se 'dete josă” iste, mi ajsnse la skars în 
minatală kandă. trei bztzi la sus se aszirs kă -reneziuisne, 

— Vine 6 akolo? întrebs: Remy. .. - 
—. FE, resnsnse o voue snarts ui remsrsndz 

că, Grandchain valetală de kamerz -als baronul. 
— A! Dsmnezezlă meă! domnia ta, Grandchamp,
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domnia” ta la [larisă! Asteants S% ui deskiză; dar Vor 
besue înuctă. ...-.: aaa i 

IIli deskise sma. 
'—. De snde vii? întreb$ Bemy | învetă. 
— De la Meridor: - 

— De la Meridor? . 
„i Da, skămnală meă. domnsle Remy. Vail 

— Intrz, intrs iste. “Domnezeslă mei! :_ 
"— Fă bine! Remy, :zise: din susulă skzrii da 

ma, săntă oare kaii nosiri?;: . : .: .- Ma: 

— Non) doamnz „.nă ssntă ei. 

Anoi, întorkîndu-se snre brirsnă: 

mi— Ye este, bănală 'meă Grandchamp ? . 

ti No devinezi ? resnsnse servitorălă.“ 
ai 2 — Nail! “daka devineză; dar în nzmele uerălăi 

nă i snăne: d'o datz asts nosiate. Ol.ue va ziue biata 

dams! ÎN ne 

ia — Remyy: Remy, zis6 dama mi se nare n vor- 

besui kă uineva ? ati 
. — Da, doamnz, da. 
= 0 — Kă uineva:a ksriia voue. 0 rekanoskă, 

| » — În adevzră, doamnz..: Ksm ST o nregstim, 

Grandchamp ? eato. Ş 

, Dama kare 'desuinsese din nlanală de: sasă la 

olt: de josă,. fiindă-ks desuinsese de 'la 'uelă d'ală 'doi- 

lea a: ielă d'intiii,: se artă la maryinea koridorslsi. --+ 

— “ine 6 akolo? întrebă ea; sS'ară ziue e 3 este 

Grandchamp: : i 

- — Da, doamns, e. sant, resnănse . kg. smilinţib 

mi ks întristare. bstrznălă deskonerindă kanală- -seă albită. 

1 

S
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„7 == Grandehamp, tă! Dămnezeslă “meă! ' nresim= 

limentele mele ns ms înuelaserz: de: lok, tatzlă-mek a 

- msrită! a 
— În adevsră, doamnr, resnsnse Grandchamp, 

sitsndă relkomandrrile zi Remy, în „adevzră, Meridor 

nă mai are stsnînă, Da - 

- Malidz, îngiewats, dar nemiskats “uni linistite, 

dama stări neferiuirea fir'a kzdea.' te | 

-. -.-Remy vzzînd'o ama” de resignalr mi ama de în-. 

krantate, se dese la dinsa uii i 155 Dinimoră msna. 

— Km a marit? întrebi dama snăne » ami- 

kslă me. ; 
— Doanins, domnală varon, kare - nă mai ns- 

r5sia fotolislă ses, a fostă lovită, aksm ontă zile, de 
snă ală treilea atakă dWanoulesiz. - Ilstă 's5 mai. zikz în- 
kz o dats nzmele domniei tale, anoi-'a înuetată: de. : a 
vorbi ui noantea a mărită. ea 

- Diana feks brtrnălsi servitoră .snă uestă de mal 
Wămire ; anoi, fsr'a mai adzăyi vrsnă bavîntă, se si în 
kamera sa. . - 

— * În-fine eat'o libers, 1 mărmărs Remy,. mai în- 
krantată: mi mai nalidă de kstă dînsa. „Vino, - Grand- 
champ, vino. DR aie 

; IKamera “ damei . era auezats la nlanslă întiiă, 
dn'snă kabinetă kare vedea. în strads, ne ksndă .înss- 
mi astz kamers nriimia „mina nrintr'o ferestrsis kare 
“da într'o karte. ae Sia 

„Mobilarea. astei kamere era înlisn,, dar: Mndrs; 
dintsrele, în taniyerie d'Arras, uele: mai: frsmoase din 
aea enokz, înfepima' diferite. ssbiekte ale Ilasisnil.
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„8n5 răgstoriă de stejari skălntată, nă stală de 

avela-mi lemnă wi de auela-mi lskră, snă nată ks ko- 

loane ssuite ks nisue: taniperie. asemenea ks ale „nereyi- 

loră, :în-fine snă tanetă de Bruges, cats totă ue înfrs- 

mssegia kamera. a Se 

„Niui o floare, nisi, 5nă uisvaeră, niv - o voleials; 

lemnslă. ui ferslă vznsită winea lokslă arpintelsi mi a- 

Srolsi nrelztindeni; o kadrs de lemnă negră înkidea :snă 

ritrată de omă amezată într'o narte a nzretelzi. ui dba- 

ssnra kzrsia venia lămina ferestrei, - învederată fohkult 

ka s% Li Ismineze.. : -, Să 

“Din aintea astsi ritrată se. dase dara S5. înye- 

mio, kă inima nlinr, dar k5 okii ăskayi. | 
"Ea înfinse în 'asts Îigsrs: neînsafleyits 0 Isngt 

uii nesnssz -nrivire de amoră, ka: kăm asts „nobil ima= 

ine era ss se' înssllepeaskz ka ss i. resnănzs. . 

: Nobils imagine, în adevsră, ui . enitelslă sems= 

na ala nentrs dinsa. - 

:Tiktorslă renresintase. ne snă jsne de la do5— 

zesi mi ontă mi nînz la trei-zeui ani, - kălkată semigolă 

ne ănă nală de renaăsă ; kute-va nilkstsre -de ssnye kz- 

dea. înkz din sînslă seă întredeskist, o msnz, vea drea- 

nts, „atirna: sdrobils, uri ks toate astea pinea ee o bs- 

katz de sabiz.:: : .: e a 

Okii se înkidea al snzi omă. aro « st ss moa- 

r5; naloarea ui săferinma. da. astei fisionomie . snă “ka- 

zakteră. divină, ne.kare figăra omslsi. înuene so iea tok- 

mai .în minstslă ksndă- nzresesue viana  nentră eternitate. 

Drentă ori ue lemendz, drentă ori ue deviss, 'se 

uitia săb astă ritrată, în litere rowie ka sznyele..
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“Aut Cesar aut "mihil, d :: 
-- 7 Dama întinse brapslă! snre: asis. imagines adre-. 

ssndsi “vorba ka la :zhă Dămnezeă: ii. *. “] 

"Te răgasenu st astergi, de ui sufletală teă kat 

57 fi fostă setosă de resbănare zise ea, 'mi nreksm 

inoryuii vzdă totă, ) amorslă meă; ai. vzătă :k5 am s5- 

ferită viaua nămai ka s5 -nă deviă natrăuid'p, s'ară [i kz- 

zată S5 moră, dar mărindă,: omoram: ne tatzlă mes.“ -; 

| sall „anoi, suii mi asta, ne kadaverslă teă szn- 

verată, jărasems5 resnlzieskă moartea kă moarte, ssn- 

ele ks ssnye; dar atsnui înkzrkam ks o krimz kanslă 

albit ală venerabilslsă bztrznă ue. M5 nămia inovintslă* 

seă konilă. Ia e a Sa 

„Ai astentată, Îă mzlusreskă, nrea ispita mes, 

ini aksm sănt liberz; vea -din ărms legztsrz ue ms. yi- 

nea legaiz de nzmîntă s'a sfsrsmată de Dsmnezeă, măl- 
usmits li Dsmnezei. Ssnt ks totală a ta; nă mai săntă 

vzlări, nă mai săntă nsnde, notă- Iskra de fas, - fiindă= 

Iz aksm, n5 voii. mai Issa n6 himini: ne nsmântă dens 

mine, am drentslă s3 l& IiBr5seskă,« a 

i “Se redik; ne snă: uenske mii ssr3tb mzna- rare 

semsna aturnats afars din kadr, - mi 

„Ms eryi, amiue, zise” ea, k5 mi săntă oil. 3s= 

kan, okil mei s'aă selkată ne. mormîntălă te6, adesti oki 
ne kari îi izbiai aistă de maltă. e 
- „Ileste nspină voiă veni ss te află, - wii îmi „vei 
resnănde, în-fine, sksmns &mbrs k5 kare am. vorbilă a= 
irtă de mallă “îs. s5 nriimeskă vr'o dat resninsă,“
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- “La aste ksvinte, Diana se sală kă resnektă, ka 
kara: ară fi konvorbită kă Dsmnezeă ; 'se „ase s5 - Ieaz5 - 
CĂ stalslă de siejară..- : . -: SE Se 
=  Sermane nzrinte |. mărmăr ea k'snă tonă re-— 
u6 mi ko: esnresisne. kare | nă semsna de.'niui:! 0 fiings 
omeneaskz,: im 

E - “Anol! se afendi; într'o' kăyetare înkrentals late o 

PR 57. zite, în ianarins, neferiuirea - nresints mi: nefe- 
rivirile trekste. - aa 

“De o dat în rediks anal, ks 1 msna snriji- 
nils ne brauslă fotolizlzi..- Da i Ia RI 

i Ama esto», 2 zise ea, ui astă-fel toate voră 

îi mai: Daine.- Remy.l. Dai 

: Kredinuiosslă 'servitoră askalta negreurită la SUB, 
Bin se “arzti îndata. | ata 

*— :Eats-m5, doamns, resnsnse: elă, - 

„i — Demnslă meă amikă, fratele moă, zise Diana; 

singăra: fiinus : kare m Kănoasue în str lime zi-mă | 

adio :: i: DN a a a a 

i: — Neniră ue, doamns? i a 
; — - Ientră-ks a. sosilă ora de : a ne destinul, 

Remy: .. - . 

i 85 ne desitoruimă! strigi jănlo Jeană tonă 
kare fsks ne Diana. ss tresars. Ye snsi, doamns?  : 

— Da, Remy: Astă nroiektă de resbănare mi 

se murea. nobilă mi kărată, ne kstă timnă: era o nediks 

între dinsslă mi mine, ne kstă timnă -îlă zuriam nămai 
la orizont; astă-felă . sntă. Iskrsrile: din astv. lime: mari 

mi frsmoase de. denarte.. Aksm ksndă ssnt anroane de 
a e
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esekstare, aksm ksndă nedika a, nerită, nă ms daă în- 

derztă, Remy; dar ns voieskă sr tirsskă ne ărma mea, 

în kalea nelenizirii ama ăn safletă menerosă ui fzrs na= 

15; ama, m vei NSr5Si, amikslă meă. 'Toatz aste Viaut ne— 

treksts în lakreme se va sokoti ka o eksniare. din ain- 
tea li Dsmnezeă mi înainte=pi, mi viana-pi se va s0- 

koti asemenea, sneră; lksui;. nefskîndă niui o dats ui 

nevoindă a faue nisi o dals reă, vei fi de dos ori si- 
gără de ueră. a i 

Remy :aslksltase vorbele damei de Monsoreau 
„ănă aeră înkrăntală ui măi sămenă. 

— Doamns, resnsnse cls, sokotesui dar k 
vorbesui snsi buirsnă movzindă mi sfsrsmată. de abssală 

“vienei? doamns, sănt de dosz-zeui mi mease ani, 
adikz am tolă sskălă jnenii kare se nare selkată în mine. 
Kadaveră smslsă din mormiîntă, daka irzeskă înkz, kats 
57 -fi neniră îmulinirea . vr'snei - fante snzimintztoare , 
kats ss jokă snă rolă aktivă în lskrzrile Ilrovedingei. 
Ns desnzrui dar niui o dats ksmetarea mea de a dom= 
nici tale, doamns, fiindă-kz aste dosz kăwetsri. sinistre 
aă lolkaită sn5 timnă ama de îndelsngată sh snă auela- 
uri akoneremiîntă; unde vei merye., voi merme, ue vei 
faue, te voiă ajăta ; afars nămai, doamns, daka, k toate 
răgsminpile mele, nă Vei: stersi în asts oivrire de a 
m5 goni. 

„— 01! mărmări, jăna “femei, sz "te goneskă! 
ue vorbs ai zisă, Remy? E | 

— Daka vei seri în aste otsrire, srmi jsnele; 
ka sm ea: nă vorbise. niui deksm, suis..ue 'am de 
îskată că, ui toate stidiele noastre devenite nefolositoare
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voră 'emi neniră mine la dos lovitsre de -nsmnală: snă 

ne: Rare” o-voiă da în: inima auelsia ne „kare 1 Isa 

" noskă,-uea 'alts: înt”a mea. i: - 

— Remy, Remy! strigi Diana fokindă snă nasă 

ktre' jsne ui întinzîndă: ks inineriositate m'sna ne d'a- 

ssnra kanslsi  seă,' năiziue asta. Viana : auelsia ne kare 

l5 ameninni ns este a ta: este a-mea, am nlstito de- 

sislă de: skătnă la s5 o ieaă înss-mă sndă va veni. 

minătală knd ircbse ss o nearzz. Suil ue sa “întimnlată; 

Remy, 'asta nă 6 niuă de ksm visă, 1 O eră, în 'ziăa 

kzndă ms. dueam Ss înyenski din aintea Kornslsi reie 

al auestsia...: e i e 

Uli arti ritratelă.- Se ae 

— Între auea zi zilkă m anronial ' kă băzele de 

pszele astei rane ne kare o Vezi: deshkiss, mi avele bsze 

tremsrar ui mi zisers: 

i — Resbsns-ms, Diano, resbans-ms! 

*— Doamns! a 
— Remy, ui o renelă, asta n era vro nslsuire, 

5 era 0 „vjiire. a: delirslii mei: rana a vorbită îi 

zikă:, mi 0 asză înks mărmărsndă: | 

„Resbsns-ms, Diano, resbsns-mb.* 

Servitorslă nlelki kanslă. E 

_— Resbsnarea dar. 6 a, mea iar nă a ta, 5rm5 

Diana; afars din astea, mentră wine mi de uine a mi- 

vită? Ilentră mine mi de mine. 

— Trebse ss te askaltă, doamnss, resnănse Re- 

my, fiindă-kz eram mortă ka mi dinszlă. Vine m'a rs- 

“mită din mizlokslt kadaveriloră de kari era akonerits - 

asts kamers? domnia ta. Vine m'a vindekată de ra-
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nele; mele ?. domnia ta... Yine: m'a asksnsă ? domnia la, 

domnia ta, adiks jumstatea. ssfletălzi auelzia nentrs ka= 

re msărisem ama de voiosă; ordonz dar, ms .voiă s6nă- - 

ne, nămal . s5 nd mi. ordoni „S5 :te. ntrsseslă. * 

2 — Fin, Remy,_ ărmeaz5 dar soartea mea, ai k- 
vînt, nimikă nă. mai trebse .ss ne;  desnarg, 
mm, Remy arsti ritratală, . DR 
ji pu, Akăm, doamns, zise elă kă eneryiz, . a fost 
omorită -nrin' irsdare ; uri nrin trzdare kats: ss fiz 'TeS= 
bsnată. „A!:n5 suii -ueva, ai: kăvîntă, msna li Dsmne- 
zeă 6: ks noi; nă :suil: KT; asts noante am aflată sekre- 
tălă anci tofane, auelă venină ală Medivisiloră, avelă ve: 
nină ală Isi Rene Florentinslă.. - RR 

+ — O! adevzrată snsi? Ra 
— - Vino. s5 vezi,. doamnz, vino 55 vezi. . 
— Dar Grandchamp. kare asteantz, ue o s5 | 

zikz elă ksndă va vedea kz nz ne. mai: întoargemă, k3 
nă ne mai aude? fiindă-ks voiesui '55 M5 kondusi josă, . 
că 6 ama?.. « _ | 

= Bietală “batrsnă a: „Dolkată Yalaro- meai-zeui 
de lege, doamnz; 6 kszată “de. „osteneals. mi a.adormită 
me natală mes, .. 

— Vino... 
;Diana_srmă ne Remy, 

! til
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i Remy. duse. ne dama . nelemoskste în . jamaera 
veuins ui: îmningîndă snă resort. asksnsă ssh o ins . 

a. narketălsi, rediki o sms kare . se. întindea în toalt 

Isryimea kamerei nînz în - zidă, PT E 

+ Deskizindă=se astp; 515, - IBsa „55:s€ : : Vaz o 

skarz- întenekoass ,. Heansns , sui. strimts: Remy _treks 

întiiă: wi. întinse msna. sa :damei. de. kare « ea: se snrijini 

1ui „destinse dans dînsslă. a 

zî.1. +. Doă5 zeui de trente ale astei skzră kondguea î în= 

tr'o sămînts virkălars, neagr5 ui şmeds , avîndă drentă 

ori-uy6 mobils 5nă'fărnă ks vatra sa nemsryinits, o mass 

nâtrats ; dos5 skasne de nanăr5 0 mălyime. de stikluue 

wii kătii do: feră. -...: .- „a ii , 

Ii drentă ori-ue loksitori, o  kaură fata sbierzti 

mi misae naseri fsrs voue, kari semena într'astă lokă 

1 pi
 

e. 

pa
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întănekosă mi sănsmîntă ka snekirele animaliloră a kz- 

rora asemznare 0 avea, iar nă însă-mi animali. 

În kantoră o remrmius de fokă ardea, ne krndă 
snă fsmă grosă uri negră fopia în tzuere nrintr'ănă olană 

linită de zidă 

Dintr'snă alambikă * nssă ne valrs kăruea înuctă 

kă nikstăra, o likoare galben ka asrălă. 

Aste nikztsre kzdea într'o stikIv albr groasr de 

dos demite, dar totă de o dat de uea mai finz trans- 

marin , mi kare era înkis5 de meava alambikălsi ue 

komsnika kz dînsa. | 

Diana se dete josă mi se onri în  mizlokală tătă- 

loră astoră: obiekte kari avea nisue forme kărioase, fsr'a 

se mira mi fvr5 snaimr; S'ară fi zisă kz  întinsririle 

ordinare ale vienei 'nă 'nstea ss mai aibz' nisi o infls- 

Îng5 assnra astei femeie, kare trzia akăm afarz din vians: 

 “Remyi fskă 'semnă a'se onri josă la skar; 
ca se onri snde i ziuea Remy. ! 

“Jănele se duse. ss anrinzs o lamrit' kare arenkă 
o lsmins vînzts me toate obiektele ue le. mă snăsă- kă 
de amsnsntală mi. kari, nîn atenti, dormia sai se misha 
în ămbrz. i ta 

E "Anoi se” anroniă; Want ns să ssnată în sămmînts 
anrotine de: nsrenii ănăi zidă, mi kare mavea niui nâ= 
ranetă, nivi gisdari, legi o gzleatr 'de o sfoars Ingr, 
uri 155 sfoara fsrs skrinete în 'an5'; “kare dormita si— 
nistrz în f&ndzlă astei gzări, mi kare skoase o miskare 

i i 
* » w . Kasană nentru skoaterea sa nrefauerea snirtalsi
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soră! în-fine , trase grleata nlinz de ans. reue, ui 
kărats ka kristalală. |. 

— 'Anronir=te, . doamns, zise Romy.. 

Diana' se anroni5. 

“Înt'asts: kzivyime "mare de ans, : arank nămai 

o nikztără din likzidslă konrinsă în stiklz, wi toatz ana 

se nrefeks “d'o datz înt'o : kăloare “galbenz; anoi asts 

kzloare! se. skimb în abări, mi ana; neste' zeue. minate, 

devenise transnârints: ka.mai "nainte. .. -. 

„Nsmai anintarea okiloră Dianei da o idei de- 

snre Isarea a minte nrofsndz assnr” auestei ekrari. 

„Remy se ziti la dinsa. -. 
— Ei bine! întreb5 -aueasta. . A 

| .— Ei hine!! moais: aksm, zise Rem, în ast and | 
lare n are. niui găstă 'niui: ksloare, ,moaiz o floare, o 
M35n5u5 „0 baiiste; .freak5 Lkă asts ans ssnsnări  kari 

mirosă, vars'o în ibrikălă de side se toarns nentră sn'6= 

latslă, dinpiloră, :. mzniloră mi 'obrazslăi,. mi vei vedea, 

nreksm sa vszstă mai de-snvză: la lărtea reyelsi Ita- 

rol; IX, valoarea al: kzriia nrofsmă . îneka, msnăua a 

lksriia atingere învenina, senănslă . a: ksrăia întrodsuere 

în: nori :omora. . 'Toarns nămai o nikstsrz: de astă sntă 

ne festila snei Isminzri saă ănei :lamne, . bsmbakslă .:se 

va da măi de ănă degită, mi înt”o „or, .lminarea 

sai. lamna va -resnsndi: moarlea, . mi: în ărms. va arde 

- totă aura: de: inouints ka o alt lamns saă. ka o alis 

lminare. i: i Iei 
— Esti sigsră desnre vea e. mi smai, Remy? 

„întrebă. Diana. ... E FCI 

— Am fskstă toate înuericzile, doamns, sil te 
QUEI PATRU-PECI-ȘI-CINCI. VOL, II. 24
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la' aste . naseri ari nă notă s5 mai doarmr mi Kari n5 

voieskă s7 mai mznznue, a best dintro ans -aseme- 

nea kă aueasta. Bitz-te la asts kanrs kare a nsskslă earbs 

sdais totă kă aste ans, se nensrlesue, uri. Okii ei m0- 

vsieskă; de mi i vomă da akm libertatea, lsmina, na- 

tăra, viapa sa 6 kondamnais, afars nămai daka aste 

natsrs la lare o skoatemă n va deskoneri ne nesten- 
tate  vr'sna din auele kontra-venine ne kari animalii le 

devins, mi ne kari oamenii le neksnoskă. 

- :— Se noate vedea” ass stiklăn5, Remy ? între- 

bi Diana. | 
a — Da, doamns, findi-les totă likidală akm € 

disolvată; dar asteantz. Ma 

-Remy o skoase de la alambilkă ks o fereals ne- 

'Sn5sD; anoi îndats o astsnt k'o bskalz de "ear moa- 

le ne kare o lini la gărs; mi înfowsrsndă găra lo bs- 

katz de lsnr, nresintă stiklsya Dianei. - ' 

” — Diana o 1ăi furs nisi o tsrbărare, o rediki 

la înzluimea lamnei, mi dsnz ue sa sitată -vr'o krtă 
va timnă la likoarea groasz ue era în. între. 

— Destală, zise ea, vomă alege, kzndă va fi 

“timnă, între băketă, MENSIID, lamn5, Sousnă ui ibrikă, 
'Likoarea pine în metulă? 

i — Îlă roade: 
— Dar atsnui astr still 1% se va snarme, noate, 

— Ns kreză, sits-te la grosimea kristalălsi; a= 
fars de astea vomă nătea ss li înkidemă sat -mai bine 
„S5'15 nsnemă 'înt'o învelitsrz de asră.. 

— Ata, Remy, zise dama, esti mshagmilă, nă 
“6 ama? - | Dă 

+
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[Ii snă ue ka .5nă ssrisă nalidă, treks ne bszele 

damei,: mi le dete asi resfrznyere de viaus, ka aueia 

ve o ds raza lIsnei obiekteloră amoryite. 

— Mai msltă de kstă totă d'asna, doamns, res. 

nănse avesta; uine nedensesue ne uci rei, se bsksrs de 

“sznta mrerogativs a li Demnezeă. 
| — 'Aslkălts, Remy, askălts ! 

Uli dama askslts ks lăare a minte. 
— AJ aszită vr'snă sgomotă? | 

—- Tronzirea lkailoră în stradz, mi se nare, Men 

kaii nostri aă venită. 

— Asta € nrobabilă, doamns, findă-ks 6 anroa- 

ne ora kendă irebsia st vilz; dar alkăm ms dskă s3 le 

zikă sz se dk. 

„—.Nentrs ue? 

— Nă ssntă. de nrisosă?. 

— În lokă da -merye la Meridor, „Remy, mer- 

yemă în Flandra; onresue. kaii. 

— A! înpelegă. 

— Uli. din okii servitorălui slien5. sn fslyeră 

.de Dolari kare n se nsiea komuara ks sărisilă Dianei. 

— Dar... ks Grondehang  Inţeebă elă, ue s5 
fauemă? 

—  Grandchamp are trebuinus. de, renazsă, pi am 
snăs'0.. . Va loksi în Ilarisă uri va vinde asts kasz, de 
kare ns mai avemă trebăinus. Vei: da îns libertatea 

la toni. auestă animală fer reslate. ae îi amă fskată s5 

sstere de nevoiz.  Singsră ai zis'o: Dămnezei va în- 
sriji. noale. de feriuirea' loră.. 

2. *— Dar toate aste lentoare, vase, alambise?; 
[i
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.. — Fiindă-kw:se alla aiui ksndă amă' kămnzrată . 

kasa, ue mi nasz daka. le: voră afla uri alui dănz noi? 

— Dar aste: nălberi, auide, esinme ? 

— În fok5, Remy, în fokă! 

„—— Date la o narte atsnal.. 

— E3? 

— Da, uelă nspină  năne. ast mask de still, 

[Ii Remy 'dete Dianei « o mask, me kare o nă- 

se ne obrază. Suie A 

— Atsni, anmsnndă însă—mi' ne -gărz mi ne 

nasă o bskatz larg de linz, strînse. kordonsălă . foaleloră, 

anins :[lakzra ksrbsnelsi: anoi, lzndă fokslă făse înuinsă, 

“tărn 'nălberile kari' serir'.. în .nîrîitsre 'voioase j. nele: 

ar&nksndă nisue folkari verzi, altele sbsrendă în shinteie 

nalide ka nuioasa, nui esenyele, in lokă 'a stinge flakzra, 

se ărkars ka nisue merni de fokă în olană, ls nisue 

-băbairi asemenea &nsi tsnotă densrtală. - 

În-fine dsns ue se konssmarz 'toate:. | 

— Ai kăvintă, doamnr,. zise - Remy, dala uine- 

“va, aksm,: va deskoneri ! sekretilă: astei sănzmiînte, va 

“sokoti km: nă alximistă: a lokzită avi; 'astieză, se ardă 
:înkz:fermekstorii,: dar se resnekts alximistii. 

:— E! ne ling astea, zise dama, ksndă ne ară 

"arde, Remy,. asta-ară fi o: drentale, ama mi so nare: 

:nă săntemă oare înveninzlori? ui nănial ss mi îmnlineskă 
- datoria, în zisa: ksndă mr voii srka ne răgă, nă 5= 
“reslă astre moarte mai maltă de kstă: alta; uea mai: mare 
“marte din martirii uei velă 'a5 mărită astă-felă, . -... 

Remy fsks snă semnă de aurobare, uri. relssndă 
stiklua din mwnile doamnei sale, o înfimsri ks îngrijire..
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- În' astă minstă, bstsrs la noarta din strads. 

— Ssntă oamenii domnici tale, doamns, ins te: 
" înuelai. Karin ds. srk5--Lo wi resnănde ne lkzndg eă 

voiă înkide sura. E 

Dama se sănssc..-" 
O aueia-mi kswetare lirzia astă-felă în. aste' 

doxs kornsri, în stă ară fi fostă ks anevois 55 sny= 
nemă kare” din dos se anleka săb- dominarea uelsi altă. 

+ Remy- se: srl dsns dinsa, ui îmninse resorielă. 

" Ssnzminta se reînkise. * Iu 
Diana afls ne Grandchamp la sus; kare, fiindă 

destentată de seomolă,, venise ss deskiz. 

Bstesnălă se miră foarte maltă kzndă află nle- 

karea ne ksrîndă a doamnei sale, ue i fsks ksnoskăis 
“ astă nlekare, dar ferz:s5 i snăis snde' se "dăuea, 

ii — ' Grandchamp, amikăli meă, i zise ea, Remy 

mi” că,:ne dsuemă ka SD fauemă ănă nelerinauiă nro- 

misă de msltă; ss nă :snsi: nimilsi de aste  kslztoriv, , 

| ai St n5 deskoneri nămele meă ori kai makară. 

0 o" eră, “ doamns » zise . "servitorălă. 

Dar ks toate astea o ss ne mai revodemă? i 

Daia Negreiuită, Grandehamp, negreuită; daka nă . 

ne vomă revedea întrasty lme, velă năpină în : vea 

-alts ? Dar, anronosilă, Grandehamp, ass has n mai 

ne este de trebsinyys. 

Diana skoase dintrsnă armariă sn sslă de xsrlie. 

——  Eats titslele ari, konstats nronrietatea ; vei 

înkiria, sas vei “vinde” astă -kass: Daka de aste-zi în- 

teo sn, îs vei afla. niui -lokatară, niui kamusrstoră 

55 0 nzrzscsui binimoră wi sz te întorui la Meridor.
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_— i daka voiă afla kamrsrstoră, doamnr, kstă 
sv o vinză? i 

— Eztă vei voi. 

— Atsnvui voiă adăuc Danii la Meridor? : 

— 55 i iei domnia -ta, bzitrznălă mes Grand- 
champ. | de 

— Ye fel, doamns. o astă-felă de săms? . 

— Negremită. N pi ssnt datoare asta nentră - 
servipiele uele bane, Gradohamp ? ui anoi, afarz de da- 
toriele mele" kzire domnia ta, n'am ss nlzteskă mi m'a- 
le: tatulzi meă ? 

— Dar, doamns, forz. vontrahtă fr nrokarz, 
nă notă faue nimikă. 

— Are ksvintă, zise Remy. 
— Afis. 5nă mizlokă, zise. Diana. . 
— Nimikă mai lesne. Astz kass a fostă ksm= 

nrals. În. nămele meă, o revinză Isi Grandchamp, kare 
va nălea sr 0 vinzi ki 'va voi. 

— Fiz, | 

Remy 155 o nans ui Skrise. donagisnea sa în 
josulă kontraktălsi vînzprii. | 

 — Akăm, adio, zise dama de. Monsoreau ză 
Grandchamp kare se simyia miskată kw remsnea sin- 
gără în aste kasz, adio, Grandchamp; st tragz kaii ni- 
nb ksndă îmi voiă termina nreg'stirile. 

Atsnui Diana se dese in kasz, tzib l'snt nsm= 
nală ninza ritratălai, “îlă înfeuără intro stof de ms- 
lase mi awez; sălslă în lada de kvlztoris. 

Dsns ue asts kadrs remase goals .mi deskiss,
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narkr snsnea ks mai mslts clokzinur de kztă mai 'na-— 

inte toate dsrerile ue le ssferise. 

Yea altz narte din kamers, dans ue se redik 

ritratrălă, nă mai avea niui 0 însemnare mi devenia 

o kamerz ordinars. 

Dsns ue Remy legi amindosr Iszile ks nisue 

kingi, arsnk$ o kzstvtărs de oki în stradz ka ss se 

înkredinmeze daka se mai afla uineva, afars. de kzlzăsă, 

anoi ajst; ne Diana, a kzriia fas era nalids, a se sti 

ue kală. 
— Kreză, doamns, i zise cl înuetă de totă, ks 

aste kas5 va fi vea dănz 5rmz în kare! amă lokailă snă 

timnă ama de îndelsngală. 

— Înaintea ueli din srms, zise dama kă vouea 

„sa serioass "mi monotons. Ă 
— Kare dar va fi uea: alis? 

„— Mormintală,  Remy.
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Que făcea în Flandra Monsiniorulă Fr anciscă ati Fr anciei, 
- duce L Anjou și de Brabanti, Comite de Fi andra, 

Aksm , trebse ka vititorii nostri ss ne dea vois 

sz Isszmă ne regele: la Louvre, ne  Enrik& al Navarei 

la Cahors, ne Chicot ne drămală uelă mare, mi ne dama 

de Monsoreau în siradz , ka ss mermemă ss allemă în 

Flandra ne monsiniorslă dsuele d'Anjou, de lsrîndă ns- 

milg dzue de Brabantă, mi în als kerăia ajstoră amă vs- 

25t5 nlekzndă ne marele admirală ală Franuiei, Anne 

Daigues . dsue de Joyeuse. 

La ontă-zeui de lege de la Iarisg, sure nordă, 

sgomotală + vouiloră franuese mi steagslă Franuiei filfiia 

ne o laborz franves» la permii Eskastalsi. 

Era noante: foksrile amezate într'snă uerkă în- 
tinsă mruinea rislă ama de largă din aintea Anversslsi, 
mi se resîrsnyea în ancle urofsnde. 

Singsrztalea ohiuinzits a ksmnăriloră risrene
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akonerile. ks verdeaur întănekoass , * era tarbsrabs de 

nenkezarea lkailoră . franuesi. ” 

: Din înzlpimea zidsriloră . raul, sentinelele 

vedea Isuindă, la fokslă: bivăalsriloră, maăsketa senti- 

neleloră franuese ., fălmeră. fănitivă mi densriată ne kare 

Izmimea: rislui kare ksruea. între aste armis ui.0ramă 

ilă fzuea ama de nessnzrztoră ka auele fslere de krldsrs 

“e lzueskă. la orizontă într'o frumoasr searz de vars. 

“Asts armats era a dăuelsi d'Anjou. 

“Katz ss .snsnemă uititoriloră - nostri ue * venise 

asi; armals ss fakz akolo.: Asta noate ns va fi desfs-— 

titoră, dar ne voră erta în favoarea suiinyei ue le vomă da. 

K'zpi oameni ssnlă. sănsrztori kă vorba loră frr'a nre- 

veni! i 

Izui - din uititorii nostri Iară ai. bine-voită s5 
ii nearzs timnălă ks uitirea Regivei Jlargot mi a Damci 
de iMonsoreau, ksnoski aksm ne. domnălă dsue d'Anjou, 

astă nrinvine melosă, egoistă, ambiniosă, mi nerzbdztoră, 

ss kare nbslstă aura  anroane de tron$. de kare fir-karo 

evenimeniă “semna ks lă anronis, ns nătăse ss. astente 

nivi o datz ka:moartea sr i fakz:snă drsmă liberă. 

Astă-felă s'a wzzătă întiia .oars doiindă tronălă 

Navarei ssb Karolă IX, .anoi kiară -mală Isi Karoly IX; 
în-fine mală Franuiei oksnată -de “fratele seă Enriks, 

fostslă reme ală  Iloloniei , kare :nsrtase - doss  koroane, 
în nekasslă fratelsi seă kare nă nstăse sr ansue na. 

-.Atănui : întorsese okii nă . minstă snre Anglia, 
gsvernats de-o femeis, mi ka ss aibs tronslă, 0 wersse 

- în- kssstoriv, de. mi: aste femeis se nsmia' Elisabeta ui 

eră .kă doss-zevui de ani mai.mare de listă dinsslă.:
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" Asămravuestsi nănktă, destinslă înuenăse ss i 

sărizv, daka însz asta ară fi fostă snă sărisă al5 soarlei 

da 'lza de sonis ne mendra fila li Enrikă als VIII. 

Auela kare, în toat viana sa, în dorinuele sale timnzrie, 

nă nătăse remi niui sz mi anere libertatea, kure :vpzăse 

omorinds-se, seă fzksse ss se omoare noate,. favoriyii 

sei: La .Mole mi Coconas, mi sakrifikase ks lawitate ne 

Bussy , uelă mai bravă dintre! yintilomii sei, ioate astea 

fzrs folosă neniră înzluarea sa .mi lkă mare nerdere 

nentră gloria sa, astă lenzsdată de soarle se vedea do 

“datz înksrkată de favorile snei reine mari,» ncanro- 

niats nîmatsnui de nrivirea ori-ksrai msritoră, ui năr- 

tată de '5nă nonoră întregă la 'uea d'intiiă demnitate 10 
astă nonoră i nstea da. 

" “Flandra i oferia o koroans, “ui Elisabeta i detese 
inelzlă scă. 

— N5 avemă nretinderea do a. i istorilă; da- 
ka însz ne favemă sne-ori, asta se întîmnls kzndă is— 
toria desuinde nînz la nivela romanslsi, sat, ka ss zi- 
vemă mai: bine, ksndă romanslă se szie nins la înslui- 
mea istoriei, atnui afsndsmă urivirile noastre uele ks- 
rioase în esistinua nrinuiarz. a dăuelsi '“W'Anjou, kare | 
merginsă ks sterăinus alztsre ks kalea strelsuits a, re- | 
uiloră, 6 nlins de aste evenimente, kzndă întsnekoase, 
ksndă slrelsuitoare, kari se vzdă nsmâi în . esistinyele 
regale. 

Ss snănem$ dar în kzte-va lkavinte istoria _as= 
tei esistinue. 

El vzzsse ne fratele seă Enrikă m încercat 
in uearia sa. ks Guisii, wi se aliase ku Guisii; dar în-
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date viză k5 auestia mavea alti skoni adevzrată de 
kztă de a se nsne în lokslt dinastiei familiei Valois ne 
tronslă Franuici. 

Atnui se desnzruise de Guisi; dar nreksm amă 
vizătă, asts desnzrnire ns se fokă frs oare-kare ne= 
rikălă, uri Salcede, rodpnită* la Greva, nrobase imnor- 
tanga we - săsuentibilitatea: domniloră. Lorani o .snia 

„kă amiuia: domnslzi WAnjou. Afar» din astea ,.. înkz 
de msltă, Enrikă deskise oki, wi snă an$: mai ?nainte 
de : cnolka kzndă înuene astr istoriz, dsuele d'Alen- 
gon măi csilată, se retrrsese la Amboise. i 

Atsnui -Flamanzii i întinseserz bramele. 
Obosini de dominarea snaniol, zeuimani de nro- 

konsslatălă dzuelzi Albe, amzuiui de nauea uea: fals 
a li don Juan d'Asstria, kare nrofitase de asts naue 
ka ss reiea' Namurulă uri Charlemontulii, Flamanzi kis= 
maserz în ajstoră ne Guilomă de Nasau, nrinuine d'0- 
range ui l& fsksers găvernatoră generală al Brabantslzi. 

O vorbr assnra asti nersonauiă kare a pinălă - 
snă lokă aura de: mare în istoris uri kare nămai ks va 
stea la noi. 

: Guilomii de Nasau, nrinuine V'Orange, era atanaf 
de la vinui-zevi nînz lu sinui-zeui mi &nslă de ani; fi 
islă Isi Guilomii, de Nasau, nămită Bztrsnală, uri alt Is 
lianei de Stolberg, vrslă auestsi Ren6 de Nasau omo- 

“rită la înkonjărarea de la Saini-Dizier, mosuenindă titsla. 
sa de urinuine d” Orange, făsese kreslslă, jsne fiindă în- 
ls, în nrininiele ele n mai asnre ale reformei, mi ne kzndă 

  

+  Iledensită ks roata.
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era înk5 jane, zisersmă, simyise valoarea sa mi mrs5= 

rase m'srimea misinii sale. 

Asts misisne, ne kare kredea kr a nriimit'o din 

eră, ksriia 'i'a fostă krediuiosă în toalz viama sa, nen- 
tră kare a msrilă ka martiră, fsse de a fsnda rensblika 

Olandei, ne kare în adevsră o fsndi. 

Ksndă era jsne, făsese kizmată de Iarol v la 

kartea sa, Iarolă als V avea ksnosuinus ' desure oameni, 

judekase .ne Guilomii, uri adesea-ori bstrsnslă imnera- 

toră, kare' yinea atsnui în msns globală velă mai greă 
ge a nsrtată vr'o dats o msn imnerials, konssltase .ne 

konilă asănra materieloră ueloră mai delikate ale noliti— 

ucă Jlereloră de Josă. Ks atstă mai msltă, kz jnele e- 
ra abia de dosv-zeui wi natră 'de ani, kzndă Karol V 
i înkvedinu;, în liusa famosslăi Filibert-Emanuel de 
Savoia, komanda armatei din Flandra.  Guiloniii se a- 
rzlase alsnui demnă de aueastz înalty. sims; piinăse în 

„lokă ne 'dsuii de Nevers mi Coligny, doi din 'uei mai 
“mari kanitani ai timnălăă, mi ssb okii loră, furtifikase 
oramele de Philippeville mi. Charlemont, în zisa . ksndă 
Karolă V abdiki, se snrijini ne Guilomii de Nasau ka 
S% desuinzz trentele tronsizi, wi 'ne dinsslă, : îlă iuszr- 
vină sr dskz Isi FerdisandE koroana imuerial de lare 
Karolă V se lenedă de bsns vois.: De . 

Atănui, venise Filing: MI, wi kă toate rekoman-— 
darea Isi Karol V de a nrivi ne Guilomi ka. mănă 
frate, auesla sim] Mise îndate k5 Filiut II era! snălă . din 
auci nrinvini kari nă voră se abs familiz.. „ Atănui -se 
întorise în ksmelarea sa asts mare idei de liberarea 
Olandei ui de emanvinarea Flandrei, ue ară îi înkis*o
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nentră totăd'asna în sniritelă set, daka botrznzlă: im- 
neratoră , amikălă mi tatzlă se, mart fi avati aste k5= 
rioass ideiz de a nriimi vestimîntslă: kzlsgsreskă în lu— 
kălă mantiei regate. Atsnui ]lcrele de Josă, 'assnra nro- 
nănerii Isi. Guilomii, uersrs. densrtarea trgneloră streine; 
atsnui învens asts Isnts krănts a Snaniei, repinîndă nra= 
da kare îmbla ss i skane, -atsnuă. ireksrz. asănra a 
stsi neferiuită nonoră,. sdrelită merei . între. Franuia ui 
Imueriă, vise-reyia 'Margaritei :de Asstria mi alt nro- 
-konsslatălzi. ssnuerosă. al. ducelui: d'âlbe; alsnui se. or- 
ganist asis lsntz nolitilkz nreksm mi reliyioasz, -a.ks5= 
ria. nrotestare făse osnelălă. de. Culemburg, kare ue- 
rea . desfiinarea ' inlisimisnii în. ]lerele .de Josă ;: a= 
tsnui. înainti, ast . nrouesisne de. nalră .săte uintilomi 
investigi kă uea mai mare simulitate, irekîndă kuie doi 

“ui adskîndă: la niuioarele :ironzlsi viuei-găvernante es- 
nresisnea dorinyei penerale, resămats în ass nrotestare, 
alsnui,. mi la vederea 'avestoră : oameni ama de seri- 
omi mi aura de simuls 'învestiui, sli, Isi Barlaimont, 
anălă - din , konsiliarii douesei, vorba de kulikă, kare, 
-Sloass la. lăminz de gintilomii flamanzi ui nriimits de 
„dînmii, arti. de atsnui, în Jlerele de Josă, nartida na- 
iriolz, kare nîn' atănui era firi nămiro. i 

Dintr” auestă minată înuenă . Guilomii. sz joasa ro— 
-llă kare lă, fsks .ănălă. din uei. mai mari aktori. noliliuă 
din lkzpi aă fostă vr'o datr în lsme. .Bstală neînuetată 

-în astz Isnti de nsterea uea ferem'stoare a Iză „Filină II, 

se rediki ks sterăinuz, mi tot; d'asna mai tare dsns în 

vingerile. sale, nsnîndă lotă dWasna în niuioare o n055 
armals, kare yinea lokslY. armatei nerite, nss5 ne fsge
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saă nimiuitz, se arats mai tare. de kztă înainte de a fi în- 

vinsă, mi totă' Vasna salslală ka snă liberatoră. 
În mizlokală astoră alternative de trismfsri morale 

mi de învinueri fisiue, daka se moate. ziue astă-lelă, 

Guilomii afl; la Mons noslatea m'suelzlsi din zisa srnts- 

Isi Bartolomeă. 

- Aueasta era o rans sntimiîntztoare uri kare a- 

jănuea mâi nînz în inima [lereloră. de Josă;. Olanda mi 

martea Flandrei kare era kalvinistz.. nerdea nrin. aste 

ran stnyele uelă mai bravă als alianiloră loră nats= 

rali, xsgenoyii din Franuia. 

Guilomii resnănse la ast; notate, mai întiiă ks 

retragerea, dsns ksm i era ohiueislă; de la Mons 

ănde s'afla, se retrase nins la Rină, ui astenti, e- 
venimentele. 

Evenimevtele săntă rare-ori “nefavofabile la nisue 
kasse nobile. 

O noslate la kare. nă S'astenta nimninl, se  resmendi 
d'o dals. 

_Nisue kaliui*. de mare, cra alint de mare mi 
lalivi de sskată, nisue aliui de mare, îmninmi de vin- 
tălă kontrariă în nortălă. de Brille, vzzindă ks n era 
niui &nă mizlokă . nentră .dinmii ka Sajsngz - în largslă 
msrii.îlă Issarz ka ss se dsks în voia valsriloră mi, în 
„desnerarea loră,. lar oramslt kare nregzlise snînzărs- 
torile sale la sz *i snînzăre,. 
. | Dans ue lăarz oraurălă, gonirz zarnisoanele sna= 

- Kalikă însemna o datz 5nă omă kare nine kalca trekmtoriloră ka sz i jefăia- -Bkz; de la kale fekorzmă kalikă, nreksm de la drămă drimamă,
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niole de. nîn nrejără, mi nelksnoskîndă între dînmiă nivi 

snă omă destălă de tare la ss suis a trage ănă. folosă 
de la ssuesslă ue 5 era datori întimnlzrii, kizmarz.ne 

nrinvinele d Oranye ; Guilomii alergi; trebiia sz dea o 

lovire mare, trebzia, komnromitindă toat, Olanda, ss 

redăkz nentrs iotă d'azna în stare. de nenătinuii 0 îm= 

nsuizire ks Snania. 

„Guilomii skoase o ordonanus Rare nroskriea din 

Olanda ksltală katolikă, dans km era uroskrisă zi în 

Franuia ksltslă nrotestantă. : 

- Lauestă manifestă, .resbelslă: reînens: dsuele d 

Albe trimise în kontra reskslztoriloră ne iară fiizlă seă 

Frederik; de Toleda, lare le ls Zu'phen, Nardem ui 

Harlem, dar asts învinuere, în: lokă da desksrayia ne 

“Olandesi, se nzră kz-le dete o nos nstere: toni. se 
redikarz în niuioare ; topi lsars armele, de. la Zuyder- 

ze nînz la Escaut; Snania se temă &nă minătă, rekir-— 

m5 ne dăuele b'Albe, ui i dete. de. ssuesoră ne “don 

Louis de Requesens, snslă din învingztorii: Lenantslsi. 
Abnui se deskise nentră: Guilomii sn$ not miră 

de neferiuiri: Lsdovikă mi Enrikă de Nasau-kare ads- 

vea: ănă ajstoră nrinuinelsi d'Orange, fsrz - sănrinui de 

-snă lokotenentă als Isi don Louis, anroane de Nimegue 

învinuă uri omoriui; Snaniolii nstrănserz în Olanda, în- . 

'konjsrars Leyde wi jefsirs Anversslă. | 
Totslă era în desnerare, krndă uerslă veni nen- 

ră. adosa-oarz în ajstorslă -renzbliuei nsskînde. Reque- 

sens mări la Brusele. a Ia 
Atănui toate nrovinl iele, resnile nrintr'snă sin- 

gsră înteresă, îskers într'o znire mi semnarz, la 8.n0-
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embre 1576, adiks natrs zile dsns jafălă “Anverslsi, 

traktatălă kănoskstă săb nămele de navea de Gand, nrin 
kare. se îndatora ss se ajsle. snălă .ne altslă ka ss 

skane mara de sklavia Snanioliloră ui a ueloră alyi sireini. 
Don Juan rensră, mi lkă: dînsălă soartea uea rea 

a Jlereloră de Josă. În: mai nsuină de dosz Isi, ] Na- 

mur ui Charlemont, fr konrinse. Sa 

Flamanzii resnsnser la aste dos învinyeri n5= 

mindă ne nrinuinele d'Orange gsvernatoră ; menerală ală 

Brabantălzi. : 

Don Juan mari: mi el. Era învederată Ir Dan. 

nezeă venia în favoarea liberizuii Mereloră de, Josă. A- 

lesandrs Farnese i srm5. i 

Anesla era snă. nrinuine - îndenvsnatilă,. nlzkată 

dsnz . înfspimare, dălue ..mi toti: de o dati nsterrilă. 

Mare nolitikă, penerală bsnă; Flandra treszri  aszindă 

neniră întiia car ast: vore dsluinoass italianz. nămin- 

ds-o amikz, în lokă de-a o trata ka rebels.. 

Guilomi înuelese kr Franuia: ară. faue mai mal 

nentră Snania ks nromiterile sale de katS dsuele WAlbe 

kă sănliuiele sale. IE . Sa 

- Elă fsks ss, se: semneze ; nentrs. nrovinnlie, la 29 
iansariă 1579, snirea d! Utrecht, kare fssese basea fsn- 
damentals a drentăli nsblikk din Olanda. : 

Alsnui temîndă-se 5 nă va nstea 55 nziz în 
Iskrare singsră astă nlană de liberare nenirs kare se 
Isnta de uinui-snre-zeue . ani, nronzse, dăvelsi dAnjou 
săveranitatea- ]lereloră de Josă, ks. kondigisne: de a res- 

-nekta, nrivileyiele: Olandesiloră . mi ale Flamanziloră mi 

a Tesnekia liberlatea konsuiingei.
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a Asta era 0 lovitărs snzimîntstoare nentrs Filippii 
II. Eă resnsnse Paueasta nsnindă “la arenă de 25 000 
skăde kanzlă li Guilomii. - 

Statele adsnate la Haye dellarars, atsnui ne Fi 
lippii II kszată din ssveranitatea Mereloră de Jos, ui 
ordonars kz5 daui- înainte jsrsmîntală de. fidelitate sz le 
fis fostă loră, în lokă da fi fekată remelsi Snaniei. - 

În astă. minstă duuele VAÂnjou intri în Belyia 
ui fă nriimită de Flamanzi ks neinkrederea kare o. a= 
vea nentră toi. Streinii. “Dar ajstorală -Franuiei nromisă 
de nrinuinele franvesă. fiindu-le nrea imnortantă, i fsksr's, 
velă năpină în. anarinuz, o bsnz wi „resnekizoass nri- 
imire. | 

K3 toate astea nromiterea lă Pilippă II mi avea 
frăktele. În mizlokslă . serburiloră nentră. nriimirea sa, 

o detsnâre de nistolă irekă ne lingz. koastele nrinuinelăi 
dW'Orange; Guilomii movsi; se krezz ronilă de moarte; 

dar Olanda avea înkz irebsinuz de dinsslă. - 

Glonwslă asasinslui ireksse nămai nrin obrazală 

seă.  Auela kare trzsese -asăm'zi, era lon Jaureguy, 
nreksrsorzlă Isi Baltasar Gerard, . nrekăm Ion Chatel 
trebsia ss fis nrekărsorălă Isi Ravaillac. 

Din toate aste evenimente remzsese Ii Guilomi 

o întristare krants ne kare rare-ori o lsmina. snă. să— 

_xisă ksmetztoră.  Flamanzii mi Olandesii .resnekta mastă 

vismtoră ka km ară fi resnektată ne -snă Dsmnezeă, 
fiindă-ks simyia ks într'însslă, nămai într'însălă era totă 

“viitorslă loră; ui ksndă îlă vedea îmblzndă, înfumsrată 
în manta sa uea largz, k5 frăntea akonerits de: smbra 
koifălzi seă, ks kotslă în mzna sa uea stsngs, kă bsr- 
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- Dia. în m'na sa wea dreantz, oamenii se da la o nar- 

“te ka. s5 i faks lokă, uri nămele ' kă oare-kare ssner- 

stinisne reliyioass, îlă arzta koniiloră loră zikînds-le:'- 
i i — Ilrivesue,  filslă me! cati: Tekutală. 

“ Flamanzii, asănra nronsnerii Isi Guilomi,: alese- 

sers .ne Franuiskă de Valois dzue. de : Brabant, komite 

de .Flândra, adik nrinuine săverană. 

Asta, ls totălă din kontra. nă'.onria :ne Elisabe- 

ia de a-i Isa ss snere msna' sa. - Jia: 'vedea' în . ast 

alianus 'ănă mizlokă de 'a 'resni ks : kalvinistii: din  An- 

glia "ne .uei din Flandra mi din 'Franuia :. înmeleanta E- 

lisabeta “visa .noate 'la o întreitr lkoroans. : : 

 TIrinuinele d'Orange favorisa în anarinus ne: ds 

vele. d'Anjou, fskindzi o -mants .nrovisoriz: din nonslari- 

tatea 'sa ka s7 i.noals .lăa mai terziă manta, kzndă'va 

kuede ks a venită: timnală, ka '55' skane de nălere a Îran- 

vesz, nreksm skznase -de. tirania snaniols; 
Dar astă aliată inokrită-era mai de. temstă nen= 

tră dăucle 'd'Anjou de. kztă znă inemikă;..elă ' naralisa 
esekstarea: tătsloră nlanzriloră kari ară fi nztată sz i dea 
o :nrea mare: stereo» sa o  inllngs- foarte “înalts - în 
Flandra. N a . - 

-Filippii UL. vazândă ass inizare ; a ănăă nrinuine 
franuesă în Brusele, kizmase ne' dsuele. de: Guise sz viiz 
în ajătorslă ses, elă îlă reklama. în  nămele. traktatslăi 
fvkată alts datz iulre don Juan. d Aastria -mi i Enrikt de 
Guise. . SI . E 

Auestă doi jsni eroi, ari era. măi de “0 -aueia- 
mii etate, se nrivenea snslă ne” altslă,. ui, întilninds-se 
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mi asoniinds-=ui ambinisnile,: se îndatorisere a mi Ia 

uori fip-kare kste snă regată; ... - 

„Kzndă la moartea fratelzi seă temată, Filip 1 
af în xsrliele astzi. jsne nrinuine; iraktateli semnată 

de: Guise, se .arsti ks ns i nzsa. Afar de astea nen- 

iră ue: sz :se 'neastimuere de. ambiniznea ns mort? 

Mormiîntslă n5 înkidea sabia kare nătea ss înssflepeasks 

skrisoarea ? 

8nă rege înss ls nsterea Tai Filippt. II, ui kare 

 suia de ue imnortanus în nolitikg notă. fi doăz linie. skri- 

se de oare-kari mzni, nă trebzia. ss lase a linuezi în— 

to kslemere: de mansslrise mi de astografe, - atrage 

rea. visitatoriloră ' Escurialului, semnstsra Isi Enrikă de 

Guise, semnstsrs kare înuenca ss. aib5 atrta kredită 

între auesti; negsustori, de regată, ue se nmia Orange, 

Valois, Hapsburg, mi Tudor. . ;: 
! Filippit: IL îndatori dar :ne. dauele- de Guise ss 

srmeze ks dînsslă traktatală frkstă lkă don Juan;. 4 tralktată 

a kzrsia konrindere, era ka Lorrain so, săsuiis ne Sna-—- 

niolă, ne ksndă Snaniolzlă ară ajsta ne. Lorrain sr adă- 

5 la :snă ksustă : bsnă konsilislg ereditară ne kare 

.Kardinalslă îlă fsksse ss intre o dinioars în lasa sa. 

„Asti konsiliă ereditară ns era nentră altă ueva 

de kztă ka 'ss nreksrme. nt -minstă. nekontenita Islkrare 

„kare lrebsia - ss, lkondsks. într'o zi. ne lskrzlori la: ssr— 

“marea regatslzi Franuiei. .. -- 

Guise se învoi; d'o lam data nd ustea fade 

altă-felă; Filippii II amsninua ss trimis nă îndoită trak- 

tată Ii Enrikă ală Franuiei, mi atsnui Snaniolslă mi 

“Lorrain întaritasers ii kontra' dăuelzi * d” Anjou, învin=
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ostorslă wi repele Flandrei, re Salcede, Snaniolă, mi * 
ninîndă de lasa de Lorrain, ka sr lă asasine. 
A În adevrri: snă asasinată termina toate dsnz nls- 
uerea Snaniolalaă mi-a Isi Lorrain. 

Dsuele d Anjou fiindă o dats mortă, nă.mai era 
niui &nă nretendintă Ia tronălă Flandrei, nivi mosuenitoră 
la koroana Franuiei. 

Mai remznea nrinuinele &Orange; dar nreksm 
se suie, Filippi Ii ginea gata ne snă altă Salcede kare | 
se nămia. Ion Jaureguy. .. Sa 

Salcede fise nrinsă mi omorită în niapa Gre- 
vei, îra mă nătea une în .lskrare nroiektală.. 

„Ion Janreguy rni greă ne nrinuinele d'Orange, 
dar în-fine îl& veni nămol... a 

Dsuele d'Anjou mi tekstală- se mai alla înks în 
niuioare, bsni amiui în anarinus, rivali mai de moarte 
în realitate de lkzlă „ayeia iară lkari voia S5 -năi snre 
a “i asasina. i 

““Tlreksm amă snăs?0, dviuele; d Anjou faseso nrii— 
milă ks neînkredere.- Brusele i deslisese norpile sale 
dar Brusele n era niui Flandra niv. Brabantă; înue- 
năse dar, saă nrin. îndanlekare, saă nrin sforuz,. s5 în= 
“ainteze în Jlerele de Josă, ss: konrinzs ste. snă oramt 
kzte snă lsnă, regatslă .seă rebstitoră,* wi dens kon- 
'silislă nringinclii d'Orange, ss msnsnue k frănza, nre= . 
lkăm ară îi zisă desare Borgia, € găsloasa anginars a 
“Flandra. 

  

 înderzinieă; vorbs komBnz întte Transitant mat vrtoss; de la nrenos: 
ue mi absto, - : 

ce 
me 
o
o
 

a
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; 01 Flamanzii din nartea loră, nă şanzra ama 
de bratală; ei simpia ks dsuele : d Anjou îi ansra într 
5nă lină . viktoriosă în lkontra Snanioliloră ; nă- se nrea 
grbbia ss nriimeasks ne .liberatorslă oră „dar în-fine 
îl nriimia. | 

Franuiskă era în nershdare wi da din niuioră 
vszindă ks mergea nsmai la nasă. 
2 — Aveste nomoare s&ntă lente mi fcikoase zi— 

“mea. Isi Franuiskă bsnii sei amiui, asteants. . 
| „> — Aueste nonvare săntă tridstoare, ziuea Ts- 
“otel nrindinelzi, silesue. | 

Din asta resslta ks dsnele ali krrăia amoră 
nronriă nalărală kredea ls înuelinia F lamanziloră era 
o învinuere , înuenă s7 konrinzz ks nslere oramele 
lkari nă se ssmănea 'de bsns vois nreksm art fi do-— 
rilă, 

Ani îlă astenta, nrivindă snslg ne altă, aliatslă 
seă, T'skstslă, nrinuine d' Orange; inemikslă seă uelă 

“mai krantă, Filippii II. 
“Dsnz kzte-va ssuese,  dsuele d Anjou venise 

dar sz mi ameze tabsra din aintea Anversslsi, ka' sr 
iea ks sila astă oramă, ne lare dzuele d Albe, -Re- 
quesens, don Juan, mi dăuele de Parma îl& anleka- 
serz &nslă dens altslă ssb jsoslă loră, fra l& se- 
ka niui o datzs, fsr'a Ii forma n minstă „neniră 
sklavis. 

Anversălă kizmase ne dsuele 2? Anjou în ajsto— 
rălă seă în kontra Isi Alesandră Farn6se; kzndă dsuele 
d” Anjou voi mi el ss intre în Anversă, Anversălă în- | 
ioarse tansrile în kontra sa.
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=. Bat în kare nosipisne 'se năsese Franuiskă als 

Franuici, în minstslă kzndă îl -reaflsmă. în ast istoris, 
ks :'dosz zile mai "nainte de a veni Joyeuse ui 1l0- 

99003 dotate —



„PREGATIRI DE BATALIA: 

“Tabsra noslzi dsue de Brabantă era amiezalz: ne 

: amindoi: permii rîslzi Escaut; armata, bine disuinlinate, 

era ks toate astea miskats de snă snirită de întzrilare 

lesne de înnelesă. a 

În adevsră,: mălyă kalvini ajata ne ducele Anjou, 

:nă din! simuatis uentrs sssă zisălă due, dar la sm des- 

„nlaks kstă sară nătea de msltă Snanici mi katoliuiloră din 
“Franuia mi din Anglia; se :bztea: dar mai msltă din 

_amoră-nronriă de. lktă . din konvingere -saă din -devo- 

tamentă , uui -se: simyia bine: k7, îndats dens învetarea 

kamnaniei,. era sr mi nsrsseasks - ksnetenia saă- sz i 

-imnăi kondimisni, -- e RE i 

:.Kztre- auestea ,: dsuele- Anjou îi: fouca: totă d'a- 

“nai sp kreazz,. ks elă însă-uui era sp uears avueste kon= 

- dipisni kzndă va sosi minstălă. Kovîntslă seă favorită era: 
“„Emrikă :al& Navarei . sa fskată katolikă, mentră ue 

-Franuiskă ală Franuiei- ss nă se fak :xsgenotă?+ . ...!
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Din kontra, în uea alis narte, adiks la inemikă, 

se afla, în onosiuisne ks aste desbinzri morale nui 

nolitiue, nisye nrinuinie. dislinkte, o kazss minănats mi 

foarte kuralz desnre ambipisne saă mrnis. 

Anversslă avăsese mai intii a minte a se să- 

nsne, dar ks kondiuisnile sale ui la ora sa; nă refăsa 
de tolă no Franuiskă, dar toti voia ss mai astente, în- 

tomeinds-se ne lkondimisnea sa, ne kăragizlă uri esne- 

riinma resbelikr a lokzitoriloră sei; ne lîngr asta mai 
suia kw întinzîndă Dranălă, afarz de dsuele de Guise ka= 

re sta la nînds în Lorania, mai afla ne Alesandrs Far- 

n6se în Lssembsrgă.  Ilontrs ue la nevoiz ss nă nrii- 

meask» ajstoarele  Snaniei în kontra Isi Anjou, nreksm 

nriimise ajstorălă Isi Anjou în kontra Snanici? 
Mai 'alesă - ks avea a minte” a resninge Snania 

dsus ue Suania ară: fi ajstato ss resnings. ne Anjou. 
Auesti rensblikani monotoni avea nentră: dinmii. 

'măterea de arams a bănălsă simuă.- ; 
D'o datz vzzsrs sosindă o flots la. imbuleztera 

rislsi Escaut, wi aflare ks: astz flotz venia -kă marele 
admirală als Franuiei, mi kz astă admirală mare ală 

 Franuiei adsuea snă ajstoră inemikalsi lori. - De ksndă 
venia sr fakz înkonjărarea- Anversslză,: dăiele. d! Anjou 

“se fskzso firesc inemiksl loksitoriloră Anversslsi. 
Vzzindă astz floiz, ui aflzndă sosirea Isi Jo= 

- yeuse, lalvinii duaelzi d' Anjou fsksrs o strsmbztsrs mâl 
“tolă asemenea ks -aueia ue 0:fsuca Flamanzii.. Kalvinii 
“cra foarte bravi, dar într” auela=ui: 'timnă era mi foarte 
„melomi, se -învoia lesne desuro - ueia . wo se atingea de 
bani, dar ns le nlsuea sr vii uineva .sz le TOaz3 la5—
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rii, mai virtosă kz nisue snade ls kari se Stnyerasers 
atspiia x5genoni în zisa Szntslsi Bartolomeă. - 

-Din asta se nssksrz o mslyime de uerte kari 
învensr5 kiară în seara sosirii Isi Joyeuse, mi yinărs 
lkă -trismfă nin'a dosa zi mi a treia zi. | 

| Din înzluimea . întsririloră loră, -lokzitorii An- 
versălsi ne loatr 'zisa avea în vedere zeue sat dos 
snre-zeue dselsri între katoliui mi xsgenoni ; uri sarăn-— 
ka'.în rîă mai mălui morgi de .kztă ară fi kostati ne 
Franuesi într'o bzizlis ne o ksmnis întinss.  Daka în- 
konjrarea Anversălsi ară fi pinstă ka a Troiei, no55 
ani, înkonjsragii mară fi avătă trebsinuz a faue altă ye-— 
-va de kztă. sz lase înkonjsrstorii sz fakz ue oră vrea, 
“kai, de. sigsră, avestia era ss se nimiueasks de sine. 

„ Frandiskă, în toate uerlere auestea, jska. rolslă 
„de -mizlouitoră, dar nă fsrs mari grestrui;. dzlese nisue 
-nromiteri: xăgenoniloră - franuesi:. vztvmîndă . ne: auestia, 
„era sr se linscaskz: de snrijinălă :morală ală xăgenoni- 
-loră Flamanzi, kari nstea ss li ajste în Anversă. 

De alts. narte, daka denzrta ne katoliuii trimiuri 
-de regele ka sz.se omoare neniră -servinislă sei, era 
-s fîi5' nentră dăuele: d' Anjou snă lskră, n5 nămai ne- 

: nolitikă,- dar înkz5 mi komnromitstoră. | 

Sosirea astsi -ajstoră, ne kare kiară :dsuele ns 

„1% astenta;: tărbărase ne Snanioli, mi Loraniă diu nartea 
loră krvna 'de nekasă. - - o 

Era ueva nentrs dauele d Anjou ka s5 so. bu- 
“ksre d'o dair de. asiz. măluămire. .- = 

Dar. asts: de-asemenea nsrtare a „ dăaelăi VAn-
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jou ks toate: nartidele .fsuea disuilina armică sale Ss 

sufere foarte. . ... ii 

' Joyeuse, a Korăia misishe ns i a sărisă niui o da- 

i5, ne âdsuemă a. minte, nă i venia. bine. în. mizlokslă 

astei adsnzri de. oameni auia de neasemznani nrin sim= 

timentele loră; elă simyia ka 'din :instinlită ks timnală 

suueseloră treksse...: Snă ! ue, bsnioars. 'ka nresimyirea 

desnre o lwdere mare 'ressna în aszălă seă, uri, în trsn- 

“daviă sade lksrtisană ka în. amorslă seă nronriă de: ks- 

nitană, se vzita. k'a venită dintr'o ama deirsrtare ka: 35, 
“iea -narte la o învinuere, : a 

- „Mai ziuea în sine mi snsnea în  găra mare la 

-dăuele d'Ajou mavăsese niui 5nă. lksvîntă. ka ss  fakr 

înkonjsrarea Anversslzi. Ilrinuinele d'Orange,.. kare I& ns- 

-sese ne. kale. sr. fak astz fantz ks skonă de a Iă trs- 

da, -se fskăse nevzzată îndats ue altă nlană făsese. năsă 

-în lskrare, mi- nă se suiaue se fsksse.. Armata sa e- 

“ra de garnisonr în astă “oramă,. mi. nromisese :dsuelsi 

d' Anjou: snrijinslă astei armate, ks toate astea ns se a- 

ăzia kotă de nsnină vorbinds-se kz ară fi: nesnire în- 

“tre soldayii li Guilomi. mi lokzitorii Anversălsi, - uri no- 

„statea. ănsi singsră dselă între înkonjsraui : n'a.- băkărată 

ne. înkonjsrstori de sndă întăi amezaserz -tabzra.! din 
“ aintea uetagii. .. 

, 

“ Ilremslă ne' kare l& nănea a Joyeuse | în  onsncrea 
sa la înkonjărare, 6 ks astă oramă imnortantă als An- 
versălzi era măi kanitalz; de aueia, nsnîndă, mina ne 
nă oraurg mare kiară nrin konsitimentalt.. astsi "mare 
-oramă, era st fiz ănă folosă reală! dar ka. sz ica ks 
asaltălă a dosa kanitalz.a Stateloră sale fiitoare, era s5
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se esnzis la sra Flamanziloră, mi Joyeuse kănosuea ureaâ 
bine ne Flamanzi ka: ss. snere, kiară uii do. mi ară fi 
năsă uineva în minte ks :dăuele W'Anjou. lssndă. Anver- 

s5lă, ks ei nă mi ară resbsna mai ksrîndă sat mai terziă 

mentră asi konrindere, uri înks kă' usărz. 
- Asti nsrere Joyeuse- o arzia în găra mare.în 
lkortslă dsuelsi, kiară într'auea : noante lsndă amă întro- 

dosă ne uititorii nostri în tabsra franuesz. - - DI 

--“ Me ksndă konsilizlY se feuea: între karitanii sei, -. 

" “dăuele' s'amezase saă mai bine se kslkase. ne snă lsngă 

fotoliă kare nstea treue la trebsinuis de nată de.rena- 

5să, mii askălta, n nzrerile mnarelsi admirală als Fran- 

„“adiei, ui montirile Izatistalsi*. seă. Aurilly. * 
| Aurilly, nrin' laurele -sale komnlzueri, nrin nroas- 
tele sale lingăuuiră, uri nrin neînuetatelei 'silinue, ksns-— 
“tase favoarea nrinuinelsi; niui. o. datz nă .lă 'servise;,. ka . 
vei alui amişi ai sei, secvindă, sai ne 'remele, sai nis- 

ue nsterniue nersoane; astă-felă înkztă se ferise de stzn- 

ka. de kare la Mole Coconas, Bussy mi alui mslui 

-so sfsremasers. *. - 

Es lsăta sa, 5 mesaelo sale. de amoră; kă 

“informzrile 'esakte assnra tatăloră nersonagiloră mi. in- 

triyiloră' de: la “ksrle,. kă manonerele sale: îndemznatiue 

ka ss: arsnve în. lapările dăuelzi nrada ue o doria .-elă,. 

ori-kare i ară fi nrada, Aurilly fsksse, ne ssb msnr, 
o stare mare, disnăs5 kă înmelenuisne la ori ue întim-— 

- lare de restrists; astă-felă în kslă se nsrea ks era 
p*. 
„i 

=  Avela kare kzutr kă Izsta, :
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tot ssrakală masikantă Aurilly,  kare' alerga dsn'o sksds, 

mi ksnta ka uikala, ksndă i era foame. 
_ Inflsinma astsi om era nemsryinits, neniră ks 

era sekretz. e 

Joyeuse, vszîndă ks i “strika | toate.  desvoltarile 

sale. de strateiz mi i nrekărma lăsarea a minte a dăre-- 

.l3i, Joyeuse se retrase înderstă, întrerănîndă binimoră 

mirălă disksrsslui ses. | - 

| Fransiskă se nzrea ks. nă 1 askslta, dar askal- 
ta ks adevsrată: mi asts nenave*' a Ii: Joyeuse” n5 i 
'sksn5 din vedere, mi îndatz i zise: 

— Domnsle admirală, ue. ai? 
— Nimikă, monsiniore; astentă nsmai ka Alte- 

nea Voasirs ss aibz nlsuerea a m'askulta. | 
— Dar asksltă, : domnale: de Joyeuse, asksltă, 

resn&nse voiosă dsuele. A! voi Ilarisianii ,. ms krede= 
-Mi dar foarte înkărkată ks resbelilă Flandrei, în kziă 

„vi se nare ks n5 notă askaălta doss nersoane vorbind 
“îmnresnz, ksndă Yesare dikia weante skisori d'o' dats. 

„_— Monsiniore, resnsnse Joyeuse arsnksndă 
„bietălai mssikantă o kwstztars de oki ssb kare avesta. 
-se nleki ks milinma sa. ordinars, nă ssnt ăn kentstoră 
ka sz am trehăinut s5 mi pitt uineva akordă kzndă 

„vorbeskă. 

„-— Bine, vine, dsue ; tau, Aur 
Aurilly se înklini: 
— Ama dar, 5rm5 Franuiskă , n 'anrobezi Jo= 

virea fsrz veste assnra Anversslsi, domnzle de Joyeuse? 
2 
2 Nerzbdare, -
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— N5, monsiniore. A 
— Ka toate astea, am adontată. astă nlană, în 

konsiliă. n. Se 

— Astă-felă mi e vorbeskă l?o . mare reservs, 
monsiniore , dsmatspia kanitani înerhkagi. - 

Uli Joyeuse „ ka 5nă omă de lksrte, salsti îm- 
nrejsrălă -seă. ai 

- Mai: mălui inu 'se aszirs înterindă - mareli 
admirală ks nzrerea sa: era mi a loră. 

Al Îsr3 S% vorbeasie, Îsksrz niste semne de 

-anrobare. 
_— omite de Saint-Aignan zise. nrinuinele 

snzia din uei mai bravi koloneli, domnia ta ns esti de 
msrerea domnslzi de Joyeuse ? | 

| —Ba da, monsiniore, resnănse domnzlă de Saint- 
Aignan. 

„— A! dar narks te strsmbai., | a 
. Fiz-kare învenă s5 TÎZ3. - Joyeuse se sli, ko- 

mitele se rouri, Se 

— PDaka domnslă omite de Saint- Aignan, zise 

Joyeuse, are obiueizlă a mi da nsrerea ks astă-felă de 

manierz, 6 &nă konșiliară năpină uivilisată; nimikă mai 

mată - 
— Domnsle de Joyeuse, resnănse ks vioiuisne 

Saint-Aignan, Altepea Sa n'a avstă ksvîntă ka ss ms 
msstre nentr'o infirmitate kare mi s'a alesă în. servinizlă 

sei; la. konrinderea de Cateau-Cambresis, am nriimilă 

-0 lovitsrs de lanue în kană, mi din auelă timnă, am 

nisue kontrakyisni nervoase, ueia we mi nrodsue -aste 

strembstăre .de kari se nlsnue Altepea Sa... - Its toate
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astea, eănă ms skăsă, domnsle de 'Joyeuse, dar îşi fakă 

o- esnlikare; zise ks msndris. komitele. întorkînda-se. 

— Ns, domnsle, zise Joyeuse întinzîndsi msna, 

asta 6 o .msstrare ne lare o faui, mi ai ksvîntă. 

Sznyele se srk5 în faua . dsuelsi Franuiskă. 

o. o Uli kăi- asts măstrare? zise elă. 

— Dar, mie, fsrs îndoials, monsiniore. . 

psi — Tentră ue” Saint-Aignan sp mi fak o mss- 

trare, domnsle de Joyeuse, daka -o dats n te Lsno- 

asue? .. ..: a 
— Tlentră kr am nătăslă lkrede snă minstă ks do- 

mnală de Saint-Aignan isbia destslă de nsmină ne Alteuea 

Voastrz de oare-ue i a dală -konsililă de a lsa Anversslă. 

— Dar în-fine, strig5 nrinuinele, lat ka n0-= 

simisnea mea ss se desemne :în wars. + Sănt. dsue de 

Brabantă mi komite de Flandra ks nsmele, kats sr 

fiă mi ks fanta. -Auestă :Tzkstă kare. s'asksnde, nă sui 

snde, mi a vorbită de snă regală. &nde 6 astă regală? 

în Anversă. . Bnde &.elg? totă în Anversă fsrs îndoials. 

Ei bine, kats ss lszmă. Anversălă, mi dsns ue vom; 

Isa Anversslă; vomă sui' ue. sr fauemă.. 

1.— Bl monsiniore,.. 0. suii, ne - sufleteli. meă » 

saă vei fi în adevzră mai nsnină bsn$ nolitilkă de krtă 

se ziue. Vine pi a dată astă konsiliă de a lsa Anversslă? 

nrinuinele d'Orange, kare.a nerilă ksndă cra sz înueans 
Isnta; domnslă nrinuine d'Orange, kare: de mi-a. îskstă 
ne “Altenea Voastrs, dăue de Brabantă, mi: a : onrită 
lokoteninua : general: a dălatalsi; nrinuinele d'Orange, 
“kare are înteresă sz răineze ne. Snanioli nrin. domnia ta 
ui ne “domnia ta nrin Snanioli; domnslă nrinuine d'Orage, 

> 

.
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kare se va -nsne în lokslă domniei tale,' mi kare. te 

va săuede - daka nă pi a lată lokulă mi n5 te a ssuesă 

Maksm ; nrinuenele . Orange... E! monsiniore, nin' 

aksm 'askăltsndă konsiliele nrinuinelsi "“WOrange, nai 

frkată altă de kztă ai simbilă ne Flamanzi. Viiz'o 

restrists, ui tonă: aueia -kari nă kăteazr sr te nriveaslks 

„în fau5, voră alerga dens: domnia ta ka nisue ksnă 

“ frikomi kari aleargz nămai dans făgari. 

 =—-Kom? îpl treue nrin minte k5 ami nstea' fi 

bztstă : de: nisue negustori de Isn5, de nisue bestori 

de bere? -. DN 
— Auesti. negustori de Iun, auestă beatoni de 

bere a5 dată msltă. de. Iskrs renelsi: Filippit: de - Valois, 

imneratorălsi Karolă V, mi remelzi Filippii 'II, kari-era trei 

nrinuini de o 'kass. destzit de- -bănz, monsinioro, înkztă 

sri nstemă komnara îmnresnz. o - 

— Ama dar te temi de-o învinuere? --- 

— Da, monsiniore, ms temă." pe . 

— Dar: ns vei-fi aivi, domnsle de Joyeuse ? : 

— Dentrs ue ss nă fi5? 

=— entrs ks mr miră kz te îndoestă nîns la 

astă nănktă de nronria-ni bravărz, mi te vezi gonilă de 

Flamanzi; ori ue se va întimnla fii linisuită: auesti în- 

melenpi negăustori aă obiueislă, ksndă mergă la lsntz, 

a se.ăkoneri lkă nisue armatsre nrea grele, ueia ue -nă 

le .va. eria a le ajanye ksndă voră- alerga „dand dom- 

nia ta. PERIE IN e 

— Monsiniore, n5 m indoeskă de koragislă - meă ; 

monsiniore, voiă fi în uelă. dîntiiă rindă, dar voiă fi. br- 
zar
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tată în rîndală d'întiiă, ne sndă alyii 'voră fi în selă 

din: 3rm5, nimikă mai maltă.. . 

+ — Dar în-fine jădekata domniei tale ns 6 lo- 

yiks, domnsle de .. Joyouse; al aflată lkă kale lkzndă am l- 
ată uetrnile vele miui.: -. „. - 

ai All 5 kale sz ici ucia ve.nă se ansrb nisi 

de:lsm. Pa DDR 

— Ei bine ! dus ue -am pate: atzlea geti : 

midi ari nă se anzia, nreksm ziuă, nă- ms Voiă da în- 
Istăre din âintea uelei. mari,  nentri kăvîntălă kp se 
2USr5 sa5 mai bine nentrs kăvintală k5 ameninut S5 se 
anere. . - 

—: Uli, Alteea. Voastră, are leovintă: mai bine 
6 sr ne. dsmă în Istsre. ne ănă tarimă sigsri. de kt 
sz -kzdemă într'ănă manpă - mergîndă înainte. 

— Fi5„ voiă kzdea, dar ns ms voiă da în Istăre. 
—. Altemea Voastrz „va faue ksm va - voi, zise 

Joyeuse înklinznds-se, 1ui noi, din nartea noastrz, vomă 
faue ksm va voi Altepea Voastre; săniemă aiui ka: sz 
ne sănsnemă ci.. 

— Asta nă 6 sn resnănsă,. due. n 
— K5 toate astea nz inai au&stă: resnsnsă notă 

sr 1 daă Altenii Voastre. 
-— 55 vedemă, - nrobeaz=mi les nam ovintă, 

nui că voiă s5 ms ieaă dsnz nsrerea domniei tale. 
— Monsiniore, vezi armata nrinuinelzi d'Orange, 

era a domniei tale, nă 6 aura? EX bine! în lokă de a 
mă ameza tabura kă domnia ta din aintea Anversslsi, 
ea este în “„Anversă, ueiă ue este ks totală diferită ; 
vezi ne Tukstslă, * nrehkm înss-pi îl nămesui, pă era
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amikă mi konsiliară; ns nsmai ks nă suii ue sa înaltă 
lkonsiliarslă, dar în krezi ks esti sigură kr amikslă s'a 
Skimbată în înemikă; vezi ne Flamanzi: ksndă erai în 
Flandra îmnavzza baruele mi zidurile loră vszinds-te 
sosindă; aksm înkidă norpile lsndă te vsdă ui îndren- 
teazr tnsrile ksndă te anronii, niui mai maltă niuy mal: 

= N5uină la km ai fi fost dsuele W'Albe. Ei bine! A am snăs"0; 
“FR Flamanzi mi Olandezi, Anversă, . wi Orange, asteants ns-= 
mai o îmnrejărare ka sz se ăneaskr în kontra domniei 
tale, mi astă 'minztă va: fi asela kznds vei Slriga okă 
maestrelsi: de artileriz. - a : 

: — Ei bine! resnnse dsuele d Anjou, se va. “lovi 
kă aueia—umă: lovitărz ui Anversslă ni Orange, Flaman- 
ză mi Olandezi.: 

— Ns, monsiniore, nentră “ks avemă tokmai de- 
stăi oameni ka sg fauemă asaltăli Anversălzi, nsnînde-ne 
în minte lz avemă sr ne lsntzmă nămai kă lokzitorii 
Anversslzi, mi. ne. kzndă vomă. da asaltslă, Tskstslă. va 
kzdea assura noastri fsr% sm zik. nimikă, ks auci 'e— 
terni ontă sas zeue mii: de oameni, mere sfzrimani mi 
mereă renzsksui, kă ajstorălă kzrora de zeue 'saă de 
doi-snre-zeue -ani yine în resneltă ne dsuele. dWAlbe, ne 

don Juan. Requesens mi .ne dsuele de Parma.. 
— Ama dar, sterăesui în nsrerea «domniei tale ? 

a În kare ? . 
: — Es vomă fi bstspi. - 

.— Paris îndoialb, - 

_— Ei bine! € lesne de ferită, uelă nopină, din 

narte-yi, domnsle de Joyeuse, srm5 ks amsrzuisne nrin- 

inele; frate-meă te a. trimisă la: mine ka ss ms săsyii; 
QUEI-PATRU-DECI-ȘI-CINCI. VOL, 11. 26
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'resnonsabilitatea domniei tale € în sigăranuz, daka îi 

-voiă .da konmediă zikinds-ui ks nd _kreză st am trebs- 

“ing da fi ssspinălă. : 

-. — Altemea Voastrs noate ss mi dea konyedis, 

zise Joycuse ; . dar, în ajănălă ănei. bstzlie, ară f 0 T5- 

mine rentă 'mine.de a 1ă nriimi. 

O .Isngs “msrmărs. de anrobare nriimi: kăvin- 

tele Isi Joyeuse ; nrinuinele . nrivenă kz mersese nrea 

denarte. : . 

— Skamrală „meă. admirată, zise elă skălznd-se 

uii îmbrsyiuzndă ne jsnele, n. vei s5 mr înuelevi. 

IUs toate astea mi se nare kr am kăvîntă, saă mai 

bine ks, în nosipisnea în kare mr află, nă notă msr- 

tărisi în găra mare ks n'am kăvîntă;. ms mssiri de 

gremelele mele, le ksnoskă: am fostii nrea -nelosă de 

onoarea nămelsi met, .am voii nrea maltă s5 artă 

ssncrioritatea armeloră ; franuese; ama dar n'am kăvîntă, 

Dar reslă s'a fskstă,. voiesul oare s5 fakă altslă mai 

reă ? Eats-ne din aintoa. snoră oameni armani, adilkz 
din aintea snoră oameni. kari ne disaăir ueia ue mi 

a5 dată. Voiesui ss ms ssnsit? Mzne, atnui, voră re- 

Isa kzte sna na ueia ue am konrinsă; nă, snada & 
slkoass, Ss lovim, 3 sai daka ns. vomă î „loviuă ș: ealb 
nsrerea rea. :: Se A 

„— Din minstală în lare Altenea Voastrs Yor= 
" besue astă-felă, zise Joyeuse, n5 voit mai: adzăui niui 
snă kăvîntă; eă ssnt aiui ka ss te askaltă, monsiniore, 
ui. înk5 ks toatz inima, krede-ms,. daka .mr vei kon- 
d5ue la moarte, daka ms -vei kondăue la: viktoris; kă 
toato astea... dar, 5 monsiniore. .
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i Ye? | 

— Ns, voieskă ui kata S5. , tak. 
— Ns, la draks! snsne, admirale; Susne, 0 vo- 

ieskă, Aaa 

pt Abănul. în narlikalară, monsiniore. 
— În nartikslară? : | 
— Da, daka voiesue Altegea Voastra, : 
Toni se skslars wi se 'deters înderztă ninz. la 

estremitsyile snapiosslăi korlă al Isi FranuiskE. 

— Vorbesue, zise auesta. | 
— Monsiniorslă noate Isa ks nenzsare -0 res- 

triste kare i ară faue Snania, o învinuere kare ară fa- 
ue trismfstori me auesti bestori de bere flamanzi, saă 
ne -astă .nrinuine d'Orange ks dor fene; dar sară sni 
elă totă ama de lesne ka sz fakz sz rizs în sokoteala 
sa. ne 'domnslă .dsuele de Guise? - 

| Franuiskă înlrănts surznueana. - .. 
«i =- Domnslă de Guise ?. zise a; o! we are a 
faue în toate astea? . . -. i. ai 

— Domnslă de Guise, : srmă Joyeuse, se zive 

ks s'a înuerkată a asasina ne monsiniorălă; daka Sal- 

-câde. n'a msriărisito d'assnra nalkslsi, a mrrtsrisito în 

“minătălă snliuizlăi. De aueia, vomă adsue o mare bs-— 

-kăriz Loranăli, kare joaks snă mare rolă în toate astea, da- 

ka nă ms înuelă, de a faue ss fimă învinuui la Anversă mi de 

a i nrokăra, ine suie ? [sr5.mslts ostenealz, asts moar- 

ite a ănsi filă: ală Franuici, ue nromisese s'0 nlateasks 

iatstă de skămnă lzi Salcâde.. VYitesue istoria Flandrei, 
-monsiniore, mi vei vedea -ks 'Flamanzii: as obiveislă :ss 

e .. 

*
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îngraure memintările loră ks swnyele nrinuiniloră ueloră 

mai strelăuini mi ks uei mai bsni „kavaleri. franuesi, 

Dsuele dete - din. kană. : 

— Ei bine, fi5, Joyeuse, zise cls, voit da, daka 

trebse, Loranslsi blestemată bskăria. da. ms vedea mortă, 

dar ns i voit da maueia d'a ms vedea fsuindă.. Mi 6 

sete de gloriz,.Joyeuse, kzui, singără de: nsmele mes, 

am înl5 nisue bztrlie de. kzstigată. 
— Uli Cateau-Cambresis ne: kare lă ziuă, mon- 

siniore; € adevzrală kr esti singsrslă. | 

„o — Romnarp! dar aste lănts la Jarnac” wi la 

Moncontour, Joyeuse, uri fr sokoteala de. ucia ue. sănt 

datorâ ishitălsi met frate Enrikă. Ns, ns, adsqi cl 

nă sânt. 5nă regăuă ală Navarei. ssnt '5nă nrinuine fran- 

uesă. a N 
Anoi întorkînds-se krire siniorii lari, la vor- 

bele Isi Joyeuse,. se denzrlasers: : 

— Domniloră, adzsyi el, asaltălă s'a otsrită st 

15 fauemă ; nloaia a înuetală, tsrîmsrile săntă .bsne, vomă 

ataka în. ast noante. : _ 

Joyeuse se înklini. 

— “Monsiniorălă va bine=voi sr ne “dea ordine- 

le sale, zise elă, le astentrmă.. 

„— N ont korzhii, fara năne în 'nămseră 'ga- 
lera a: admiralz, nă € aura, domnsle de Joyeuse ? 

— Da, monsiniore. i 
— Vei întinde. nînzele korsbieloră de linis, ui 

asta va. fi. snă Ikră lesne, kzui loksitorii Anversslzi n5 
aă în nortă mai msltă de lziă nisue lkorzbii „Neg5urio-— 
rosu; atănui ls vei ameza în faga leslzi. Akolo daka
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kezli se va anra, vei felyera .uetatea . înuerksndă snă 
desbarkă ks uei o miiz uinui.szte de. oameni ue îi ai. 

Din restălă. armatei voit faue dos koloane, sna 
komandatz de domrislă komitele de Saint-Aignan , uea 
alts lkomandatr de .mine înss-mi.. Amîndozz: voră în= 
uerka eskalada fsrs veste, în „minătălă ksndă se va da 
drămălă ueloră 'dintiiă. detsnzri. Me 

Kavaleria Va remsnea în Teservs, la întîmnla= 

re de învinucre, ka ss anere rebrayerea koloanei res- 

ninse, 

Din aste trei atakzri. snzlă va resmi negreuiită. 

Uelă d'intiiă kornă amezată ne zidări, va trage o ralketr 

ka sr resneaskr ks dînsslă uele alte kornsri. 

— Dar katr ss nrevedemă totă, monsiniore, 

zise Joyeuse. Sr ne nănemă în minte ueia ue ns krezi 

ks € de krezslă, adik ks uelo trei koloane de atakă st 

fi; resninse kste trele. 
— Alsnui vomă ajnue korzbiele săb nrotelpisnea 

fokslsi haterieloră noastre, ui ne :vomă resnzsndi nrin 

kzrhnie, snde loksilorii Anversslzi ns voră kateza sT ne 

kaste. 

Toni se înklinarz snre semnă de nriimire. 

— Aksm, domniloră, zise dzuele, tsuere. 

Sx se destente irsnele adormite, ss se îmbarue 

kă regăls; niui snă fokă, nisi o detsnare de mssketz 

sw nă deskonere nlanslă nostră. Vei fi în nortă, admi- 

rale, nîn” a ns afla loksitorii Anversălsi nlekarea voastrs. 

Noi kari îlă vomă treue: mi vomă ărma ormală sisngă, 

vomă sosi do date ks domnia ta. 

Illekapi, domniloră, mi bsnă kărumiă. Soartea
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vea bsns kare'ne a  &rmată. nîn'aiui n se va teme S5 

treakz rîslă Escaut ks noi. 

. Kanitanii 'nzrzsirs kortslă. nrinuinelsă ui , delers 

ordinele loră. ks nrekazăpisnile arstate. -.. : 

Îndals, toate asts mslmime de oameni îsks s5 

se a5z5 O msrmărs amestelats: dar se nslea krede kz 

era ală vîntslsi, jăkznds-se în - irestiele . uiganlis6 uri 

nîntre erbele stsfoase ale ksmnieloră. 

„.. Admiralălă se. dăsese ne bordală vasulsi ses
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___:-Xă toate astea “ lokăitoriă Anversăli ns vedea 

ks linisue nregztirile ostile ale domnălzi. dăue d'Anjou, 

mi 'Joyeuse. ns se însela atribăinda-le toat reaoa' voinus 

nătinuioas'p - 

Anversslă, Isndă însera, era la 3 snă stsnă, insa 

ami demertă .ne din: afars, în întră nlină de mărmsr ui 

de: miskare.. Se : ia 

' Flamanzii armani fguea servinislă de natrsle. în 

strade, barikada kasele loră, îndoia lanusrile, mi: se 

înfrzpia- kă . batalioanele nrinuinelsi ' Orange, - din lară . 

o narte s'afla în garnisonz la Anversă, - mi uea. alts 

narte intra.'nr6 rîndă ». kai» îndatz «ue .intra, se aumcza 

în: oraulă. -- IE PT a Ra 

-Ksndă totală. fuse ; gata  nentrs 0 > nsternils ant— 

rare ,:. nrinuinele . d'Orange ;: ne o: sears . întănekoas. mi 

„orb lans, intra mi elă în-oramă - sr niuă o - manifestare,
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dar ks linisuea mi kă tsria ne karile avea la îmnlinirea 

italoră otsririloră sale, kzndă fzuea o datz aste otzriri. 

Se dsse la osnelelă oramslzi ănde oamenii sei 

îi nregztisers toate nentră instalarea sa. 

Alolo nriimi ne toi kartenarii ui ne uentenarii 

bsrgesiei, treks în revisis ne ofiperii trăneloră nlztite, 

anoi în-fine nriimi ne nrinuinalii ofiueri ne kari îi în- 

siiinui desnre nroielitele sale. 

Între aste nroiekte,: uelă mai otsrilă era sp 

nrofite de manifestarea dsuelsi d'Anjou în kontra ora- 

mălsi ka se rămns kă dînsslă. Dsuele d'AÂnjou -venia 

ande Tzkatsli voise ss l& adskz, wi auela vedea kă 

bsksris ne astă noă nretendintă la săverana nătere ner- 
zînds-se ka uei alui, 

Kiară seara ksndă “dsuele d'Anjou -se :nregstia 

ss  ataue, nrekăm amă „v5zată, nrinuinele d'Orange, 
kare s'afla de dosz zile în: oramă, pinea konsili ks ko- 
mandantslă veisyii nentră bsrgesi. Rea 
„La fis-kare obiekpisne feksls de : gsvornatorală 
la nlanslă ofensivă al& nrinuinelsi. dV'Orange , daka asts 
“obiekpisne nstea sr adsks întsrzicre în nlanan nrinvinele 
WOrange da din kană ka snă „omă- sănrins$ de asts 
nesigăranug. 

Dar, la fi-kare tinere de ăn k Komandantal 
uelsgii resn&ndea: Să , 

— Urinuine , suii k5 6 năsă la kale, ks mon-— 
siniorălă katz 's5 vii: astentsmă dar ne monsiniorslă. 

Astă kăvîntă manikă fuea ne Tzkstsli ss înkrante 
snrnnueana; dar totă: înkrsntends-mi snrenuearia : mi: ro 
zînds-wi &ngielc. în nenavea sa, elă 'asterită. ..
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- Atsnui fis-kare ayinta okil sei ne ini mare oro- 
loyiă kă nise bzizi grele, narkr iară fi icrată' ss gr5— 
beaskr venirea nersonagizlzi astentată kg. astă-felă de 
nenaie, | 
- . “Noă5 ore sănars; nesigăranga se fsksse o grije “ 
realz ; nisue senlinele ziuea kr aă zrită miskare în ta- 
bira franuesn. i aa 

O mil barks latz ka hasinală snei “balange se 
esnediase ne rîslă Escaut; lokzitorii Anversslăi, mai n 
uină. nelinisuini înks de ueia.ue se netreuea ne zskatt 
de .kslă' ne mare, dorisers sz aibz nosteui nreuise des- 
nre flota franues; mika barks. ns se: mai întorsese. 

| Ilrinuinele - Orange se skslă, mi, măsksnds—ură 
de nelasă mznsuiele sale de nele de bivol, zise lokzi- 
toriloră Anverszlăi ! 

—. Monsiniorală ' ne va faue ss astentsmă atztă 
de msllă înkziă Anversslă va fi konrinsă “mi arsă ksndă 
'va' sosi: oramălă alănui va' nsica - jsdeka diferirpa ' ue 
se afls întraueasts : nriviniys între Franiesi. mi Snanioli. 

Aste vorbe n era de lokă fskate ka ss .linis— 

ueasks “ne domnii ofimerii uivili, ama dar « ei se zitare 
snălă la altslă kă mslts tărbărare. | 

În astă minătă, ăn snionă ue se ttimisese ne 

kalea de. Malines, ui se dssese ki kalslă nîns la Ssn- 
tzlă-Nikolae, se întoarse ansnuisndă k5 n5. vszăse . niui 

n'aszise nimikă “kare s5 arate kztă de năyină venirea 
mersoanei we se astenta.  - 

— Domniloră, strigă Tokatslă la astz . niostate, 

vedeui, de nrisosă-amă astenta; ss favemă înmi-ne ue 

avemă de fekată! timnslă ne grsbesue mi kamnabiele nă
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_săntă întră nimikă parantite. E bine” s'avemă înkredere 

în nisae talente sănerioareș. dar vedegi 'kz mai "nainte de 

toate, kals ss. ne întemeizmă. ne noi înmi-ne. 

Ss desbatemă dar, domniloră, 

„ Nă terminase înkz, mi nerdeaoa salei se redikă, 

mii &n5 valetă ali oramălzi se: arsti zikîndă nămai astă 

kăvîntă, kare, într'ănă asemenea minstă, se nsrea kz 

nrepăesue kztă. altele” o miiz: - 

„ —  Monsiniorslă !. | 

--Dsns tonălă astsi -omă, dăns bakuria ne kare nă 

se 'nstea onri d'a.o manifesta. îmnlinindă—ini datoria. de 

suiieră, se: nztea. vedea: entssiasmslă nonoralzi mi toals 

înkrederea. sa în auela ue 5 nsmia ks astă năme vagă 

mi'resnektsosă:: ... . .. i E 
Monsiniorslă ! Mi 

: Abia: tpksse sănelslă _astei voui tremărate de 

miskare,. mi &nă. omă k'o-.talis înalts uri imnerioass, 

nărtsndă- ks mslts gramiz: manta ue lă înfemăra . de totă, 

intri în. salz, ui salst k karteniz . ne aueia kari s'afla 

akolo. N ă Pa 
» Dar la uea dintiis: nrivire  okislă se m'bndrs i 

nstrănzstoră zori ne nrinuinele. în : mizlolkălă - ofiperiloră. 

Se desc drentă la dînsslă mi i întinse msna. | 

: Irinuinele strînse aste mznr kă iubire, mi mâl 
k3. vesnektă. | ” 

“ FĂ în zisers anal alia monsiniore. 

Dsns asts skăris skimbare de noliteue; neksno- 
skstălă: îmi sloase: manta. : | 

-: Era învestilă ks o vests ling de mele de bivoli, 
nărta niswo : înlksluyrminte de nostavă -mi nisue uisme. lănyi
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de:nele Era armată l'o snads lsngz kare semrna ks 

faue marte, ns din kostsmală se, ui din membrii :sei, | 

kă'atrta înlesnire jska alztăre ks dinsălă ; sn mikă năm-. - 

nală era netrelsztă în brsslă s65 ling 0. teasks nlint 

de xsrtie. i 
3 În mintală: Ieondă: tură arenki manta se nztă vedea 

sismele sale ucle Isnyi, desnre kori amă vorbită, nli— 

ne de 'nslbere mi de noroiă. 

-Tlintinii: sei, -romini de snyele kalslsi seă, sko- 
tea 5n5 sănelă :sinistră la lis-kare , nasă ue  fzuea. ne 

lesneză 

“Se amezi. la i masa 2 “koasilatăe 

: „—— DĂ bine! snde ne alim, monsiniore ? în= 

trebi elă. - 

— “ Monsiniore, ! resnănse Tkatală, lata: s S5 f vs 

zstă venindă aiui ks stradele era “barikadate.. 

— Amă vszstă asla. 

„1. — Uli kasele krestate, adosyi : 5nă. ; -ofi peră. 

""2—-Kztă desnre asta n'am natslă s'0 vază, € dar 

6.0 Dău5: MDS5r5.: ae Sa 

—: Uli lanpsrile: îndoite, zise altslă.: | 

—-De mingne, resnsnse nekănosktslă l'snă tonă 

nenssstoră. : DI 

i — Monsiniorslă - n anrobeazs niui - „de: om. aste 

nrenarative- de: ansrare? întrebi: snă  oare-kare . k'snă 

aventă. simpitoră 'de- neastimasră mi de desksmuznire. 

:— Ba. da, .zise. neksnoskstslă, .:dar: ks. toate :'a— 

stea.ns kreză ks, în îmurejărsrile : în ari ne allsmă, 

53 fi. foarte. folositoare; ele :osteneskă “ne soldată “mi
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neastîmnzrs ne bărgesă. Îmi nare ks aveni snă ulană 
de alakă mi de anzrare? a 

— Astentsmă ne monsiniorălă ka sz i komsni= 
l'smă, .resnănse bsrgmaestrală, Aa | 

— Snsnegi, domniloră, snsneyi. 
— Monsiniorslă a sosită lkam tsrziă, adzsui nrin= 

uiiele, mi astentends-lă, 'a trebaită sz lskreză, 
— Uli bine ai fskstă, monsiniore; afars de a- 

sta se suie ks ksndă Iskrezi, lskrezi bine. IIli că, kre- 
de-ms, n mi am nerdstă timnală ne aromă. 

Amoi întorkînds-se snre bărgesi: ie 
— Suimă nrin Snionii nostri, zise bărgmaesirslă, 

li o. miskare se nregstesue în tabera Franuesiloră ; 
ei se disnsnă nentr'snă atakă; dar fiindi-kz „ns suimă 
din ue narte are sr viis atakală , âmă amezată ts- 
nălă astă-felă ka ss fii îmnsrpită kă egalitate ne 'toats 
întinderea zidsriloră. A | 

„— Asta € kă minte, resnănse . neksnoskatală le? 
snă ămoră sărisă, wi ăitsndă-se ne fărimă la 'Tohkstală, 
kare tuuea, Izssndă, elă kare era omă de resbelă, ss 
vorbeaskz de resbelă topi bărgesii. . i 

— Aura amă fskstă mi ks trănele noastre ye- 
izuenesui, ărmi bărgmaestrălă, ele sag îmuzrpilă „urin 
nostări îndoite ne toat întinderea zidsriloră, mi aă or- 
dină sz alerye kiart akum la lokălă de atală. - 

--- Nekănoskutălă nă resnsnse nimikă; se nzrea ks astenta ne Ilrinuinele d! Orange ss vorbeaskz wi elă. 
»-—— 5 toate astea, srmii bărgmaestrălă, wrrerea eloră mai. mslyă 'din- membrii konsilislsi este kz se nare
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k- nenstinur ka . Franuesii s5. abs a . minte mai msltă 
de kzlă o. îintz.: 

— Uli nentră ue asts 5 into? întrebă neksnoskstelă. 

— Ilentrs ka ss ne. snerie mi ss ne adskr la 

o învoialz amilialz kare.sz dea oramsălă Franuesiloră. 
'Neksnoskstălă se sili ears “la nrinuinele d'0O- 

range: sară fi zisă ks era streină de. toate ue se ne- 

treuea, uri .askălta aueste, vorbe ks atzta nenzsare în 
kztă semzna oare-kăm a desnrent. | 

—- Kă toate.astea, zise uineva ks neastinisr, 

astr sears s'a lirezstă ls se „vede. în tabzrz nisue nre- 
narative de atakă. | 

„— Irenăssri Îrrs sigărauu5, resnsnse bsrgma-— 

eslrălă. . Eă înss-mi am ueruetată tabzra: lesnă minsnată 

okiană din . Strasburg: tsnsrile se nzrea pintsite de ns- 

mîntă, oamenii se nregzlia de kslkare friz niui o emo-— 

nisne, domnslă dsuele d'Anjou da snă nrînză .în kor- 

tslă sei. IE E _ 

. Nelsnosketent “arănk5: o .alts kzststsrz . assnra 
nrinuinelsi d'Orange.  Astz datr i nsră. k5 5nă oră 

ssrîsă înkrenia “bsza : Tskătălsi, - ne kzndă : ko: miskare 

abia VBZBUL , smerii - sei . desnrepsitori. însoia. „adestă - 

sărisă. -. „i o - 
— BI domniloră, zise nelsnoskatălă,. suntegit în 

denlinz retsuire, în astă minztă nă vi se .nregziesue 

snă atalkă ne. săb. asksnsă, ui snă înămosă .. ui i bsnă a-= 

saltă ue l& vei înverka. : RR 

— Adevsrată ?. DO a 

— Tlansrile voastre, oră cală de natsrale' vi.se 

nară, săntă nekomnlekte. *! .:. ii:
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— E toate astea, monsiniore... zisers bărgesii, 

smiligi de a se arzta ks îndoials desnre kănosuinpele 

de strategiz. a 
— Nelomnlekte, adsăgi neksnoshkstelă,, fiindă- 

kz vs astentani la o lovire, uri ai lzată toate m's5- 

rele nentră asts întimnlare. 

— Negremită. - 

— EX bine! asi lovire, domnilor, dala 5 
kredeyi... 

| — "Termineazs, monsiniore. 
— 85 mo astentani, s'0 dani. 

— Ama veză! strigi nrinuinele d” Orange, cats 
vorbs. | 

*— În astă mină, srmă neksnoskatală, kare în- 

melese de atsnsi ks era ss afle snă snrijină în nrinui- 

nele , . lkorzbiele domnslzi „de Joyeuse se gsteskă de 

nlekare. . i ai 

— De snde ssii, monsiniore ? strigarz -îmnresnt 

bsrgmaestrălă: mi uci alyi membri ai konsilizlui. 
| — O suii, zise neksnoskstslă. | 

O msrmsrs de îndoialz trekă ka o: suflare în 

adsnare, “dar, ori kztă de ziuoars, fă ajănse "nins la sre- 
kiele îndemsnatikslsi omă de resbelă kare'se întrodăse- 
se ne suenr ka sr joaue,  dăn5 toalz robabililalea 
velă d'întiiă rolă. 

— Vs îndoiyi? întrebă lg kă uea mai mare 
linisue mi ka ink omă denrinsă sz se Isnte în. kontra 
tătăloră temeriloră,, ttăloră amorsriloră-nronrie nui tstă— 
loră nrejsdekzuiloră bsrgese. : - . 

— N5 ne îndoimă, findă-k5. e o ni, monsiniore,.
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Dar ks toate astea Maiestatea Voastrs ss ne 

nermits a i snsne. | i 
— Snsnegii, 

— Ka daka era astă-feli... 

— Ile srms? 

— Amă avea nsvele. 

o — Tin sine? o. | 

— Tlrin' snionslă nostră: de marinr. a 

FINE VOLUMULUI WI.
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PATRU - DEI ȘI GIN 

IN 

„GSrmmare ) 

Într auestă minată n omă îmninsă de ămieră in- 

tr5 grei în salz, mi fks kă resnektă kzyi-va nai ne 

nardoseala lsstrăitz, înaintendă jmztate kztre bsrgmae- 

strălă, jmztate kstre irinuinele d'Orange. 

— A! a! zise bsrgmaestrală, .ts esti, amiue? 

— E3 însă-mi,  domnsle brgmaeslre, resnsnse 

nozlă venită. 

— Monsiniore, zise > bargmacstrală, auesta 6 0- 
mălă ne kare 18 amă trimisă nentră deskonerire. 

4
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La avestă lkăvintă de monsiniore, lare ns se 

adresa nrinuinelsi d” Orange, snionslă. fzls o miskare 
de ssnrisz mi de bskăriz, ui înaintă renede ka ss va- 
z5 mai bine ne auela ne kare lă kalifila ks astz titslz. 

Noslă venită era 5nălă dintr auci marinari fla- 

manzi ală korăia tină 6 ama de reksnoskătă, fiindă aura 

de auentată: lanslă natrată, okii albastri, gitslă sksrtă 

mi &merii laui, mototolia în mznile sale vele mari k5- 

visla sa de Iîn5 smedr,. mi kzndă făsese anroane de 

oligeri, so vzză ks Isa d'assnra daleloră o ărm5 mare 

de ans. e Ma 

Ksvîntală este ls vesmintele sale' groase era de 
tolă măiate mi kărmea -de ans. i 

| — 0! o! als 5nă bravă kare a revenită în 

notă, zise neksnoskstslă nrivindă ne marinari ls auelă 
obiueiă ală astoritzuii, kare imnsne ferz veste soldatslzi 
ui servitorălsi, neniră ks imnlikz d'odatr komanda mi 
mîngiierea. i | 

— Da, monsiniore, da, zise marinarăls kg gra- 
br, mi Eskastală este mi mare mi renede, monsiniore, 

— Vorbesue, Goes, vorbesue, srmi neksnosks- 
tălă suiindă bine nroţislă favoarei rie lare n'o arzta &- 
nzi Simnlă matelotă kismsnds-lă ne nsmele seă. 

„Uli, dintr auelă minstă, nekănoskstulă miră a e- 
sista nimai neniră Goes, mi adressnds-se la dinszlă, ls 
toate kz era trimisă de altsli, era ioato la: auela lare ară 
îi trebsită ss dea sokoteala misisnii sale:. 

— Monsiniore, zise elă, am nlekată în uea mai 
miks a mea Dbarks; am trokatg. ls kăvîntal de ordină 
în mizlokslă onritoarei ue amă fekstă. ne - rîslă Eskaut
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ks bastimentele noastre, mi m'am dăsă nînz la aueă 

blestemani de Franuesi. AI eart 6 monsiniore. 

Goes se onri. RE 

- î — Snsne, snsne, zise nekenoshkatlă sctzindi, 

ssnt nămai ne jsmstate Franuesă, mi nrin srmare voiă. 

fi nămai ne jsmstate blestemată. : 

— Ama dar,. monsiniore, nentră ks monsinio-" 

rălă  voiesue ss ms erte,.:. 
„Nekănoskatălă fil ănă semnă din kană. Goes: 

srmi: a | ie | | 

— Ile kzndă trsyeam noantea ks lonenile mele 

akonerite. kă ninzs, aszii ne uineva strigsndă: 

— Ei, vlă din barkz, ue vei? . i 
- -Am krezătă  lk5 întrebarea era 'adresals stire: 

mine, uri. eram gata ss resnănză uova, ksndă aszii stri-: 

gsndă înderzislă mes: 

„— Lăntre admiralz. 

Nekznoskstală nrivi ne ofiţeri Ie ună „Semnă din 

kană. kare însemna: . 

— Ye vs snăsesem?eă ? 

— Între auelă minstă, srmi Goes, mi leonăă vo=. 

iam ss mergă la mermă, simyii o isbire șnsimîntztoare ; 

harka mea se dete afsndă; ana mi alkoneri kanslă; m3 

rostogolii în” snă abisă fsrs fsndă, dar valsrile Esla- 

stslsi ms rekănoskăr'5 ka PO veliz knoS4in/g5 ui re= 

vsz5i uerslă. - 

“ Era lsntrea admirals kare, kondzkindă ne dom- 

năl de Joyeuse la yermă, trekăse neste mine. Aksm, 

nămai Dsmnezeă singsră suie kim de ns m'am sdrobilă 

saă înekată.
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1 — Msluămimă, brave Goes, măluămimă, zise” 

nrinuinele d” Orange, feriuită da vedea ks nrevestirile 

sale £ se realisaserz ; dă-te, mi tai. 

“IIli întinzîndă bramălă în nartea sa, i năse 0 n5n- 

95 în msnr. 

Is toate astea marinarălă mrea kz mai astenta 

veva: asta era voia neksnoskaătălzi. - 

Avesta fekă snă semnă. bine-voitoră 1 mzna, 

mi Goes. se trase, învederată mai mslmămită de astă 

semn de kztă fsese de darslă nrinvinelzi d” Orange. 

„u— E bine, întrebi neksnoskstălă ne bărgma- 

estrălă, ue: ziui de auestă renortă? te mai îndocsui înke 

lkz Franuesii voră.nregzli lorzbiele, mi kredeai lz nen- 
tră ka sz netreakzs noantea la mermă domnălă de Jo- 

yeuse se. dsuea. din tabzrs la galera admiralr ?. 
— Dar, devinezi monsiniore ? zisers “bsrgesii. 

— Nă mai măltă de stă monsiniorălă nrinui- 

nele d' Orange, kare este în toate lzkrsrile de nsrerea 

“mea, sent sigsră. Dar, ka Înzlgimea Sa, am aflată. bi- 
ne, mi. mai lkă seams, ksnoskă 1 ne reia kari, s&ntă akolo 

“în nartea vea: altr. .. 

[Ii -lkă mena sa arsta kamniele. 

— Astă-felg,  ărm5 elă, m'am fi mirat mal 

de ns îi ami vedea ataksndă asts noante. * . 

- Dar, fini gata, domniloră;. kzui daka le dau 
timnă, voră alaka kă seriositate. 

— Auestă domni îmi voră da drentate da mzr- 
terisi k5 în aintea venirii domniei tale, monsiniore, le 
vorbiam tokmai meia ue le vorbesui domnia ta aksm. -
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— Dar, întrebă baigmaesteală, kăm monsinio- 
ral krede ks Franuesii voră ataka? . 

— Eatz nrobabilitspile : infanteria este katolilee, 
ea se “va bate singsrz; Asta: va s zilks km va ataka 
de o narte; kavaleria € kalvinz, mi ea se va bate sin- 
gărz. Dos nzrui. Marina 6 a domnzli de Joyeuse 
elă. sosesue de la Ilarisă;. kărtea suie ks ue slkonă a nle= 
lkată, va voi s5 aibs -nartea sa de bztaiz mi de > gloris, 
Trei nsrui. 

— Atsnui, sp  favomă tei ornană, : zise  barg- 
maestrslă, - 

— Faueni anal, domniloră, nalt singer, din 
topi uei mai bsni soldani, ui Izsaţi ne aueia de kari 
vs îndoini în mizlokală lsmuslăi, la naza zidăriloră noa- 
stre.  Anoi, lkă auestă lkornă, fauepi o emire tare în 
minstală lkendă Franuesii se voră  astenta mai năuină la 
aueasta. Ei redă ss. ataye:  anskami-le înainte mi 
atakapi-i voi mai întiiă; daka' îi veni astenta.la. asaltă, 
sănteni nerdăui, lui la -asaltă ks: Franuesslă n se: mz= 
soarz nimini, nreksm 5 voi ns se noate nsne nimini, 
domniloră, lkzndă, .săntepi la lkzmnă mi anrsrai. anroni-— 
erea de orawele voastre. 

Frsntea . Flamanziloră: strelsui, 
— Ye ziueam, domniloră? zise Tolkstală. 

— Asta mi- faue o mare onoare, zise nelksno-— 

Istelă, da fi, îsr5 ss suiă, de aueia-ui nzrere ka uelă 

d” întiit lkanitană ală sekslzlsi. | 

Amîndoi se înklinarz. ks nolitege. 

„3 — Dar, ărmb. nekănoshkstală, Sa zisă,- veni fauo 

o emire ferioasz asănra infanteriei mi lavaleriei. Sneră
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Iv : ofiperii vostri. voră lkondsue ast. einire astă-felă în 

kzlă s5 resninyeni ne îmnresărziori. 

— Dar korzbiele:loră, lkorsbiele oră, z zise bărg-— 

maestrălă, voră strika bariera noastr; mi fiindă vintslă 

de la nordă-vestă voră fi în mizlokălă oramălăi în do- 

55 ore. 

„ — Voi aveni "urease veli orzhit ui trei-zevi 

de barue la Santa-Maria, adik o leg denare diaiui, 

nă 6 aura? asta 6 harikada voastrs re maro, asla 6 

lannală vostră kare înkide rîslă Escaut. 

— Da, monsiniore, este iară ama.  Ksm ks5- 

nOsui toate aueste amznsnte ? 

Nekgnoshstslă sărise. 

„— Le kănoskă, nrelksm vezi, zise el; akolo e- 

ste soartea bztzliei. - 

; n — Atănui, zise bargmaestrălă, late S5 trimitenă 

întsriri braviloră nostri marinari. . 

— Din kontra, năteni ss disnsneni înks de Na=' 

tră săte. oameni kari era akolo; doz-zevi de oameni 

inteliginyi, bravi mi devotani voră fi de ajsnsă. 

„ Anversalii deskiserz okii mari, . 

— Voipi, zise neksnosksislă, ss sfrrmarii flota 

„ franvesz de totă nsmai ks uele mease korzbii velă ui 

kă uele trei-zeui de Dbarue veli ale voastre? . -- 

_— Xm! zisers Anversalii mivinds-se, nă era 

aura veki 'baruele noastre. 

— EI bine! nrengini-le, zise nelnoshatală, uri 
vi se va nlzti nrepălă. 

— Eat, zise înuetă Tzkstslă neksnoskstslui, 0a-
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menii în kontra lsrora am în fis-kare zi a mr lnta. 

O! daka ară fi nsmai evenimentele, le aui învinge. 

„n — Ss vedemă, domniloră, : srmii. nekenoskstslă 

nsnîndă msna la nsnga sa de la brză, kare gemea, de nlins, 

nrekăm amă snăs0, nremzii-le. dar nreysini-le . iste; 

vei fi nlztii ls nolime ue vi. se voră trage asănră 

voastrs, sncră ks.o ss le aflagi bsne. 

— Monsiniore, zise bărgmaestrală, dsmsnă mi- 

nstă de deliberare kă kartonarii, kă zeuiiarii mi kă 

sstamii, ssnlemă. negăustori ui n siniori; kat dar ss 

me eryi oare-kari îndoele, kzui ssfletslă nostrs, vezi, 

n 6 de. lokă în kornslă nostră, dar. în kontoarele noa- 

stre.. Ii toate astea, ssntă oare-kari întimulzră ksndă, 

binele menerală, suimă a faue sakrifiuie.  Disnsnegi dar. 

de barierele noastre dens ksm o înmelenexri. 

-— Ilre legea mea, monsiniore, zise Tslstălă, 

asta te nrivesue ne domnia ta. Mi ară fi trebsită mease 

Isni ka: s kanstă ueia ue domnia ta redikană adinea- 

ori în zeie minăte. : 

— Disnsiă dar de bariera voastra, domniloră ; 

însz eatz în ue felă disniis de dinsa: 

Franuesii, ks galera admirals în îrsnte, voră în, 

uerka s5 siriue treuerea.  Eă îndoeskă lanusrile bari- 

erei Isssnds-le o lsngime îndestălz nentră ka flota sr 

se afle nrinss în mizlokălă barueloră uri 'korzbieloră 

voastre. . Atănui, din baruele mi din korzbiele voastre, 

uci dosp-zeui bravi me kari ?i am Issală alolo voră a- 

rănka kîrligele, mi,.dămaveia, voră fi într”o “bar - 

dans ue voră nsne fokă barierei voastre înksrkatz k5 

materiale anrinzztoare. i
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— TUI, îlă asksltani, strigă Tslktslă, flota fran= 
yes5. va arde de totă. | | 
să — Da, de totă, zise nekonoskstali; atsnui, nă= 

mai 6 retragere ne mare, nămai 6 retragere ne 

l'smiie, kzui veni .da drsmslă stavilareloră din Malines, 

din Berchem, din.Lier, din Dufel mi din Anvers. Re- 

sninmi mai întiiă de voi, srmsrimi de stavilele voastre 
rănte, înkonjărai: din toate nzruile de astă reflssă ne- 
astentată mi totă d'asna kreskîndă, de asts mare kare 
va avea nămai ănă lăsă mi niui snă reflssă, Franuesiă 
voră fi topi înekayi, afndani, nimiuini. 

Ofiperii sloasers 5nă strioztă de bskzriz. 
— Este nămai o neksviinus, zise nrinuinele. 
— Kare, monsiniore ? întrebi .nekanoskatslă. 
— K5 ară trebăi o zi întreagr "la sr esne= 

dismă diferitele ordine la diferitele orame, wi mavemă 
de kstă nsmai o orz... . : 
— 0 ors 6 destslă, resnsnse auela. kare se 

nămia monsinioră. a 
„— Dar uine va nrevesti flotila ? 

'— Ea este nrevestits. 

- — De vine? 

— De mine.  Dak'auesti domni ar refssa ss 
mă o dea, le ami lksmnsra=0.: o Ă 
„— Dar Malines, Lier, Duftel? 

— Am trekstă nrin Malines mi nrin Lier, mi 
am trimisă ănă agentă sigură la Duflel. La snă-snre- 
zeue ore Franvesiă Voră fi bstsui, la mezizlă nonglii flota 
va fi arsz, la o orz Franuesii voră fi de totă retrauli, 
la dosz ore Malines va sfsrima zvgasele, ' Lier va de-
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skide stavilarele, Duftel va: slkoata tsnsrile afars din na= 

tarile loră: atsnui toat ksmnia se va faue snă oveaniă 

fariosă lare va îneka kase; ksmnie, nrdari, . sate, este 

adevsrată, dar kare, într auelă timnă., vo: renetă, va 

îneka ne Franvesi, mi aueasta k'snă astă-felă de kină, 

în kstă nă va mai intră niui snălă. singsră în -Franuia. 

_O tsuere' de mirare - mi: măi. de: snaims nriimi 

aste Ikovinte ; anoi,. d'o dat Flamanzii - învensr5 a a= 

nlasda, IE 

Tlrinuinele & Orange: folk doi nani Istre nek 

noshkată ui i: întirise m'sua. ! 

” — Ama. dar, monsiniore, zise el, totală € gata 

din nartea noastr? 

—. Totă, resnsnse nekanoshatală. In eat, îmi 
nare kr wii din nârtea Franuesiloră totală 6 gata. 

“Uli ks deitală arsta . snă. ofineră kare redika 

nortiua. ' - A 

—: Sinioră mi “domn, zise Gfipersli,. nriimimă 

suivea ks Franuesii sai msi ne mersă mi înainteazs 

kstre oramă. 

— La arme! strigi Dsrgmaestrelă. 

— La arme! renetirs asistangii. 

— 8nă minstă, domniloră, întrersnse neksnos- 

katală ks glasslă seă imnosantă mi imneriosă; sitani a 

ms Issa s5 v5 fakă uea din srms rekomandare mai im- 

mortants de kstă toate uele alte 

— Fz-ne! fs-ne! strigars topi. 
— Franuesii voră fi sănrinui, nă va fi niui m5— 

kară o bstaiz, niui kiară o retrauere, dar o fsgs: ka 

s5 “i gonipi, Katz ss fipi ămori. Ilentarele josă, la
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drakăl' nentarele voastre “ns vs las ss vs miskaţii, 

v'aă îskztă ss nerdepi toate brizliele ue ai nerdstă. 

Ilentarele josă! domniloră;, nentarele josă! 
a "Uli neksnoskztălă 'arzt; nentslă seă uelă: mare 

anirată nămai 'Isnă nientară de nele.de bivoli. 
„.— Ne vomă: reafla - la lovire, domnilor. kani- 

„tarii, ărmă' mnekănoskatală ; “de o kam :dats, merueni în 
niapa Osnelslsi-Oramslzi, snde veni afla ne topi va- 
menii vostri în bztaiz. Vz voiă însoni akold. 
 — Mălgămimă, monsiniore, zise nrinuinele nekă= 

noskstălăi, sksnami d'o dats Belyia wi Olanda. 
: — Irinuine, m3 laszi nrea măltă, resnănse auesta. 

— Înzluimea Voastrs va konsimyi a trage: sa= 
biă în kontra Franiesiloră?. întrebi nrinuinele.. .. 

„— M5 void ameza într'sni kină .ka 55 ms batt 
în fas kă xăgenoyţii,: resnsnse neksnoskstală înklinpn= 
dă-se k'snă ssrisă ue i 15 ară [i invidiată tristslă ''seă 
însonitoră,. i ne” kare 'Dsmnezeă nsmai îlă 'înmelese.



-. FRANCESI ȘI FLABANDI, 

În 'minstălă lzndă totă konsilizlă emia de la os- 

nelslă ' oramălsi, mi ksndg ofimerii se dăuea ss. se năit 

în frăntea oameniloră oră vii sz esekate ordinele k5- 
neteniei neksnoskăte ' kare :nzrea trimisă Flamanziloră 

de înss-mi Ilrovedinma, 5nă lsngă. ramztă uirkslară kare 

nsrea 'a akoneri totă orauilălă, resăns ai se: ressm5 în- 

tr snă mare strisziă. -. i tati 

: Înm auestă timnă artileria tsni.. 

 “Aueaste arlileriz veni 's5 sănrinz; ne: Franiuesi 

în mizlolkală mersslzi 'loră de noante,: ne kzndă kredea 

ss ssnrinzs -oraulălă ei însi-mi adormită. Dar. în lokă 

s meargs mai înuctă, ci.merserz tare. : i 

-. ::Daka ns nătea 55 iea uineva. oramălă fra, ve= 

ste „13 cskalada, dens ksm se zivea. în timnală auela, 

sc nstea, nreksm amă vzzelă ne regele Navarei fskîndă 

la Cahors, se nsteă ss 'îmille manpslă ks fasuine ui s5 

faks si sarz smile k5 nelarde.
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Tsnzlă din întzriră ărmb dar a trage; dar noan- 

tea efektălă seă: era mâi nimikă; dans ue a resnsnsă 

lkă strigste la strigzrile adversariloră loră, Franuesii în- 

aintars în tsuere kztre întzriri ks auea netemere ft- 

goass kare le este obiuinsits în atakă. 

Dar de o dats, noryile mi nortimele se deskidă, 
“mi. din toate nzrpile se renedă oameni armani; de kztă 

nă era feria uea înfokatz kare. înssfleuia ne Franuesi, 
ui snă fel de bepiz grea. kare ns îmnedikz miskarea 
reshbelikslăă, dar kare fave ne resbelikă tare ka snă zidă 
ve se rostogolesue. 

Era Flamanzii kari înainta în batalioane strînse, 

în grăne komnakte ne d'assmra ksrora ărma detsnarea 

artileriei” mai msltă sgomotoasw de kstă snzimîntstoare. 

„î- Atănă lănta învene mentă la nentă, sabia mi k5- 

pitslă se isbeskă, ' askăpiurălă mi lanuea se sdreleskă, de- 

tsnzrile nistoaleloră: uri: ale - arhebsseloră lsmineaza obra- 

zele rowiite: de 'sznume. MR : . 

“Dar niv snă. pinstă, niui o IMSrm5r5, niui o ailgne+ 

ere: : Flamandslt se bate kă trbare, Franueszlă kă ne- 
kasă.  Flamandslă 6 făriosă ks are ss 'se batr, kzui nă 

se :bate” niui din' starea sa niui de nlzuere.. .;:Franuesslă 

6 fsriosă kr € atakată- ne kzndă atala.:: IE 

i si În“ minătăl& ksndă ajsnse Isnta la: meni, 'k3. avea 
învermsănare ne kare ne 'vomă  uerka.; în-dewrerlă a.0 
deslkrie;: detsnzri ;renezi “se -a5dă în' nartea ; Santei- Ma- 
rie, uli:0: lsmins se 'rediks d'assura: oranislăi : ka :0' fla-. 
kzrz. Asta 6 Joyeuse kare: ataks. mi kara vrea s5 tra- 
95 în altv .riarte lsarea:a minte :a inemikslui - strikpndt 

o.
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bariera kare  ansrs râîslă 'Escaut, kare: va ;nztrănde -lă 

  

Hota sa în mizlokălă: oramslăă. 2: ee it, tdi 
Vel nsmină, este ueia ue-sners Franvesil. ! ii 

Dar ns 6 de lokă ama... i ci i iti 

” Îmninsă de snă vîntă. dela: vestă, adiks intai 

sol5 1 mai favorabilă  nentr'o 'asemenea înirenrindere,. Jo=+ 

yeuse 'redikase ankora, mi! kă galeru -admiralz în frănte; 

se Izsase ss. meargt 'dsns auelă vîntă kare .lă: îmninuea 

fsrs voia ksrsălăi .anei.. : Totslă era -gaia' nentrs Int 
marinarii sci; armani ks sabiele loră de: anroniere,::era 
în ărm3 ; tănarii 'scă, ks fililslă anrinsă, era: la. tsnsrile 
loră; inatelopii sei lb grenadele ne:nodiiele; : în-fine 

mateloui: alemi, armani: ks: seksre, . sta gata. ss sarz 
în korsbiele uri baruele inemiuiloră “uni -s%. sfsrîme lan 

sri mi fănii ka ss fakz- snă nirlează flotei. :: . -. -.. 

Înainta' în tsuere.: Vele ueante băstiinente alo 

I2ă Jojeuse,, disnsse în sngiă, a ksrora galerz admirals 

forma sngislă uelă “mai askăgită, nsrea 0 trsnz de fan= 
tasme igantiue . alsnekzndă ne .d'assnra anei. - Jsnele; 

„al kzrăia: nostă - era ne Danka sa de .rîndă, ma nststă 
sz wieaze la nostslă ses... Învestimîntală ks o 'frsmoas5 
armalăre, lsase ne galers lolkslă uelsi d" întiiă' lokote- 

nentă, mi:nlekată snre katartă, -okislă set nzrea: a:woi 

5 nsirsnss ueaya. rîslsi i afsndimea ' nongii.. . .,.: 
. Îndats,' mînire aueasts obsksritate, -vzzs zzga= 

săl& lare 'se întindea ks făris nîntre rîă;-elă nzrea n5- 
rssită mi. deserlă.-: De -kztă, într aste mere: de. kărse; 
era eva înfrikomeioră i în n asl8 nsrzsite ui | în. astă sin= 

gărstate. ta Do 

"Kă toate asiea' înaizita PENA se alla îi :drerl 
QUEI PATRU-DECI-ŞI-CINCI. VOL. III. 2
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islă Darierei, abia. la doss, mii natră .săte.. brape,. ui la 

fiz-kare seksnds se anronia mai măltă 'de.kslă dinsa, 

frrs la: snă -singără. uine € akolo? sr mai îi: venii a 

resăna la ărekia Franuesiloră. . 
- Matelogii n vedea. într" aste - tauere - de kztă o 

notogrijito do, karo se înveselia ;, jănele - admirală, mai 

are ovszzloră, dovina o înuelztoriz . de kare se snzimînta. 

„ în-fno urora galerei admirale: se .nrinse în miz- 

lolcslă nînzeloră . amîndărora bastimenteloră kari forma 

uentrslă,bariorei, ui, îmaingindă-le înaintea ci, fskă s5 

sc aiileuc la mizlokă totă 'zzgasslă 'uelă: flesibilă a ks- 

rusia lkomaartimente se 'pinea-snslă de alislă :nrin -lan= 

sări, uri kare, Isssndă-se îsrs ss se sfrrame, 155, anli- 

I'ends-se la koastele korzbieloră franuese, aneia-ui for- 

m'5 ve 0 da. kiară aste korzbii. Sa 

;..D” odatz, în mintală kandă, nărttorii de sekare 

uriimia -ordină ..s5- desuinz ka ss. Sframe - bariera, . 0 . 

mălmimo de kirliue, arsnkale “de mzni nevzzăle,. se. a- 

&ruars do nînzele korzbieloră franuese. .. ::.. .: ei 

: î-- - Flamanziă -ureîntimnina manonera Franuesiloră fe- 

kîndă. ucia ue se dsuea s7 îaliz. a 

« Joyeuse kreză ks, incmiii sei-i da « o snt în- 
verusnats. Elă nriimi. Hirligele. arsnkate .din nartea 
sa legars. ks nodsri: do feri bastimentele inemiue de 
ale sale. Anoi, lssndă. o seksre din: 'mznile: :ănzi ma- 
telotă, so renozi uolă dintii asăura aselsia din. basti- 
mentele. ne kare. îlă ' pinca : mai strânsă Sirigznds: La 
lorabiz la: korabis! . a aa 

Toti ekinauislă s seă ilă armă, ofueai uiti ii matelogii, 

Skonîndă auela=uri. strigstă | ka uri. dinsală ;. dar niui snă 
a ae ss. - ez i .... 
” a por
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strigă :n5, resnănse. la strigstslă . s68, ivi 0. nătere nă 

se onsse Ja nzvzlirea : sa... aa 

„De krtă. se vszars, trei bare. aline, Ra oameni 

alsnekendă. în. tzuere. ne riă, ka ape paseri de mare în-— 
isrziate. ec 

se. denria - în nzterea. arineloră. . : : 

Asaltstorii remasers.. nemiskană., înte aste basti 

moente ne lari le Kăucrisers fer. Int. | 

_ Toti astă-felă era ne. toate linia. | . 

" D” odats Joyeuse aszi ssb ninioarele sale o , 10- 

vire sărdz„ mi &nă, mirosă . de. nsuioass 'se. resnsndi 

în acră.. E e De 

_ | Ină folueră “steebats, snirilală scă; alergi la o 

sur din fendală korzbică. ne. kare o deskise: lokăl& din 

mizlokălă bastimentglăi, ardea; 

În minstală | auela “iară, sirigztală: La korabis ! 

la “korabiz ! resăni .ne toat Jinia. e Sa 
Fiz-kare se srka mai renede de Kent dcsuinsese; 

Joyeuse, kare desuinsese uelă dintiiă, se arh uelă din 

SrmI. . Sa a 

În. minstelă Ind Tok ajense, la ieretele ga- 

lerei. sale, nalezra fpuca ss. sars nodslă. IC kare li ns- 

risise,. E ia 

| Atsnui, emirz nisuc “Naksre la din doa-zesi de 

vslkani.;.fis-kare „barkz, fis-kare sloops*. fin-kare bas- 

timentă era &nă kraleră ; ilota. franuesz de snă nortă 

mai konsiderabilă, nsrea. k5 domina snă abist de fokă. 

  

= Onă felă de korabiz angls..
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Ordinslă 'fsese dată de: a se liia fnicle, dea 
se ferma lanwările, de a se strika - ankorele ; matelo—: 

pii se renezisers la nînze! ks iseala oameniloră kon- 

vinuri “ks dintr” asts isuealz - snînzără -msntzirea Loră. 

Dar fanta era nemsruinits ; noate - sară fi des- 

feat de ankorele arănkate” de -inemiui assnra flotei 

franuese; dar mai era yele zrenkate de flota franvess 

a5snra bastimențeloră inemiue. 

D' odatr se aszirs doss=zeui de tănsri, basti- 

mentele îranvese tremărara în membrutăra* loră, e- 

Măr5 “în afendimea oră. E a | 

-Era tnsrile: kari anvra zigasslă,: ui: ară, îm= 
niste nins în găr mi nzrssite de Anversali, esbălnia 

singre lă Islă le: ajsnuea foksl, sfersmsndă fsrs „Înye- 

lencre totă 'ue 'se afla în: drentslă: loră. - | 

„__ Flaksrele se ărka ka nisue. uernă' uigantiui, în 
Isngslă Katarteloră,- se vestogoliai imnrejărală nrzjineloră, 
anoi, venia ks limbele lori askzyiite 55 lings. koastele 
arzmite. ale 'bastimenteloră: franuese. |! 

Joyeuse, ks frsmoasa sa armatărs kăsst kă a- 
sră, da, Înrs tărbărare mi Il! 3nă glasă imneriosă, ordi- 
mele sale în mizlokulă istăloră astoră flaksre;. semsnzndă, 
kă sna din: fabăloasele salamandre 'k5 milioane de sla- 
lie kari, la fiz-ue miskare” se Isac, redika 0, nslbere 
de skînleie. '- - - - 

Dar îndats detsnsrile se reîndoirs. mal tari ui 
mai irzsnitoare ; nămai era tnzrile. kari „bsbsia, era er- 
bzriele ari Isa fokă era bastinieiitolo: înse-i ari es- 
bălnia. 

4 

- Te 
”. - „ -. me * "Toate bakznile de lemnă din kari se komhăne korabia, . 1
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„Ile. kztă . suerase . a ; răne ; legstărele ;msrițoare 

kari îlă winea legată de inemivii sei, Joycuse se lantase; 

dar nămai: era 'sneranyus ,de.:a,resmi:, flalzra : anskase 

korzbiele. franuese, .uri la. fiv-kare korabiz. inemikz kare 

szria, 0 nloais de. fokă ,: întokmai. la :5nă bsketă,- d ar- 

tifipiă, relsdea.. ne. nodălă set... -: pete cp 

Dar, auestă fokă, era folkală gre, t auostăi ok 

neîmblznzilă, kare. kresue. din .ueia. e stinge, uele alte 

folsri, mi lkure, sfzui: nrada: sa. nîns în. fendală :anei. .. 

„... . .:- “Bastimentele 'anversale, 'esbsknindă, a5 sfersmată 
zzgasele;, dar bastimentele franuese, în. lolă,.d'a . srma 
kalea' loră, anlătia: în -voia, valsriloră, kiar: ele în flakvre 

ui tîrîndă dsnz. dînsele lzte:va. sfsrsmstăre.. din vasslă 
vosztoră - kare: le strinsese. 'k5 brauele , sale de: flakzre. 

Joyeuse înpelesese, ks .nămai .era ls. nătinuz lata; 

dete ordină sz. se. nsi5 toate. baruele, ne mare, -mi'sz. 0 

iea ne ăskală -ne mermsălă stsngă. AER aa 
1. ” Ordinală! fă transmisă la «ele alte, uastimente lo 

ajstorălă trembinei;'. ei Kazi nb l&  aszirz, avărs din iîn- 

stinkis aueia-mi idez. :,... si. ai 
„Totă' elinauizlă | f5 smubarlcată: nNîuz.. la: „zelă - “din 

3rm3. ; malelot, înainte da n'srzsi Joyeuse. nodală. sale= 

vel 'sale, ei i ia at mica i 

„.. + Benmele.Seă velă. reue: nrrea ku. lă, îmtrematase 

Ja + toat. lsmea ; fip-kare. din marinarii: sci_piriea -în m5= 

n3. selksrea. saă. sabia sa... i bee a a i 

: 1-2 Înainte, Pa anska“'ne “perii : toli, korabia.. ad= 

mirat saria, Ismin'endă „dinte: 0... narte sileta: oranută]ăi 
pe . .: 

ni „i 1. 

    

4 Şnă felă de fokă ue LE tzin: i că vai în sesscl, îmi Kate “arde 

"în ant. Ci at
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“din vea! alts. narte:: nemsryinitălă: orizontă als rislsi 

aro meryea;, Isryindă- se, a''se : “nerde_ în mare. - 

: Întrastă timnă - artileria fortifiksriloră- îmi stinsese 

lokală: “ns ks lănta: îuiă îmnsuinase - tsrbarea, dar din 

konira, nentră ks Flamanzi ui: Franuesiă -ajsnsers la nentă, 

mi nă mai nstea trage 5nii- assnra altora: fer a n traue 

uri kiar înteinuii ati 
“1: î- Kavaleria kalvins "nvslise. ui ea, fakindă. mi 

, nasii: înaintea. ferslsi” kavaleriloră si, : ca: fzuca noteks 

sub niuioarele kailoră sei stsrsmzndă;.- dar: Flanianzii rb= 

nini sninteka kaii ks nalomele loră.:: i i ii: 

Hs toats. asts nsvalr; strelsuitoare a lavaleriet, 

se faue' 'oare-lkare' neorîndsials în: koloanele franuese ; 

Lari nămai fakă altă-uova de kztă ss stea lokalsi în lokă d'a 

înainta, rie -kzndă: din: norpile oramălzi: esă -neiînuetată 
batalioane nroasnzte:! kari: se: „arsuks ; asănra armici d5- 

velă d Anjou. i 

— D'o: dats: snă ramslă:-se aăde: măi. ssb zids- 

rile orauslsi.: Strigvrile : Anjou! :Anjou!:Franuia! Fran: 
via! ressnarz la lkoastele Anversaliloră,- 1ui '.0 -isbire - 

snzimîntstoare anrinde .toats “aueasts -:mălpimie “au de 

strinsz, nrin simula imnălsisne a avelora lkari 'o îmningt: 
lists sănlă bravi uei d'întiit nentrs ks nă notă faue altă-felă! 

.: Asti miskare - 6 frkste de Joyeuse ; : aste -slri- 

ozle le . skotea.: matelonii: uinvi-snre=zeue '::mii. oameni 
armayi ks sekăre wi k nalome 1ui :kondsrui. de Joycu- 
se: lizrăia i s'a! adusă :snă kali fsr5 stznină,.. as lzstă 
d'o'. dat: as&nraă. Flamanziloră ; ci aă sm resbsne flota 
loră în, flakzre ui dos sute. din, „ÎNS0I pitorii, „oră. aruii 
sas înekap, rii 
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“Ei mat alesă tindslă loră de. Îrtzlis;sa5 rene-— 
zită asănra .uelei “d întiiă  grohc mi dsnz: langanislă mi 

lkostsmslă seă :aă - reksnoskst'o de inemiks. -. e: 

Nimini ns msnsia mai bine de ks! Joyeuse 

linga :sa sabir de brizlir; nămnalslă scă se întoruca 

ka- o moârs. de ouclă; 'uii fiz-kare rotire de sahbis snin= 

teka snă kană, fi-kare lovire de nsmnală gvăriă snă .omă. 

aa --Grăna Flamanziloră assnra. kvria se arsnki Jo-— 

jeuse “fă Kărzuitz ka snă  bobs de. srră de o legisne do 

frniie, . Aa Rae a | ME 

azi Be ni -de 0 Q? intii ses,  diarinarit MCrsert 

înainte. at 

-î.: Me! ksndă kzstiga mai msltă tsrîimă kavaleria kal- 

“vin ş: akonerit de: -auele torente de: oameni, nerdea 

dintr'însa năuină kste' năuină ; dar.infanteria komitelzi 'de 

Saint - Aignan srma lsnla nentă- la: nentă ks Flamanzii. 

: ':-Ilrinuinele  vzzsse.: anrinderea flotei ka:o liminz 

denzrtats ; aszise. detsnzrile tsnsriloră uri esbăknirile ba- 

stimenteloră 'fzri, si i-treaks altă—ueva' nrin: minte de 
kztă o! bstaiz înverimsnats kare. îsrr îndoials : trebuia 

sp. se termine nrin viktoria li Joyeuse; mizlokală da 

krede kr oare-kari vase Hamande se. Isnta ke o flots 

franvess ! m i pt 
1 i Be: îstenta dar în:  fia-kare minstă la 0' diver- 

- stane- din martea Isi Joyeuse, ksndă d'o datz ..venirs 85 

i “susis. ks flota era sferbmats wi k5 Joyeuse! mi ma- 

rinarii sei nsvsliserz 'în mizlokălă Flamanziloră: -! -.;-, 

:“De atsnui nrinvuinele înuenă s5 aibz '3nă mare 

-neastimusră: “ilota .era: retragerea ui” nrin srmare - asi=— 

gărarea .armieci; ri ci iti



RI
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“Douele -trimises6. ordină  kavaleriei '. kalvine ss 

ierue' 0: no5s nzvslire; ui: kavalerii ui kaii kszăui . de. 

osteneals sc adănars: ka să se. arsnue . din :n0ă assnră 

Anversaliloră, E | . 

„sm: „4.1 So“aszia glasslă: lui Joyeus6 strigsndă . în miz- 

lolkală pitalior: Jlihe-te. bine domnale de  Saint-Aignan! 

Franvia, Franuia | it ai 

=, UI. nrekăm velă ve kosesue & snă lomnă de grră, 

sâbia: sa. se: învirtia în “acră mi se anleka: ksllrndă îna- 

intea Isi seuerimăl; de oameni! slabslă favorită, sibari- 

tslă delikată, nar'lks nărta nentarslă 'kare' fruea nsterea 

fabsloass a lsi Erkslă nemeanslă. 

i si-i infanteria, kare. aszia :auestă.- lasă domi- 

mânia 3 ramatslă, lare vedea: atica:.sabiz Isuindă  noantea, 
infanteria “relsa ksrauiă: ini: fpuea: ka : uri kavaleria' :0'si- 
Linus n055 :uii se. întotuca la brlaiz., i: ei 

ae “Dar alăiuii omslă :.ue: se: nămia mohsiniorslă emi 
di « oramă io ănă lală fromosă negre... :.:i, 
ci: 2 EI% nărta arme iegre, adik5 kaskzy branile; n Nen- 
tară uri Konsarde: de: opelă înkisă era isrmată “de vinui 
ste kavaleri bine lkznzini n6: Rar i” dete : Sb: ordinele 
sale nrinuinelo' Orange. ni zi 

Din nartea sa, Guilaume Telatală emi ie. noarta 
aralelu kă infanteria. sa uea mai bsn5,:: ne: kare mo de- 

eso, înlz, e Ter 
:: Kavalerălă.: ks arniele negre: alergi nrea' ine: 

cra Ia lokslă ;snde” Joyeuse 'se lănta -kă marinarii sei. = . 
îi Flamanzi: AY rekăhosăea: ii :se: trzuea. din aintea 
“Bi: striozndă ks. băksriz: :“Monsiniore |! monsiniore!. Jo- 
Yeuse mi marinarii seci simyirs "kz inemikălă:::se maia ,
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aszirz aste: strigzte, mi d'o datz 'se aflarz în. fapa astei 

trăne, kare ;le anarea fsrz: veste ka nrintr'znă fermekă. 

„Joyeuse. dete drsmală kalslzi assnra kavaleralsă 

neg, mi amîndoi se isbirz .kă o. krsnts învermsnare. 
: De la .uea ' d'înţiiă. isbire a spbieloră loră ssri 

&nă : -manskis: de skinteie; ..:-. i: Ie 

- în :Joyeuse,: sulkrezinds-se în ferslă” « armatsrei sale 

ui în suiinma msnsirii armeloră, ssferi lovitărele uele a-— 

snre kari:i fsrz- date . kă: îndemznare. - Într'aselă timnă 
na. din lovitărele adversarslsi seă îlă isbi drentă în nentă, 

uri “alănekzndă -ne săb rientară, 'i skoase' kste-va niks- 

tare de srnye din smere. m 

2: AL strigi jsnele -:admirală: simyind intel 

ferslsi,  aiestă omă-este: snă Franuesă, - mi mai. virtosă, 

a stediată suiinpa armeloră ssb aiela-i mnzitoră dar= 

me. Ia kare ami învzpală mi: că. 

-:L' aueste 'lăvinte, se vs: la: nekanoskatelă. se 

întoarse i înuerka 'sz se arănve 'într'5nă altă nsnktă, 

„n i. — Daka esti Franuesă, i strigă! Joyeuse, esti: 

„nă trdptoră, : Ieuiă t6 bani -în kontra;, regelui les, în 

konira natriei ;tale; în kontra' stindardslsi. teă. .. Si 

Neksnoskstslă ns resnsnse de stă întorkinds-se 

mi alazndă. ne 'Joyeuse lkă:făriz. i i 
i: Dar; ..ast5 -.dats 'Joyeuse nrinsese. de veste,, mi 

suia ka ue îndemznatikz :sâbiz 'avea. a! faue..;' Se:feri 

-sna"'dănz- alta de :irei 'saă nalrs lovitsre.- ue -i-fsesers: 

îndrentate ks atzfa:îndemsniare: ks mi. Xă tsrbare,: kă 

Mistere mi: lkă minini i i e 

= îi Akăin: fă: rindală: nckanoskatslăi-. a fate o miskaro 

de: retragere. sie Toti i Sectio 

o. |...
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îtun a" Eats! i strig jănele,'. eatz .udia. ue faue 'ui- 
neva: kândă::s6 bate: nentră: pară sa: inimă : korats „ui 

bramă:leală ssntă.: de: ajsnisă: a ansra '5hă: kană îzrs ka- 

SkB, € o frente for visierz. :. îi rit i 

i: ..Smslse kărelele:. de la! koilălă : seă '1ui 18 arsnki 

denante, deskonerinds-=mi kanălă. u6lă: nobilă: ini. frămosă, 

ai kzrsia oki skinteia de vîntate,: de: inxndriu: -UUĂ i de 

neye..*. i ! 
. Kavalerulă a. urmele: -negre, :în. Jo: de: a Tes- 

ninde ks glasălă sai de.a srma esemnlălă dată, 'skoase 

snă! raetă 55rdă mi. rediki sabia asănra “kanălsi des- 

konerită. RD atac IE E a 

— A! zise Joyeuse ferids-se as lovitars, bine 

am .snăs? 0. “tă esti ănă irzdstoră,. uri ka Mziztoră vei 

mări. i pt 

Uli înkolinda-16, î:dete-zna întrtalta. dosz sas 

irei lovitsre' de: nsmnală, * din kari .0 “lovitărs! nztrense 

Iviîntre visicra kasuei sale. -: si 

—. Alte. voiă „omori; :ziuea . imiele ui ui voiă 

redika- lkaska, kare! te “ansrs uri te askăinde. ama de bi- 

ne, mi te voi5.- snînzără de uelă dintiiă 'arbsre : ne 'ka= 

re l&. void afla' în kalea mea. :: ici 

Nelksnoskstslă .werka” sr se - unere,' lesndă: snă 
kavaleră, : kare: vehia  sz: se: întilncaskz .kă' dînsală, se 
anleki la. srekia sami i: idise: i ii SEL ca Aa 

i s:— Monsinior6, 'las5. lănta-la 0 narle;. întui- 
:uiarea : 1oiniei tale '€..folositoare” akolo. : -:! =... 

Neksnoskztălă -zrms din oki -direkyiinea arstats 
k5 mzna întrevorbitoralzi seă,: mi. vzză : ne Flamauzi în- 
doinds-se înaintea kavaleriei kalvine.. ră DIE Se
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i ii În adevsră,; zise” elăi Ianis -glasă brislă,: ae 
kolo săntă aueia no kari îi kpstam. ii 

- -Întrauelă ninstă, snt kală: de kavaleris se arsn= 

li assnra marinariloră - si: Joyeuse, : “ari: ostenipi d'a 

lovi neînuetată kă armele. loră de arian, “Polar: înti— 

int Ioră Masă ÎNa NO. nt i 

' Kavalerslă uelă negrs '  roftă; de: asts : miskare 

ka se se- fak nevzzstă în amestekztsie, ' ui în noante. 

“Dan ănă natrară de ors, Franuesii “se îndoia ne 

toat linia. imi kzăta ss se trage fra foi... :: i 

Domnslă de Saint-Aignan Isa toate: msstrele sa— 

Je ka ss fakz: ne. auesti oameni. a: se. „Yetrage : în bnr 

orindăialp.: i Se rit 

Dar o sltimo .trsnz de uinui săte al i ui i de dos 

mii oameni de înfanteriz,-exui nroasnzts. din oramă, mi 

se 'arsnkă asărir” auestei; armate :ue se.bolăse frz re- 
ssfletă mi kare meriea. irsgînds-se.. : Astea era. vekiele 
uete ale nrinuinclsi d Orange, ue se Intasers : 5na' în- 
e alta; în kontra dăuelsi d” Albe; în kontra '13i don Juan, 
în kontra - să. Requeseus; i în” “kontra Dă - Alesândră 

Farnese. ..:: e et 

Atsnvui trebui ka ss se > otoraske; a n'vrssi Jen 

uslă botziei. uri s5 se trags. ne .5skată,: nientră - k5 flota 

în kare kredea la. ori e întimnlare era: sfsrsmâts. --:-2 

Ks. tot ssnuwele reue. ală : kaniloră,: kă' toat bra= 

vsta uelsi: mai mare nămsră, -înienă o făgzrire! de 'snaime. 

* Întauelă- minstă - neksnoskstălă ; ks: toatz : ast5 

kavaleris: no kare :abia o detese, 'se arănk$ .assira : fs 

gariloră mi întilni: din: noă, lâ: garda dens sm; ne Jo- 
.f, . e or es î i fe 
zi i ti) i aia ici i Di sr a e
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yeuse:: k5 matinarii “sei; din. ari Iesa50'- 055 NSE ne 

kzmnălă bzlziei.. rii tu 
ai: Jănele  admirală” inleslikase: ală. treilea ală s seă al, 

ueă al i: doi kai .se .omoriserz :55) :dinsălă,;. sabia sa s€ 
sfrremase, ui: lăase din imznile snsi marinară .rznită.5= 

na dintr auele scksre grele, kare se învirtia. îmnrejsrslă 

kanălzsi seă. ks aueia-uri” înlesnire nrekăm. se. „ învîrtesue 

O: casti în:-mznile -ănăi. nrzstiară, i: : 

: Din: kmndă. în: knd . se întoruea, mi 'sta ls n nen- 

lală, « asemenea la. mistregii: kzrora n le vine: ss fsgr, 
ui. Iari, se :întorkă, kă: desnerare. asănra. vînztorălsi. 

ani i Din nartea.- loră;, Flamanzi, kari dănz. rekoman= 

darea avelzsia ue lă nămisers monsinioră, se bsisserz 

sr5 nentare, era snrinteni la for mi nă-lrsa 0 se= 

kănds de ressllă armatei Isi Anjou. Ia i 

- zi e." 8nă-ue ka. o:remsskare saă uelă nspină ka 9 

indoiala, lkonrinse inima * „meksnoskatăli, în. Soma. asestei 

mari: neleriviri. ..* i ei ae 

= Destală, domnilor, destală, 1 zise. el în  lim= 
ba. frowiess, 'oameniloră 'sci, sint gonini asts-sears: din 

Anversă, mi neste ontă zile voră fi gonipi din Flandra: 
5%. nă ueremă-.mai măltă de la Zeslă:. avmeloră, .. 
cti et At era Pranyesă;. era Franuesă!; strigă :Jo- 
Yeuse,: te: am înpelesă: eă, trzdrtorele.,: A! ss! îi bles= 
tematăa: ui 55 mori .de 'moartea trzdztoriloră !--- 

: Astă blestemă făriosă desksărayii. ne: oma ue, ka- 
re nă. 1 nătăserz lzti: mii de szbii. redikate::în kontra 
Tzi ; : întoarse -frislă kalzlăi, :anoi, de ui, învingstoră, fs 
măi - ama, de. renede. ka -i:uei învinuit 

ete caise 

Dar asts retragere: a snsi singură omă nă skimbă
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nirhikă' din :fana lkroriloră :  tomerea - 6 kontauioass;- ca: 
konrinsese armia. toatr, mi, Sb grestatea : astei naniie: 
snăintite “soldagii învensr a: îsi ka, desnerayi. 

“Kali: se înssflepia de ui ostenini,: tă - “mi ek 

lire se 'nvrea ssb inflsinma' temerii;' oamenii. se res=: 

nsndia la s5 afle adenostiri:. în -kste-va org” armata: 

n5 mai era -în stare: de armate. iii =: 

” Era minstălă lsndă, - dna ordinele: monsiniorălsi, - 

se deskidea zpgasele mi sc redika stavilarele.. :De ;la: 

Lier: nînz la Termonde, de. la Haesdonk nînx la Malines, 
fir-karâ rislenă : se msria nrin ksrmerile sale, fis-kare: 

kanală revwrsală trimitea în uresslă : erei. kontinyintels 

seă de an ferioasz, - iii Das 

e “Ama dar; kondă Franuesii - “fogari' învensrr a se 

oii! dare ue aă' ostenită 'ne- ihemiuii loră, ksndă: vs 

zăsers ne Anversali întorkinds=se! în-fine :snre armele 
loră ărmaui de s6ldayii nrinuinelsi. d-Orange; ksndă a- 
usiă Tari sksnaserb din. msuelslă noni :krezărs în=fine' . 
a fi sksirăui, “i ressllars  snă ininstă, : snil 'kă-0 răgs- 
iisne, “al mii “W'snă blestemă,. kiară într atelă minată: ănă 

0% in6milă, orbă, neîndsrată se renezia 'asănra loră ku 

izueala vinlălăi, kă renezivisnea msrii; ls totă nerilslă 
y 

“ijelg mare lare înuenea' a îi îmuresăra, fogariloră „nă le 
t 

trecă “nimikă nrin Mine, ai 

“  «Joyeuse komandase “sp! stea. ne: lokă: marinării 

sc, căzu la: ontă'sste, ui singării -kari aă nzstrată snă 

fel& de orîndsials într astz fsgzrire -de - snaims.. 

: Komitele 'de' Saint-Aignan, abia trsgîndu-uri su 

“fetal, fsrs glasă, vorbindă -nămai nrin. ameninarea ie 
Sei tai O 
i a -.. i atata e... tai
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steloră ;sale, komitele. de. Saint-Aignan serka si -adsne in= 

fanteristiă: sei .resnrndipi.. . i: . e Ie 

Dsuele. d! Anjou, în fesntea fugariloră sci, kalare 
ne 5nă minănată kală, mi însonită de snă domestikă yi- 

nîndă snă altă kală ks mzna, se  dasea înainte, fzr' a 

n'srea kr age. ueva. : Ş a | 

— Tikrlosslă n'are. inims, ziuea' snii, ... | 

td Viteazală. are 5nă Ssnye reue de minsne, zi- 

vea vei ali... „ Ea A ” | 

. “Rate-va ore: de renaăsă, de la dos ore nins la 

urease ore: de . diminea! H7,' dete -infanteristiloră năterea 

da: srma.retragerea. . e cs : 

Nsmai, demznkarea liusia. | Pi 

„-IY'stă- desnre kai. semna  mai' ostenini 'înks de 

krtă oamenil abia “se .tîra, kzai ns mnkasers. din ajsnă. 
tiu. De. aueia- i mergea 'la koada. armiei,  . 

—.. i. Se snera S5: ajsngs la. Brusele: kare era als da= 

„velă | aul. în kare. avea nămerouii nartisani, ks toate as- 
tea ns cra. uineva îzr5 neastimusră - desure bsna sa vo- 
ins; mi: 5nă minstă s'a krezstă. ks .s'ară nstea înkrede 
în' Anversă -nrekăm .kredea sr se noat . înkrede în 
Brusele. .. 

Si  Akolo, 1 a Brusele, adio. ont lege denarte abia 
de lokală ănde se afla, era sr anrovisioneask cars tră= 
nele; mi: ss tsbrreaskz într 5nă Jokă. avantauiosă, la sr 
reînveanz kamnania întrerânts în minstslă ue lă ară js- 
deka mai, favorabilă, e 
i .Sfrsmutsrele u ve aâsna. lata. s5 serveaskz sare 
a se. fa 0 armis n055 dintr” însele. 

În auea orr înkz nimini „nă nrevedea minstolă 
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srizimîntztoră. în kare nsmintălă era:.ss.:se sărne. ssb ni- 

-uioarele neferivipiloră soldaui, în kare msnii de''ans 

era :sa se derîme uri ss se rostogoleasks neste kane- 

tele lors, în kare remzminele atztoră. oameni bravi, 15 
ani de anele motirloase, .era ss se. nrevrleaskz nînz la 

imare,. sa5 :sz: se. onreasks în, kale ka s îngraure km- 
niele Brabantalsi, 

=: Domnălăi: dăuelăi: d Anjou: i. se: dese. dejenală în în 
koliba 3nsi -erană, între: Heboken : uri - Heclihout. 

Holiba era goalz, mi, din ajsnălă: serei,. loksi- 

torii fpiserz d'akolo; fokslă anrinsă de. dinmit în ajsnă 

ardea: în: ksmină.î --: - a, 
si st» Soldagii ui ofinerii: voit; 55 imite ne. ksnetenia 

lori mi se resnzndirs „în uele doss orzwele ue le ns- 

mirzmă: adinea-ori; dar vzzărr -lă o! mirare amestekats 

de: snaimz .kz- toate: kasele :era nzrzsite, mi ks loksito= 

rii. lăasers: dintr'insele,. măi toale :nrovisiănile. -. :. + 

„i +: Komitele' de Saint-Aignan îmbla - ss mi fakz'soar- 

tea la. uci' alyi,- astz neîngrijire. a dăuelsi.: d” Anjou, în 

ora :kiar5 kzndă atrpia oameni: bravi măria “nentră- din= 

sslă, i desnlzuea foarte mall, ui se. densrta : de nrin= 

vimele..-. . ei 

*..EI&% era: din--aueia: lazi ziuea : 

„Tikvlosălă mare inimz 1“ 

Visiti, -nentră sine, _do5s trei kase ve le afl 

goale; bzls la noarta snei a nara kase, ksndă veni ui- 
neva ss i snăit ks do5s lege denarte de akolo, .adiks 

în uerkulă lokslzi ue lă oksna, toate kasele era astă-felă. 

L' aueasts nostate, domnălă de Saint-Aignan în- 
krewi snrsnucana mi fokă strmbslăra sa obiuinzits.
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ii Te drămă, domniloră, ne ram! zise că. ofi- 
meriloră. ie E e ea 
iii — Dar, - “ resnănSer5 , auestia; ssntemă steniţ 

omoriîui de foame, menerale. . 

it — Daş dar sănteni. vii, wi daka “reni modea 
avi o or5 mai măltă, “veni îi morpi; noate - ks este mi 
nrea isrziă. Sa De 
1. : Domnală de Saint-Aignan nă nstea sz arate ni- 
mik&, dar. nrenănea rană mare: nerikzlă . askănsă într! 

astz: Singărztate. 

:“Tllekarz. -. ra 

Dsuele & Anjou s se nsse. în frant, domsls de 

Saint-Aignan gind sentrală, lui Jovetise, se înssruină ls 

garda din anoi. . . ME 

“Dar înkr dozs. saă trei nii de oameni se „des- 
“Eskăr din. grăne, saă: slzbini de. rânele - loră, sai oste= 
nini, wi se kslkarz ne earbs, saă la -trănkislă arbsriloiă, 
risr5sini, denlznmi, isbiui de snă ieferiuită niesimtimentă. 

_K5 dinwmii remaser» kavalerii deskslikani,: aci 
ai Iezrora lkaii nă mai inătea sr se' e taraskz, - Sag Iestă se 
rbniserz îmblsndă. -. Pt 

Îmnrejsraiă - duuelzi d Anjou, abia remssesers 
trei mii de oameni: valiză uri în' stare de a se bate.



III. - 

CALATORI, 

- Mle l'ondă aueasts neferiuire so îmnlinia, înainte 
mergsloare a snci neferiuiri mai mari, doi kslstori, ks 

“sri ne nisue minănai liai de Perche, emia ne noarta 

Breseleloră într'o noante reloro VAS uii mergea înainte 

în' drentslă Malineloră, 

Ei mergea snslă lings altslă, kg mantalele f5- 

kate sslă, îrs sr li:se vaz vro arms, afars de snt 

lkspită lată flamandă, kzrzia i se vedea virislă de opelă 
la brzzlă ănzia dintr'înmuii. - 

Auesti lkzlztori mergea! - anul Ting alis, fiz- 

lare den lswelălă seă, kare cra noate lot auela-nil, 
mi frz si skimbe snă singsră I&vintă. Da 

- Ei avea -tărnăra mi kostemslă la auci nrourie- 

tari din Ilikardia lkari fsuca. alsnui: negonă stredsitoră 

între regatslă mi Flandra, snă felă de lkomisi-kzIstoră . 

înainte-mergslori mi naivi, kari, în avea enoks, fsuea 
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Iskrarea ucloră de astpză, fra le treve nrin minte ks 

s" anronia de snovialitalea marii nronagande komeryiale. 
Ori uine îi ară Îi vpzslă mergindă ama de lini- 

suită ne drsmă, lsminani de lsnz, “i ară [i lată nenlră 

nisue oameni Dăni ue sc grsbia ss afle 5nă nat; demo 

zi ana de hine întrebsinnalr. | 

Ks toate astea ară fi lrehzită ss askslte uineva 

lkmte-va ksvinte, slnate din konvorbirea loră din la- 

ssa vinlsisi, hindi konvorbia, ka sm nă mi fakz de- 

snre dînmii ayea nvrere retzuils ue uri o fuuea uineva 

la uea dintii a loră arzlare. 

Ii mai întiig, uelă mai streină din Jăvintele 

skimbate între dînunii fă uelă d'întiiă kăvînlă ne kare 

% skimbarb, Isndă „ajănsers mii Ja o jsmslă de legs 
de Brusele. 

— Doâmns, zise velă mai grosă uelsi mai ssb- 

pire dintre amîndoi însoyitorii, ai avală întradevzră dren- 

tale a ulela aste noante; kostigemă ureante lege iz 

astă în.bletă, mi ajănuemă la “Malines în minatală Irndă, 

dsuz toatz nrobabilitatea; ressltatzlă isbirii asănra An- 
versălsi va' fi ksnoskată.: : Akolo kata ss fiz -ameyiţi 
de._trismiă. În dos zile de mersă nrea învretă, ui ka 
ST 'vessfli, ai trebăinus do stanisnă sksrte, în dos zile 
de mersă nrea învetă, ajsnpemă la: Anversă, mi asta 
tokmai în ora nrobabils kzndă nrinuinele: îi va veni 
în fire 'dsnz bsksria sa mi se va injosi 's5 nriveasks la 
nsmîntă, dan uc s'a redikală nins P ală meanielea ueră. 

Însopitorală ve se nămia doamnr, li kare ns se 
revolta de lokă la: astz: izmare, lkă- totă : mortală seă
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berbzlesiă, resnsnse k'sn5 glasă lină, gravă ui dslue 

totă do datz. - ! 

— Amiue, krede-mr. Dimnezei se va Izsa 

Wa mai ansra ne astă likzlosă nrinuine, mi [% va isbi 
îmrs îndsrare; sz ne -grsbimă dar a -năne în Iskrare 
nroiektele noastre, kzui nă sănt din aueia - kari kredă 

în fatalitate, mi kămelă ks oamenii aă liberslă. arbitra 

ală. voinyeloră mi'al& fanteloră loră.  Daka ns vomă 

Iskra ui vomă Issa ne Dsmnezeă ss lskreze, n5 mai ire- 

băia' ss ne drmă osteneala da tsi aura de dsrerosă 

nins astuză. aa 

Întauelă mint, 0 solare -de: la nord-vest 

trekă. flserzndă! mi îngienate. 

— Ji 6 frigă, doamnr, zise uelă mai mare din 
amîndoi Islstoriă; i iea-yi mantela. 

— Ns, Remy, mălusmeskă ; :nă mai simuă, ls o 

sui, nivi dsreri. ale korngli niui sănsrsri ale ssfletalsi, - 

Remy rediki okii la veri, uri remase ksfsndată 
într?o- tmiero krănts. - mi 

Epte o datz, onria kalzlă seă mi se întoruea în 

skzrile sale, ne. ksndă insopitoarea, s sa i treuea înainte 

“măti ka o 'statss kzlare.. | i 

' Dsns sna dintauele naăse de snă „minat, uri 

kzndă o ajsnse însouitorslă sei: ai 

i — “Namal vezi ne nimină în -ărma noastra? 

zise: ca. i E „. 
— N& doamnz, ne nimini. Sia 

n As: kavaleră, kare ne întilnise noantea la 

Valenciennes, mi kare s'a informată desnre noi danz. wo 

ne a | observată kă ama măli; mirare? . . i -.. 
*
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:— No 8 mai vază. | | 
„— Dar îmi nare li l5 am revszată că, înainte 

Wa intra în Mons. | 

— Ii et, doamns, ssnt înkredinpată kz l& am 

revrzălă înainte da inlra în Brusele. 

— Da, dar lat ss se fi onrită într astă din 

sms -oramy. . i 

— Remy, zise dama anroniinds-se de însoyi- 
torălă se, la lsm i era teamr. ka no astă drsmă sin- 
găraiilkă, ss n-o asz5 uineva; Remy, n ui Sa rsrălă 

de lolkă kz semsna... 

— Kă uine, doamur? Mi 
— Dsns lsrnărs uelă năuină, kmui ns i am vs 

zălă fama, ks auelă neferinită, jsne.- 
— 0! us, nă, doamnr,:se orshi a ziue Remy, 

de lolă; mi, mai în skărtă, kăm era ss i treaz nrin 
minte ks amă nsrzsită ilarisălă mi ko, sentemă ne astă 
drămă ? 

Dar nreksm suia .snde eram, Romy Land 
Skimbamă: lokăinua la Ilarisă. 

„— N, nă, doamnr, 5rmă. Remy, nă ne a dr- 
mală niui nă ne ărmeazs, wi, kăm pi am snss:0 alolo, 
am kăvinte tari da krede îi fsksse 0. olzrire desne- 
rats, dar în nrivinma sa. nsmai. 

— Vail Remy, fis-kare mi are nartea sa de 
săforinus într” asis lsme; ss aline Damnezeş TIC a aue- 
Sisi sermană konilg! Se 

Remy 'resnsnse nrintr'snă sssnină la susninzlă sls- 
nînci sale, mi zrmars kalea : - loră - fr” all -sgomolă de 
lztă ală nasălaă Kailoră ne dramală Sănzloră. _.
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Dosz ore trekărs astă-felă. 
“În minstălă ksndg kzivtorii nostri cra 53 între 

în Vilvorde, Remy întoarse kanslă. 

 Azzisc: galonzlă snsi kală la kolităra drămalsi, 

Se onri, asksltă, dar n5 vsză nimikă, 

| „Oki sei kzstars în-demeriă a nsirende afsndimea 

nongii, dar fiindă-kz niui znă sgomolă n5 i tarbăra (n 

yerea solemnelv, întri în oram$ kă însoniloarea sa. 

— Doamus, i zise elă, o ss s6 fals îndatr zis, 

dala m: ,: lereză, vomă remnca aui, iai sănlă oste-— 

nigă, mi domnia ta ai trebăinus de renazsă. E 

— Remy, zise damă, vei în-demeriă sr mi 

aslsnzi ueia uo -simui. Remy, le îndoiosul. e 

” — Da, de senulatea: domniei tale, doamns; lire- 

de-ms, o femei nară nstea ss sălero asemenea: osle- 

ncle wi abia că însă-mi... - 

— Fa kăm îni va nlsuea. Remy, resnănse dama. 

— Ei bine! atsnui, intr într'asts sirudiuroars 

în kaumislă zria zpreskă sn5 fanară “kare sc stinge ; 

osto semnsli dsus kare Isnoasuo vinova lesne osuelarile: 

gruheste-le, le rogă. 
— Af aăzită dar uova? 
— Da snă ue ka nasslă sn kală. Este adevzrală 

lkz “kreză kw sănt înuelată; dar, ori uii km, remsiă 

snă minstă în srm5 ka 's5 ms înkredinueză de realitatea 

sa5 amzjirea îndocleloră mele. Ei 

Dama ; Îsr3 55 resnănz3 » for3 sp uerie a în- 

toarue ue Remy | “din uoia ue ksmela 85 fakz, atinse 

koastele kalslză scă, kare uzirănse în strzdimoara “ca 

lsngz mi săuits, a
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Remy o 1555 ss treakz înainte, deskzliki wi 1555 

friulă kalslsi seă, kare -ărmb firosno ne ală însonitoa- 

rei sale. e 

__* Kstă neniră cl, se e anleă, în derstali suzi “stilnă 

viganlikă mi astenti. . 

„1.3. Dama bstă la nragslă osnelerici în dosslă Suci 

Ivria, dens obiueislă osnitalitegii - din [ landra, vegia saă 

mai bine dormia o .servitoare ks &merii larpi uri ks bra- 

ele. vîrtoase.: 

„Fata aăzise nasălă lalalai bulindă netrele strzdi- 

moarei, ui, destentsnd-se Îvrs - toane, veni 55 deskisy 

smea mi 55 nriimeaskr în Drapele sale ne kslstoră sai 

mai bine ne kulztoare. | Ş 

. Ano deskise ueloră doi lat "noarta vea "mare 

boltit în kare, se renezirs, ză veksnosksrv, “într însa 

snt grajd. | 

Ea bani Astentă ne însouitorslă moi, „iso dama, la- 

Sr: sp uieză jos ling lokă asteniznds-lă: nă m5 

voi kălka înainte d'a sosi. 

Servitoarea arsnkă naie kailoră, reînkiso moarla 

grajdali, intr în ksxni5, anroui$ skasnzlă de. folk, ls 

ks degitelo sale mskslă masivei Vinuri, ui. adormi 

ear. | ae | 

Într” astă  timnă Remy . se. inăse se mndeasks 

treuerea kzistorălăi: ală -răia kală nă aszise galonzndă. 

ÎlŞ vzză ksndă intră în. orauuă - îmblendă la nasă 
mi askăltzndă ks lare. a. minte; anoi, ajsngîndă la strs- 
dimoarz, kavalerzlă Y5ză fanarslă, --mi nzră a se îndoi 
de .a.trove nrintr alis . „Marte saă a „se îndrenta în nar- 
tea avuoia,
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- Se 'ouri la doi nami de Hemy, lare - simyli. NO 

smârelă scă săflarea hală. ii 

Remy nsse msna ne lisnitslă scă. 

-—:Esto “elă, mărmsri Remy,' elă în uartea asta, 

clă: kare ne srmeazs înkz. Ye va oare ks. noi? 

„K'ulntorslă : înkrăuiură . amîndosr : bragele sale: la 

nenlă, ne: ksndă le ilslă scă sella ka: mătere + Jengind-ulă 

Dig i ou, 

N nronănuia niui sn singără Kavintă; dar, lă 

fokslă : nriviriloră sale, îndrentate lkndă înainte lksndă 

înanoi, kondă în stredimoarz„ nă era de lolă gres;-.de 

înpelesă ko se - întreba daka ksta ss se întoarks înanoj, 

s5 mearg5 înainte - say sr. se îndrenleze:: „kstre osne- 

Trip i E a e ai i 

— Li aă mat, marisre el: ks jam'nlii do 

plasă, ss 'srmrmă, i ii 

Ii, Iissndă frislă kalslsă sei, srmi drămălă.: : 

-— Msne, îuii zise Remy, vomă skimba drama 

Mi ajunse ue însopitoarea - Say "kate 1%. astenta 

lă neuaue. e 
i, | 

— si bine! zise ca a turelă, i ne ărmeaza uineva? 

_—: Nimini: m înuelam. - Nmai noi ssntemă ne 

drămă, îui ' nou - SD “dormi k5 toat sigăranua. i i 

pi 2 Oris ml 6'somus, Remyy o suii bine. -"i 

— VYelă năuină vei uina, doamns, ko) cri:unai 

msukată mini ii 

i 2 Bokărosă, Remyi iii 

Desteuti ne biata servitoare, latre. se Sul: ui 

aste dat toti kă' asela-mi acră de voir bip ka în vea 

Miuliiă, mi kare, allsndă de ve cra vorba, skoase din 

” [ae 
pin?
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dălană &nă kartană de karne de norkă szrats, sn5 e- 

năramă roue mi dălueauzs; an0i adsse o als de bere 

de Louvain snsmoass mi limnede. 

Remy se ntse la mass ling doamna-sa. 
Atnui ea îmnlu ne jsmslate snă naxară. k5 ms 

năms do auca bere, ks kare mi mii bazele, rănse o 
bskats de nsne din kare mrnki lkete-va frrsmităre, 

_anoi se restsrn; ne skasnală ci rosningîndă naxară i 

IIDNE. 

— We folă!.nămai msnsnyi, gintilome? intrebi 

servitoarea. 

— 5, am msnkată, maluămeskă. 

Servitoarea, -atsnui, înuens ss nriveaskr ne Remy. 

kare adsna nzsnca rsnts de doamne-sa, o msnka înuelă 
mi bea 5nă naxară de bere. | 

— Dar karnea, zise ea, n5 mznsnui karne, dom- 
năle ? 

— Ns, fata mea, msăluămeslă. 
— N5- ui se nare bsns? 

— Ssnt sigsră kr este minănats, dar nă mi:6 

Servitoarea îmnvesnă mile la St arale mira- 
rea în lare o nsnea. astz stranis ksmnwtare: n cra astă-— 
felă ohiueislă ue avea „komnatriogii seci lzlvlori da 
m'nla. 

Remy înpelegîndă ln e era nă ină nekasă în yos- 
tslă invokatoră ali servitoarei, arsnkă snt bani de ar- 
uintă ne mass. 

—:01 zise servitoarea, ueia ue kalz ss ui în-
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torkă, Dsmnezesli mes! noni ss ui wii banzlă: urease 
denari keltsiala amîndărora! 

— Line banslă întreg, bsna mea, zise krls- 
toarea, frate-meă uili că, msnksmă nsyină, este adevs- 
rată, dar nă voimă ss îmnsninzmă krstigălă domniei tale. 

Servitoarea se. romi de băksriz, wi kă toate a- 
qostea întmauelă timng nisue  lakreme de komnstimire i 

msib okii, kă atsta dărere făseserz snăse aueste ksvinte. 

„—- Snsne-mi, konila mea, întrebă Remy, se all 

vro kale mai abstais Maini la Malines?: 

— Da, domnsle, dar: nrea ărîts; ne ksndă din 

„ontra, domnslă noate nă sui aueasta, dar se allz o 

kale mare minsnats. e 

„ — Firesue, konila mea, suit aueasta. Dar kals 

sr lelstoresă ne uea. altz. a 
— Dek! te nrevesliam, domnsle, nentră kr, în- 

sopilorălă domniei tale este o femeiz, kalea va fi îndoită. 

de rea, nentrs dinsa mai vîrtosă. 

— lente ue, hsna mea? Se 

— Henirs kr astr noante, ănă mare nămsră de 

oameni. de la mart. strebată ara ka SD 0. » duks s5h 

Brusele. 
— Ssb Brusele? 

—- Da, ci emigreazs nentrsnă minstă, 

— Hentrs ue oare-emigreazs ci? 

— Ns suiă; este ordină. 

— Ordinală ksi? ală nrinvinelză d Orange? 
— Ns, ală monsiniorălăi. 

* — Yine este auestă monsinioră ? 

:— A! cats akăml ms întrebi urea msltă, dom-
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năle, n5. suiă: dar în-fine ausla suis, lkz d'asearz emi- 
groazr. 

ii Dli-uine, sănlă omigranii?. | 

= Lolksiloriă de. la mars, din sale, dn oraue 

Hari ma niuă zgase! niui întzriri, 

„ii E koriosă! zise Remy, | 

îi Dar noi. insi-ne, -zise fata, în ziorslă zilei 

vomă nleka, nreksm uri topi oamenii din orzuelă.. Eri, 
la: ănă-snre-zeue' ore, toate. vitele ai fostă -msnale snre 
Brusele nrin kanale, ui: nrin, kzile abziste,. cats nentră 
ue, ne .drsmslă: de kare pi vorbesliă,. lkatz 'sz [iz la asts 
or5..0 amestekstrz -de kai, de kgrăme. mi de oameni. 

— “Ilentră ue n ne drămală :uelă: mare? drs- 
mălă uel; mare, îmi nare, ară fi.mai lesne. nentrs re- 
trayere, a ! 

i ț=uNă suiă;. este. ordină. . a 
: Remy: mi însonitloarea sa, se nrivirs. ie 
— Dar nztemă sr srmemă, n5..6 aura, noi, ani 

meruemă la Malines ? 

a. — O, kreză, afars nsmai dala. nd Yeni voi mai 
“bine SI! “faci. ka toats lsmea, adikm. SD. V3 îndrentagă 
live drămălă Braseleloră. 

Remy nrivi ne însowiloareu. sa. | . 
—.N5,. ns, voiă. nleka akăm | nentră Malines, 

strigă doamna sa. skălznds- -50. desiido grajd te rogi, 
bama mea. i. a i 

::Remy se. “shală! ka tusogitoarea sa : - marmsrendă 
lkă jumztă de glass: a 

— Dintre. doi. nerikali,- aroteră | NE.  aucla lare lă 
lsnoskă;. ne lings:: asta jsnele a 'anskaţă „mălţă. înaintea 

i)
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noastr... ui daka din întimnlare ne va astenta, ci bine! 

vomă vedea! 
IIli nentră kr kailoră nă si se skoseserz niui iară 

uielele, wins elă skara însonitoarei sale, înkzlikă wi elă 

mi lkzndă se fsk ziss, se allars ne marginile Dylei. 

„00 reeo DP tetetere— 

 



IV. 

Esplicare, 

Ilerikzllă ne kare I& înfesnta Remy cra 5nă ne- 
rikslă adevzrată, kzui kriztorslă nonnii, dănz ve a tre- 
kală nrin oromelă mi a alergată snă natrară de legs 
înainte, ne mai zsrindă ne nimini ne dramă, viză k5 
aucia ne kaii îi ărma se onriserr în sală, 

Nă voi ss se întoarkr de lokY ne zrmele sale, 
for îndoialz snre a ns afekta aura măltă ărmrirea sa, 
dar se kslkă într'snă ksmnă de trifoii avindă grija da 
faue ss desuinzz kalslă se întrsnslă dintr'auele Wean= 
ări afnde kari în Flandra servz de înerzdire mos- 
ucniriloră. 

Reszltase dintr asts manoners ks jănele se afla 
aslă-felă în lwvtă vedea tot fsrm 55 În vszată. 

Astă jănc, îlă reksnoasuemă akm, nreksm ui 
Remy îlă rekănoskăse uri nreksm dama îl nrenssese, 
auestă jsne cra Enrikă du Bouchage, ne kare o fațalilaţe
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streinz îlă adsse îns o dats în faua femeici. de. kare 

jărase sr făgr. ij 

Dsnz konvorbirea sa ks Remy în nragală lase 

misterioase, adilz dens nerderea tateloră. sneranucloră 

sale, Enrikă revenise la osnelslă Isi Joyeuse, nrea otr- 

vilă, dans ksm O 'snăsese, sr nzrrseaskr 0: vis kare 

se “înfsyima nentră dinsălă: ama de tikzloasz în asrora 

sa; uri, ka uintilomă ks inimz, ka fiiă bsnă, lizui avea 

ss nzstreze lsrată: nămele tatzlăi seă, se otzrise la glo-— 
riousa sinsuidere a lksmnsli de brlaiz. 

Ama dar, se bztea în Flandra; dăuele de Jo- 

yeuse, frate-set, komanda. o armals mi. nătea ss alea- 

gr5 0 okasisne da mi nzrssi viama. Enrikă n se îndoi 

de lokă, emi din osnelslă ses la finele zilci. srmstoare, 

adiks dosz-zeui de ore dens nlekare: ea Isi Remy mi a 

însoyitoarei - sale. ă | 

Skrisori sosite din F andra însuiinma desme 0 

lovire otzritoare' assnra Anversălsi. - Enrikă se. lingămia 

ks sosia la timnă. I nlzuea asts-ides ks velă năpină 

măria kă sabia în mznr, în Dramele frato-seă, ssb snă 

steagă ranuesă; kr moariea sa va fage mare sgomolă, 

mi Lp 'auestă sgomotă va nrtrănde în întenerikală în 

lare trzia dama: din kasa misterioasr. 

-Nobile nebsnie! glorioase mi krente vise! En- 

rikă sc vzil natră zile întregi. „de dsrerea sa. mi maj 

vârtosă de auea snerannus kare cra ss înuetezo ksriud ă. 

“În minătălă ksndă, ks totslă- sksfendată în visele 

sale do moarte, -zzria virfălă: askspilă alt : kamnanilei* 

*  Klonotnipize
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dela Valencienies, mi la kare bstea ontă ore, -lsb-a 

minte ls era sz se înlkizz noryile; dete, kwlliie kalslsi 

seă ii, trekîndg: ne :nsntea miskzloare, :era ss restoar- 

ne. 5nă: omă kare lega kinuele lalslsi scă. 

-: + Envikă mă era nălă dintrauei - nobili insoliună 

lkari kalks în nisioare lolă ue nă 6 skădonă. Vers, lre- 

kîndă,. ertare :-auelsi  omă, kare se. întoarse la: ssnelslă 

glussli seă, anoi sc întoarse îndalz, - : e 

tri Enrikă, dăsă de [sga kalzlsi set, ne kare dork a S3 

“1ă onreaskz în-denrertă, treszri ka ksm art Sf vezălă ueia 

ve: nă se aslenla s7.vazr.: : 

tiu OI sent. nebauă, ksuetă cls; “Remy la Va- 
lenciennes ?. Remy, ne lare l& am  Ipsată ,. ssntă nalră 

zile, în stradă Bussy; Remy feri doamna sa, kzui a- 

vea de însonitoră ne snă jsnc, îmi nare! Într adevură 

darerea îmi tsrbărs kreerii, îmi strikz vederea nîns la snă 
astă-felă de nănktă în kută totă ue 'ms îmnresoarz nrii- 
mesuc forma nestremslaleloră mele idee... 

Uli, srmznds-mi.kalea, intră în oramă far la 
nrenăsslă. kare. i atinsese sniritslă, ss i se Îi îurpdzui- 
nată snă singără minstă. 

“La uea Wîntiiă. osnelsris, kare all. în. drămslă 
sc, se onri, arsnkj frîslă' în. mzhile' snăi rîndamă de 
kai, mi iueză josă înaintea noryii, ne o banks, ne lsndă 
i se' nregslia: kamera uri vina: a 

+: "Dar ine knd medea ne avea banks Răyetsndă, 
V5ză Înaintzudă auei. doi shwtori kari îmbla alstsre uni 
155. seama kz avela. ne are îlă lgase. drentă . Remy în> 
toruca adesea-ori kanslă.
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- Vel altă avea obrazală ashsnsă ssb smbra snei 
nziuric ke margini late. : îi o 

-Remy, trekindă -ne din aintea osnelzrici, vsză 
ne Enrikă ne banks, - mi întoarse ear lkanslă; dar ast 
fere alz iară kontribsi întră a I& fave sr se: “unoăsleu 

i O! ast. daiz, mărmsrs Enrikă, n5 5 înuelă 
de lokă, sumele mei 6 ree, okislă - -meă ksrală, ideele 
mele nose; akăm îmi viiă în simpiri mi mi am minnile 
întregi. “Ama” dar, anela-mi fenomenă se nrodsue, mi 
kreză îns -a rekănoass6, ks ănălă dinirauesti Izintori, 
6 Remy, adil'z; servitorală kasei din Sbărhiăă 

Na! srmă elg, ns notă sv 'remziă într'o aseme- 

nea înkredinuare, e, mi: îsr3 întsrziere kals ST Ismsreskă 

ideele: mele. 

Enriki, dăns ue fek5 ast otărire, se sksli ari 

îmblă în strada uca mare ne ărmele aueloră: doi lvl 

toră;; dar, sai kr auestia intraserz în vro o ka5D, « saă 3 

Isaserz snă altă dramă, n5 i mai zori. 

Alergă nins la norui; era. înkise. 

Ama dar kzlstorii nă nătăr5 s5 casr, | 

“ Enrikă intri în toate osnelele, întrebi, lzsts ui 

hîns în uele din ărms all5 ks s'a vezată doi kzlztori 

îndrentands- -se ksire 5nă osnelă milă din strada. Belfroi. 

Oasnele se olsna Li înkislă norpiloră Kandă du 

Bouchage intrâ. Ra 

Ile lsndă auestă omă, atrasă de “fromoasa inf 
niuare a jenelsi kzlstoră, i da lasa -sa mi servinicle 
sale, Enrikă în anda nrivirile în întrelă kamerei 'de 

% Maxala,
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intrare, mi din lokslă snde se afla nstea s7 zzreasliz 
înlz în săsslă skzrii, ne Remy înss-=1mi, lare se srka, ls- 

minată de lamna snei' servitoare. 

„N5 nst ss vazs-ne însonitorslă scă kare, îsi 

îndoials, trekîndă uelă d'întiig, desnzrsse. 

În szsală: sksrii, Remy se onri. Rekănoskinds-l 
nosilivă, astz dats, lkomilele a skosă o strigare, mi, la 

săneislă glasălzi lkomitelzi, Remy îmi. întoarse fana. IIIi, 

dens faua sa ama de ksnosksis,.-danz semnat kare i 

sia obrazălă, dsr nrivirea sa nlinz. do ncastimazră, 
Enrikă nă remase - la nivi o îndoialz, mi, ncerisnds-lă 
tărbărarea în kare se alla la sz otsraskz ue ss faks 

într avelg minătă, se denzrii întrebzndu-se kă o snzi- 
mîntztoare . butais de inims, ncntră we Remy nsrssise 
ne doamna sa, mi nentrs ue se alla singură ne auela- 
uri drămă ka wi dinsslă, 

Ziuemă singsră, nentră ks Enrileă nă Isase de 
lokă a minte la uelg d'ală doilea kavaleră.. 

Kouetsli sei lkrdea din abisg în abisă. 
A doza zi, “la ora deskiderii. nor ilor, 'zndă 

„kreză sm se noals alla far în fas ks auct. doi kuls- 
tori, îs foarte în mirare ksndă als 5, noanteă, auci 
doi neksnoskzni lksnztasers de la. săvernatoră voia da 

"emi, xi ks,-“în kontra tătsloră obiueieloră, se deski- 
sesers norpile nentrs dinmii. 

„K5 modslă auesta, ui fiindă-lez nlekascra ne. la 
0 ors anroane de diminean5, lsascrz mease. ore înainte 
de Enrikă, 

Itzla sr rekzstige aste moase ore. Enrikă n5-
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se. lialslă- se în galonă mi reafl la Mons ne kslstorii 
me kari i mi întreks..: 

Mai revzză ne Remy, dar, astr dat, ară fi tre- 
baită ka Remy ss [is 5nă fermelkztoră ka s l& reku= 

noaskr. Enrikă se strevestise* într'o kasoks de soldată 
ui kămnzrase &n5 altă kală.. SE 

Kă toate auestea, okislă uelă nirenzitoră als ser- 

vitorălzi desjăki oare-lksm aste kombinare, mi, uentrs 

ori-ue. întîimulare, însopitorălă Isi Remy, nrevestită nrin- 

W”snă singsră kăvîntă, avs limnă d'a mi întoarue obra- 

zălă ne, kare. Enrikă niui ast5 dati nă nălă ss lă zz— 

reask, 

Dar jsnele ns 'nerds de lokă: kărauiă ; întrebi în 

vea: dinții osnelzriz kare dete asilă kslztoriloră, . mi 

fiindă-k însoyia întrebzrile sale ks ajsistoare neresisti- 

bile, a nătstă. nînz în uele. din ărms 'ss alle ks însoyi- 

torslă Isi Remy era snă jăne foarte frămosă, dar foarte 

tristă, kămuztată, sănssă. mi ne vorbindă nivi o dals de 

ostenealz..: .! . 

„. Enrikă treszri, snă fluent i lmin lcouetală, 

— Neva Îl aueasla oare o femeiz ? întrebi elă. 

îi î ni Be. noate, resnănse. osnslarălă ;. astzzi mslte 

femeie. trekă astă-felă strevestito ka sz mearg - ss în- 

sopeasks ne. amanţii loră. la armata Flandrei, mi nen- 

iră ks starea :noastrz de osnztari nă ne earls a vedea 
mimi, nă .vedemă nimikă.: ! 

„ Asie esnlikare smzuină . inima . [Li Enrikă, Na 

*: Se îmbrzkase tintilă, i ÎN 

QUEI. "FATRU-PECI-ŞI "CINCI, “vor, UI. 4
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este. oare nrobabilă,. într'adevsră,. 5 . Rey. însopire ne. 

doamna sa slrevestits da kavaleră ?." DD a: 

. Atsnuiă, uri dak! aeasta' era ama;. îneleyea d 

afla ueva ssnzrstoră într asts întîmnlare: - 

Fsr5 îndoials, dănz kăm'o snănca. oasnele, da- 
ma neksnoskătz se daea Sp însoucasks ne amantălă el 

în. Flandra. - a 

Remy minpia dar lsndă vorbia de darerile sale 
fir de înuelare; asts fabslz a snsi amoră trekată.ka- 

r6 fsksse ne. amantă sa a.la nentră 'tolă d'asna nor- 
tslă de doliă, el o skosese, dar. ka sz densrtese sui 
vegietoră ssnzrztoră. i 

ai — FĂ binele atănui, îuă zisea Enrikă,.. mai -sfs- 
"bmală de asts. sneranus:ne 'kstă n fssese niui.0 dals 

de desnerarea sa,.ei binel:atstă mai. bine, va veni snă 
minătă - în- kare 'voiă avea năterea d'a m. anronia. de 

ast: femei. mi-a. 0 msstra nentră toate aste .viklenie 

e voră înjosi: astm. femeis,. ie. kare o kredeam: ama de 

săsă în mintea ui în inima mea, în avdeia-wmi treants 
ks vsleslă ordinară: atănui,. atănui,: eă kare mi felkăsem 
idea snci fiinue măi divine, atsnui, vezindă 'de anroane 
asts koneritărz ama do: Isuitoare . k"znă  sufletă - de toti 
ordinară, noate mauri nrevsli. mi..eă din săsslg. ilusisni-. 
loră' ue mi -fskssem, din sssslă inimei mele... 
Uli jănele :îui smslyea nzrălă uri mi. sfemia rien- 

tslă, ls idea lk5 va nerde noate :într'o zi.astă amoră 
ui aste ilăsisnă..ue. îl omora, atrtă..de adevzrată 6 ks 
mai bine merite o iniinz moartz de kt o inims seaks. 

Asi se afla elă, trekîndă-le înainte nreksm amă 
Sn5s' 0 uri i vistndă la kazsa kare ară d notată. Ss -Îm- 

A A ce tu dacaci ta
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ningt în Flandra, totă de'o dati ks dinsslă, 'aieste dosz 
nersonaye neanzrate esistinuci . aleg | kendă. le. V5Z5. iu- 

"trzndă în Brusele.. :..: - ai 

“ Sqimă kăm n fekătă s6% srmeze. ... - 
:. La Brusele, Enriki lase. serioase: informsri; a= 

ssnra komnaniei nroieklate de domnslă dsuele -d' Anjou: 
" Flamanzii fiindă nrea. inemiui dzuelsi. d” Anjou n 

nstea' nriimi bine ne '5nă Franuesă .din uei de frsute; 

era: nrea mzndri de ssuesslă ue l& kznztase kassa na- 

pionalz, ksui era snă ssuesă d'a vedea în Anversă în- 

lkizînds-se norpile nrinuinelsi: ne- kare Flandra îlă kiz= 

mase ka .ss domneasks. assnra loră;: era nrea  mendri, 
zisersmă, .de. auestă' săuesă, mi nă nstea linsi da smili 

ne auestă pintilomă kare venia: din Franuia,:: mi kare 

fsuea, întrebzri kă uelă mai. ksrată. auentă. narisiană, a- 

yenlă kare; în ori-ue eriokz, a nsrălă. aura ude, baljoko- 
ritoră nonorălzi. belyikă,. eri, 

- Eurikă avă .d' atăriui 'temeri serioase desure ast 

osnodigiane, în. kare frate-seă. Isa o'ama mare narle; 

otzri nrin srmare-a mi grsbi mersslă kmtre Anversă. - 

e. Era nentră dinsăiă o“mirare nesnăsr krndă vzzy 

k3 Remy uri însonitoarea sa, ori kare: interesă ară fia= 

vată de a ns fi reksnoskani, ărma kă :sturăinut asela- 

ini “dramă kare l&. srma mielg. i 

: Aueasla era o dovadz li amindoi indea, la cană 

asela-anl Skonă. i ci cu 

“La. emirea. din: orzurelă, . Enrikă, askansă. în: “tri= 

foiele snde ' -Vaină -Ivsată, era. înkredinuată,. astz dat 

uelă nsuină, k5 vedea în fas obrazală astă Îsne.. kare 
+ însopia ne. Remy. ri ii i 

* 

f
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- Alkolo! era ss rekurnoask.toate nesigărangele sale 

mi-era s5 le năis kanztă... î. :- DI E 

Uli, atsnsi, kim o snsneamă,. îi. sfeuia Nen- : 
tală, atută avea. temere .d'a nerde ast: kimerz' kare l& 
mistsia, dar kare lă feuca: sr irziaskr ks 0 mil de 
vieue, nînz ksndă ss li :omoare-ea... 

„ Ksndă auci doi..kslutori: trekărz ne d'inaintea js- 
nelzi, nentră kare era denarte d'ale .treue nrin minte ks 
era' asksnsă akolo, dama era oksnats: ls nelesirea . n- 
rălăi seă ne kare: ma. „Katozată s5 lă îmnletensl:s la 0s- 
nelsrip. Ca - 

'Enrikă 0 vsză, o. reltsnosks, mi era s7 lkaza a a- 
mepită în uranuălă ănde kalală seă trevea linissită, RI 

„Kziztorii treksrz. ! - 
-î O! alsnui, mania. “Konrinse ne , Envikă, alua de 
bsnă, aura de rsbdztoră, atstă lată krezase k3 lolzito- 
rii kasei misterioase era ama de lcali ka ui dinsslă, 

Dar dens nrotestzrile li Remy, dar dsnz ino- 
kritele konsolzri ale damei, asts kzlzloriz sat mar bine 
asts disnaripisne konsislităia . snt felă de. trzdare : lkztre 
omslă kare îmnressrase ast noarti: ku arta Seorsing 
dar totă de o datz ks atzia resnektă. : - Rae 

Ile. ksndă lovitsra ne kare o detese Enrikt fe 
năyină amorpils, jsnele skstară msrală. seă uelă frămosă 
blondă, sterse frântea sa akonerits de Sădoare, mi în- 
kzlik5 ne kală, nrea otsriti sz ns. mai iea. nivi ăna ' din 
m'ssrele. ne kari resnektelă: îl. îndemnase sz'iea, uri 
învens a ărma ne Kulstori de fans mi lg „obrăzală des- 

_konerită.  -: | Ia a - 
For manta, fst kanemonă, fur îndoiale în
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imbletală scă, kalea cra a li ka mia ueloră ali; o anskă 
dar. linisuită, regslzndă nasălă kalslui scă dus nasslă. ueloră - 
doi kai ari. mergea înaintea sa. mt 

„Era otzrită. sz' ns vorbeasky niui. Isi Remy,. niul 
-însoyiloarei sale, dar nsmai. sz se fak ksnoskată de ci. 
ua i 0! das: da, îuă ziuea elă, daka'le remzne la 
“amindoi o nsrliuiks de inims, înfepimarea „mea, dei 
:din întîmnlare,. totă va fi. O krănts măstrare nenlră oamenii 
far! kredinz: kari îmi sfewig inima nentră nlvuere. - a 
i Nă fokase uinuă sate. de nai. în .ărma.veloră doi 
kolwtori, knd Remy îlă zzri.: 

| “ Vezindă-lă aia otzrită, aura de rekanoskstoră, î in= 
“ ” aintsndă ks esntca redikalz ; uri  deskonerits » Remy s5 

| „tărbărb.. - i | n, 
Dâma li a. minte Paueasta ui se  întoorse.! : 
„— Al zise ea, ns €' auosta anelă jsne,. Remy? 

| Remy n mai uerki.sr o amsyeasks n mi s'o înkre-— 

 dingeze.... NE - n 

îi 1 No'mi se nare. de lol, doamns,. zise elă,. 
“dul Iztă: notă jsdeka: dans nortă, este snă jsne_ soldată 
walonă kare se dăsc fr. îndoials la Amsterdară, mi tre= 

ve urin';teatrslă reshelslui ka ss. kazte vro aventsrz. 
i Fis, Remy, dar sănt în neastimnsră. | 

i — Vino=uă în fire, doamnz, dak auestă-jsne ară 

, fi. fostă kOmitele du Bouchage, -s sară i anronială de nok; 

sui ye stsrsitoră era... ! No iu 

E 1— Suiă ks era wi resnekteosă, Remy, lui for 
avestă resnektă - kiară,. m'ami fi. mălpămită. a pi snsne: 
densiteazv-l5, Remy, mi nă m'awi fi ncastimnzrată de 
okă maj. „malt. 

[i
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î—.HĂ bine, doamus, daka era ama resnektsosă, 

astă 'resnelită 15 ară fi nzstrată,. mi. mai: fi-avată ale 
teme mai msllă de dinsslă,.: nresănsnîndă. kz:.auesta :ss 

fis 'elă, în kalea de la Brusele. lu: Anvei'să: nreksm la 
Ilarisă, în strada de Bussy. cir | 
ni — Riz, srm'b dama” nrivindă ink la “snatele ci, 
eats-ne la Malines, :ss: skimbrmă" kaii, daka irebse, ka 
55 îmblsmă mai: isto,. dar s3 ne srapimă la -  Anversă, s5 
ne grsbimă. ”: ii See | 

—:Atbonuij din. oara, îni. voiă snne, doamns, 
sp nd intrmă de lokă în..Malines: -kaii nostri 'ssntă bani 
de felslă loră,:s7 înaintemă: nîns Pauelă orzurelă kare 
se sresye.kolo la stshga ii kară sc kiainz,. lkreză, Ville- 
brock; astă-felă vomă vkoli oramrslă, osnelslă, întrebsrile, 
kăriowmii, uri vomăfi mai năuină “tărbărani. ka st skimbsmi 
kaii” sas .norizlă daka' din. întîmnlare teehsinga ere la 
sz' skimbzmă ueva din auestea. : 

— Aideyi, Remy, drentă la orzuuelă, atănui, 
2 Anskarb la stinga, intrendă într'o noteks abia 

îmblatz, dar lare, kă toale astea, deea învederată la 
Villebrock.: 

“Enrikă . nzrzsi * Kalea întravela-uă - 10 ka! ui 
dinti, ui “i 5rmb,. uinind- -se mereă la -oare-kare dis- 
tanmb ide ci, - N 

" Neastimu'srală ha Reniy se 'arsla. în arivirile sale 
oblic, în manyinerea sa tărbăratz, într asts' miskare mai 
virtosă. kare i :devenise obinitizits; da ririvi în-srm's 
snă 'felă: de ameninirare; u mi'de a da: kă nintinii, do da- 
W5 în kalslă sei. nea ur EEE a
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1 ""Aueste diferite simhtonie, 'dans kim se Inpeleud 
bine,. nă skzna de lokă. din vederea însogitoarei sale. 7! 

Sosirs la Villebrock.'. II aa 

, "Din dos sste. de lase. din: lkari. se “Komunea 
IE auolă oramă, niui na nă: era! lokăitz ; 'kziţi-va. ksni zi- 

taui, kwte-va nisiue -nerdzte . alerga srieriate într” asts 
-singărstate, &nii kismendă : ne domnii. loră ls pinete tari, 
alpii fouindă îniretă, uri: onrinds-se, 'kzndă: se. kredea în 

sigăranyy5, ka ss arate botălă loră miskztoră, w' între -vr'o 

SIU'5 saă m'între vro gar de nivniur, -! --- 

" *“Remy uioksni' în doăz. zei - de i 1 V'pză - 

nimik; mi. nă fă aszită de nimini: sti 

„i: Din martea sa,“ Enrikă, kare semna -a smbr 

legat de naumii kzlztoriloră, din nartea 'sa; Enrikă: se 
onrise la uca d'inţiiă kasm: din orzwelă, bzlsse la ămea 

auei kase,: dar totă aura în=deurertă ka mi la. ucle d'în- 

ainte, mi. atsnui înuelegindă ks 'astr desertare: nrovenia 
în ărma resbelsli, astenta. sp nleue ui kzlztorii 'ka 'sz 
se „Oluraskz într snă felă. - - aa 

- Meia ue: mii: fnksrz că dări, ue. kai! lor stars 

orsulă ne kare Reny | îl alti, în lada snei osnelrie D= 

rssile. - - Ia - e 

— Doamnr, zise alsnuă i Remy, n mai săntemă 

intr*o mars linisuiti, niui într'o stare ordinars ; nd se 

kăvine .s5 ne esnsnemă ka nisue konii. Meryemă ne- - 

gremită s5 lkzdemă ssh msna vr'snei bande: de Fran- 

esi say de Flamanzi, fr'a. mai nămzra ui narlisanii 

snanioli, lui. în starea uea streins în kare se alls 

Flandra, dremamii de tolă felzlă, aventsrarii din toate 

erele kat5 . ss se îmălyeasks avi; dal'aj fi fostă snă
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. berbatăs pă ami. vorbi altă-felă: dar esti 'femeiz, cesti 

Îrgmoass, . noi da. neste znă îndoită nerikală nentră vi- 
“apa mi onoarea domniei tale .. "3 | 

— 01 viapa mea, viaya mea ns € nimilkă, zise dama, | 

— Este 'totă, din kontra, doamna mea, resnsnse 
Remy,: ksndă viaua are-5nă skonă; Se 

„ui — EĂ bine, ue: nremsă atsnui ?: Kauets mi lăkrea-. 
z5 nentră mine,. Remy; « suii ks kayetal meă nă este 
nec astă nsmîntă. - .. . 

— Atnui, doamna mea; resnănse servitorălă, 
85 medemă aui, dala. ms krezi,” vzză' mălte kase kari 
notă sz ne dea o adeuostire sigsrs; amă ajsnsă, ne vomă 
anzra saă ne vomă askande, dens km vomă fi mai 
tari saă mai slabi. aa Sa 

î— No, Remy;: n, ats, 5%: mergă - înainte, ni- 
„mikă nă:ms va onri, resnănse dama misksndă din kană; 
n5 înpelegă temeri de: ut nentră domnia „la dak? ami 
avea temeri, . DER ie . 

— Atsnui, 2 zise Remy, s s%: - aleea: 
li îmninse kalslă set fsra adzsui sn5 avintă. 

-. Dama neksnoslăts,. îl3 ărmi, mi Enrikă du Bou-. 
hage, kare se ourise în” aela-ui timnă ks dinuiii, 
nlekă cars: kă dinmiă. - E



„o APA, 

Ka lot înainta "eslatorii le atata nara nriimia 
snă asnektă. streină. ui 

IIsrea' ks kzmuiele foseserz desertate ka or't- 
uiclele wi satele... 

Într” adevzră, nileviri . “n se vedea vasele n5S— 
kîndă în livezi, - nikziri kanra nz se “vedea atirnats de 
koastele mantelzi,, saă îndrentsndz-se în. lsngală gards- 
riloră ka s'ajsngs. măgării verzi de ne msrzuini mi vi- 
ele nelskrâte, nikziri ns se vedea tărma mi nzstorslă 

ei, nikziri nă se vedea karslă uri: mănuitorală sei, ns= 
mal. era negăustori kari-ss sc vaz trekindă dintr'o pa= 

ră într'alta,. ks: marfa sa la sninare,. ns se mai vedea 
korăpami lsntsndă kzntikălă regăuită ală lokzitoralsi „de 

la Nord, mi kare se leagzns îmblsndă ling înkmrkata 
sa k'rău5, k'5nă bisiă sgomolosă în mzns. | Da 

Ori kztă de denarte se întindea vederea în- 

tr! aste kemnie „minănate, d” assnra miveloră koaste, în
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erbsrilo uele mari, la maryinea nzdăriloră, niui-o figărs 

omeneaskr, niui snă glasă. 

Ară [i zisă uineva kr natăra cra în ajsnălă zi- 

lei kendă omsli mi animalele fărz kreate. 

Se anronia seara.  Enrilkă, konrinsă de sănrin- 

dere mi anronială nrin simtimentă de kzlztorii d'inain- 

tea sa, EnrikE întreba aerslă, erbele, orizontele denzr- 

tate, norii kiară, esnlikarea astsi fenomenă sinislrs. 
Singărele nersonaue, ari înssllepia asts singă- 

rslate tristi, era Remy ui însonitoarea sa, desemnrn- 
du-se ne fama nărnzriv a soarelsi ue ansnea, Remy mi 
insopitoarea sa, nlekapi:ka ss -askalte daka vr'snă sgo- 
molă-n'ară veni nins la dinuniă ; anoi, înderzlă, ks o 
“st de nam: de dînwii, figură - lzi Enrikă. .neînuelată 

P aueia-mi distanus ui !aueia-rui atitsdine. Di 
Noantea veni; trists mi revue, .vîntălă 'de la nordă- 

vestă săli în aeră, mi îmnls aste singsrzispi ks! :S80-— 
motălă seă mai ameninustoră: de kstă .tzucrea.... 

Remy onri re : însopitoarea sa, usnîndă mina 16 
[rială kalzlză ei: o , 

PE 

„ — Doamna mea, i'zise: olt,. suii: ks nd ssit nrii— 
mitoră: de nivi o 'temere,. suii ks n! ami faue! ăn nasă 
în ărms ka s5 mi skană 'viaua, ei bine! astă... „Sears, 
nă ue. straniă 'se. netreue în mine » o toroneatz: nekz- 
nosksiz. îmi leags . faksltspile, . m'5: naralisz, iuli 5 0= 
nresue :d'a merge nai denarle. “Doamna - mea, nămesue 
aucasta ' Snaims, timiditate, naniliz. kiară: ; doamna: mea 
ui o msrtăriseskă, nentră întiia oar5: în Vina mea' mi 6 
feiks, II aie 0 Ai ID m i. 
i +": Dama'se întoarse; noaţe. toate irovestirile ayestea
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amsninyystoare i sksnaserz din vedere, i iale nă Yozăse 

nimik. ! 

— Este totă akolo 2 întrebi, ca. .. 

1: 1— 0! nă mai este vorba desnre el, ::resnsnse 

Remy,: nă mai kăyela la elă, te rogi; clă € singără uni 

că fâk& 'kztă snă omă singără.' Na, nerikslslă de kare 

mb temă saă mai bine ne kare îl$ .simuă, ne kare lă 

devină, mai msltă ksnă- simtimentă: de instinktă de kztă 

kă ajătorslă rapisnii mele; astă. nerikălă, kare s'anronis, 

kare ne ameninus, kare ne îmnresoars noate, astă ne- 

rikslă este. alts; este. neksnoskslă, i cats nentră “e e îlă 

nămeskă nerikslă.: ME 

Dama klsti din kană.. 

— Eatr, doamns, zise Remy, vezi kolo saluielo 

kari îmi îndoeskă- virfările ! loră negre? : 

— Da. - 
— 'Lîngs asli. arbări că zureskă o Ieosuioars ; 

te rogă, 's5 meryemă. akolo; deka ea va fi loksits, 6 

ană kovintă mai msltă ka ss i weremă osnitalitate; da- 

ka ns va fi..s'o okănemă, doamnz ; nă faue obichkyiăni, 

te:rogă. „ 

-Miskarea la Remy, olasălă scă “tromarat, . vor= 

bele sale îndsnlekstoare | share ie însoyitoarea sa a 

se ssnăne. :  . --- AR 3 

Ea întoarse:  feîncle” Kalalai. scă sure - nartea a= 

- rolats de Remy. a 

“Den kste=va . minste, lolstorii batea la. Sula 

astei kase, zidits în aderă ssb snă “ssluietă. -
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" nă rislepă, konflsinlă*. kă Neta, rii mikă kare 

Ioruca la ănă natrară de legz: d'akolo; snă rîzleuă în- 

kisă între dosz brape de trestie mi doi mermi de carbz, 
skzlda niuioarele saluieloră ks ana sa mărmsrsndz ; ds= 
15 kasr, .ue era :zidits kă lksrsmide uri akonerite ks 

olane, se întindea: o mik gradini» înkonjsrats k” 5nă 
gardă de msrzuini, 

" Toate“ astea era demerte, singăratine, desolate. . 
- Nimini nă resnănse „la. lovirile. îndoile ne kari le 

ronelir kslztorii. 
„1 Remy nă se îndoi de Io: elă dură. skoasa ks 
uitată, tzib o krakz de saluir, o întrodăse între 5 
uri Pronskse ui îmninse zevorslă. ! 

ua se deskise.. Sa 
Remy intri iste, .-De' la O 0r5.. înlkăa, în. toate 

fantele sale întrebzinua aktivitatea snsi omă msnuilă de 
“ferbinyealz. * Broaska, nrodskiă grosolană ală indastriei 
ănsi fsărară veuină, se sănssese măi fsrp. grestate.. 

| Remy îmninse .renede ne însonitoarea sa în ka= 
sr, înkise sma dens: dinsulă, trase:0 verigs .inasivs, ui, 
astă-felă adenostită, rossili „ka mi. kăm ară fi kzsligală 
viaa. .. , aa - 

"Nefiindă maluzimită ks. asta adeinostize | a doain= 
nei sale, o amezi în singăra lkamers . a întiislăr | nlană, 
snde afl snă nat ne: ninzite, nreksm „mi &nă skasn$ 
Ii 0 mass, i 

"Ano, năpină linisuită în nrivinpa sa , desuinse 
în nlanzlă josă,. wi, nvintr' sn konteavintă întredeskisă, 

  

+ Veia ve kurye îmnreznz ka altă eva,
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se năse s7 nsndeaskz nrintr'o fereastrz zebrelite misks= 
rile -komitelzi, kare, vzzîndă- - intrsndă în kas5, se a- 
nroniâse kiară în auelă miriztă 'de ei. 

Kănetsrile Isi. Enrikă “era krsnte ui. în a armonir 
hd. ale Isi Remy. : | i 

: „—— Foarte. sigară,. îuri ziuea cl; oare-ikare. Ne 
rikălă nekshoskstă de noi, dar ksnoskată. de lokzitori, 
ameninus para, revzuresue  pinătslă; Franuesii aă 'relzată 
Anveisslă 'saă îlă voră relsa ;..konrinui de snaims, 'We= 

„ranii S'aă dusă ss aste o skznare în uetzyli. 
“Asts 'deslsuire' cra: Snesioăss, “dar ku toate as- 

tea nă 'mălmămia de jne. :.- : RE 
Afar de asta ÎS adăvea la: să alte: miră de 

kanelsri. - 

„—: Ye aj ss  faler: în 2515 narte Remy: ui doa= 
mna sa, se întreba. elă.. Ve imnerioass trebsinus. îi îm= 
nioue kzire astă nerikslă- snzimîniztoră?. 01. kats so 
suiă, kzul. minstlă a sosită în-fine ka ss 'vorbeskă. ks 
asts femeiz uri st: malegă într'ănă felă nentră totă-d'a= 
sna kă nrensssrile mele. Nikziri ns s'a mai. I. înfeppiunată e o 
îmnrejărare ama de. frămoass.. 

[Ni înaint; snre kasz.: 

Dar de 0 dats se onri.: 

— NS, nd, zise elă ks 0 îndoiuus ter de ve- 
ste lare: 6 ama de. koinsnz în iinimele amoroase,: ns, 
voiă” fi martiră nins în uea dsns STm'b. Afars de! asta 

„nă este 'oare 'ea stipiiis ne fantele sale -mi suie ea ue -- 
“fabals a fostă: invenitati în :nrivinţia ei de -asiă misera- 

bilă Remy?' O! ne: dinsală, nsnizi ne 'dinsulă: îlă „sreskă, 
ne: dinsălă kare mr asigsră  kz.ea ns isbia:-ne nimini!
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dar, ss fină drenyi înkz, asiă omă se ksvenia. oare nen- 
tră mine, kare nă ms kănoasue, ss trade sekretele doa= 

-mnei sale? Ns! ns! neferiuirea mea 6 sigsrz, ui: ucia 

ue:este: mai reă în .neferiuirea mea, € kz vine de la 

mine singără ui ks n5 nolă a arsnka grestateal ne.ni- 

„mini, Yeia ue i linsesue este deskonerirea'” întreags a 
adevsrălsi; este kr vzză ne astz damz sosindă la ta= 

“bors, k5: mă agaus brauiele de gâtzlă vre snsi yintilomă; 
mi'i ziue: vezi ue am ssferită, unii înpeleue krlă te is- 
beskă, SE 

"+ Bi bine! o voiă srma nîmakolo; voii vedea ueia 
ve tremară s5 viză, mi voi mări; . Is 'asta voit skali 
mssketa' uii 'tnzlă d'o ostenealz.. II 

Vai! o: suii, Dsmnezeslă mes! adusui. Enrikă 
l'snă 'avintă” ue 15 afla 'sne-ori îii fsndzlă 'inimei sale, 
nlins de 'reliyisne mi” de amoră, -nă kistani ass. sm'u= 
dinare' ssnremz; m dăucam  sărizîndă la o moarte nre- 
kăetats, linisuitz,' glorioa5s ; voiam s5. moră: ne: ksm-= 
nălă- de bslais k'snă năme ie bsze, kă al%. tes, Dsmne- 
zeslă meă !: k'5nă. năme în inims, ks ală ei.: N al vo= 
iv 0,.mz destini la O moarte: desneralz , :: nlinz do fiere 
mi de tortzre, fii bine-ksvinlată, o nriimeski.: 

Anoi, adăkînds—uti : a minte: avele zile de asten- 
tare mi avele” nonpi: de sinbiiinare ue le netreksse în 
fana astei neîndsnlekate. kase, i-se nsrea ks în. ori-ue 
nrivinut, afars de nrenăsslă kare i rodea inima, nosi— 
jisnea să era mai nănină-krsdz de stă la Ilarisă; lui 
o Vedea ăne-0ri, :aszia sinetslă ksvinteloră sale ne ka= 
re nă 15 aszise nisi o: dats, uii mergindă: în ărma :sa, 
kzte-va' din auele - arome: vii de.'esă . de.la femeia ne
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kare 0 isbimă, amestekate kă adierea . ml i mîn= 
gîia. ana. ENI IE IE m IN RR 

« ASlă-felă, - elă. srma; ls oki vint asănra ave= 
ler kolibe snde ea era înkisz, 
„i nt. Dar. astentendă auea . moarte, - wi ne konds 
ea se renass5 în avea. kass, eă ieaă asti arberi. drentă 
adenostă, “mi ms :nlsngă, -eă kare notă. azzi: glasul ei 
dala va vorbi; că. kare : Notă zzri : smbra sa. în dosslă 
ferestrei |. | ai 

01, n5, N, nă ms: “msngă, “Damnezeslel: Dam- 
nezele! sănt înkz nrea feriye, . . .. -. ia 

„ÎUi: Enrikă se. kslkă :- ssb axele. saluio, alo les 
Tora . oz akoneria kasa, “askultsndă. -k" snă :. sinitimântă 
de melankolis  neste nstinys .de a se. deslrie, mărmăra. 
anei kare ksruea alzlsre ks dînsală.: „i, ina 

De..0 .dais tressri ;. sgomotală tsnalat. resăna în 
nartea nordalzi Mi tremea dăsă de. vintari. : - at 
„îi AX! îmi. zise elă, voiă „ajănge., nrea turzii, 
se atol, Auversslă. - : ma o a 

- Întiia miscare a: li Barilă n de. a se ia e a 
înholika. kalglă „ui a alerga, mznată de sgomotă,: akolo' 
snde .se: bztea;.. dar; nentră . asta trebăia. ST . ntr5seaskr 
ne: dama nekănoskste uri s3 moar' în, îndoialz.: - 

Daka ară fi întilnito.. în; lalea sa, Enrikă uk 
ară fi ărmată alea, fsrz vre.:0 ;nrivire : înanoi,: fsrz vre 
snă 'săsnină- .nentră.. trekslă, . î5r5 : vre. o nsrere de reă 

„mentră viitoră ;. dar. întilnind'o, îndoiala intrase . în Se 
ritălă seă uri îmnresnz ko îndoiala: neotsrirea. : 

-Remase;. +; sis tii 
În; timnă: de. dos ore; stută: Halal, askaltzndă
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delănzrile ssuesive. kari ajsnuea nînz la dinsslă, între-. 
bznds-se ue - dotsnzri stea fi ele, aura de neregslate 

mi mai tari kari din lindă în. ksndă venisers st între- 

răn ne ele alte. 

Era! denarte da i treve nrin minte kx aste de- 

tăn sri. cra ale korzbieloră îratelsi seă kare szlta. 
“În-fine,. kptre dos ore, lotslă se linisui; ks 

tre doss ore ui jumztate, tolslă tzks. 

Sgomotală tsnslsi ns ajănsese, dăns ksm se ns= 
rea, în : întrălă kasei, : saă dala ui ajunsese loksilorii 
nrovisoriă rem'ssesers nesimyitori. . 

3. — La aste - ors, îi ziuea ' Enrikă,  Anversată a 
lsată uri fratele mei 6 învingstoră; dar, dans Anversă, 

va:veni Gand; dsn5 Gand, Bruges, iui okasisnea ns mi 
va linsi ka ss moră într'snă modă gloriosă. E 
„Dar, mai "nainte -dWa mări, . voii ss Suiă -ueia ue 

kasis astz femeis la tabzra Franuesiloră. - i 
- Uli fiindă-ku în -srma tătăloră astoră komonisni 

ve soudsisers aerălă, nalsra reintrase în renassslă ses, Jo- 
Yeuse, învzlilă în. manta sa,: reintri în nemiskare ea sa. 

-EI& kszsse în. astă-felă de: amorpeals în kare, kz- 
tre finele nonyii, voinma iomslsi.ns noate: resista, Ieendă 
kalzlă ses kare: nzsuca' la krpi-va nau de dînsulă, - îuă 
îndrentă srekia mi ninkezi tristă, 0: 

- Enrikă deskise -okii. .. | 
Animalslă în: niuioare ks! kanală întorsă . inte “alts 

narte, resăfla adierea; kare, întorkînda-se : “la anroniereu 
zile, venia desnre sădă-estă, | E 

—. Ye este, lulimorslă met? zise. e- janele sku- 
Isnds-se . ui mingiindă gîtslă animalalsă. kă mzna sa;
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v5zătai trekîndă vre. o vidrs kare te snzimînir,: sat 

îni nare reă.de adenostirea 5n3i bsnă stazlă? 

Animalălă, ka mi kăm ară fi aszită întrebarea, 

mi ka mi ksm ară fi voită ai resnsnde, se" îndrenti 

kă o miskare frankz 'mi vis srire nartea rislzi Lier, uri, 

ti okislă înfintă mi ks nsrile deskise, aslslti. 

i — Al a! msrmară Enrikă, asta 6 mai seriosi, ds- 

N km îmi nare: vre o trăns de lsni srmandă arma 

tele ka sz menznue kadavrele, - | 

. Kalslă ninkezi, nleki kanlă, anoi, nrintr”o mis= 

kare renedo ka. făluerslă,: înuens s» fsor snre nartea 

de la vestă. ae PIE pa 

Dar, fănindă, ireks ne lînga - mzna kavalerzlut 

set, kare. îlă ansk de friă ne ksndă treuca, ui 1& onri. 

| Enrikă, fer a strinye frinele, îlă ansks de koa- 

ms ui szri.ne mea.  Dsnz ue înkrliki, fiindă-kz era 

bsnă kzlzremă, sănăse- lalslă ui l& pină. |. 

Dar, dsm'snă minslă, ueia ue, kalslă aszise, în- 
venă mi Enrikă s'aszz, mi snaima ue 0. resimpise be- 

stia grosolanz, omslă se miri resimyuinds:o ui elă. 

O lsngr msrmărz, asemenea „ks a vântălti us- 

erstoră, uri grava tot de o' dar, cuia din diferite 

“ mănkte - ale. snzi - semi-uerkă . ue nar'lks se întindea: de 

la sădă snre nordă; nisue adieri rekoroase ui înkzr- 

late” de nise nzrtiuele de ans lzmsria în intervale a- 

sis mărmăr5, kare alsnui devenia. asemenea sgomotălsi 

fisksăriloră uri roflzksariloră kreslkînde ne malrile Ne 

„ iroase, - - a 

— Vo 6 asta? întrebi Enrikă; sz fii vata 2 
QUEI PATRU-DECLŞI-CINCI. POL. WM. 5
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ns, fiindă-kz vîntălă mi adsue astă sgomotă, mi fiindă- 
ke amîndoss ssnetele îmi anară distinkte. - 

-O. armats în 'miskare, -noate? dar ns; — elă 

“îmi nlek5 srekia la nsmîntă, — ami. azzi kadinua na- 

nuiloră, fimiirea armatsreloră, sănetslă glassriloră, 

Sr fi trosnitsra vre ănei arderi? niui asta, 

ksul nă:se vede nisi o. lsmins „ne. orizonli, uii verslă 

nare kiară a se întanclka. 

Sgomotslă se îndoi ui deveni în melesă: era sgo- 

motzlă neînuetată, întinsă, bsbsitoră, ne kare lă ară nro- 

due mii de tsnări -tirite în denzrtare. ne d'assnra snsi 
navimentă sănzloră. | 

Enriki krezs snă insă kz a aflată lksvîntslă 

astsi sgomotă atribzinds-lă la kazsa ue amă snăs'0, dar 
nămai de kztă zise. 

— K5 nenstinus, nă este niui sosea navale în 

ast narte, nă ssntă o mii de tsnări în armat. 
Sgomotslă s'anronia mereă. 
Enrikă , îmi năse kalală în Salonă. ui ajsnse la 

- înTlyime. - | 

— Ye vă! strigi, cls ajsngîndă în vîrf. 
deja ue vedea jsnele, lkalzlă sei o vszsse. 

aintea Isi, lui nă 1& nstsse faue sr înainteze în martea | 
aveia de kotă sfumiinds-i nznteuele ks nintenii sei, ui, 
kzndă sosi în vîrtslă dealsli, se rediki în doss niuioare 
în kztă era ss restoame ne kvurenlă scă ssb dinsslă. 

„Yeia ue vedea,. wi kală mi. kslzreuă, era, ne orizontă, 
o bands albiuioasz, nemsruinit5, întinsz, asemenea snei 

„nivele, înaintzndă “sare lsmniz,. formrndă sn5 verkă ne- 
msryinită uri mergindă snre mare.
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- Uli aste band -so Ivryia . din ue în ue în okiă 
lsă Enrikă ka o band de stofz ue se desfemărg. , 

Jănele nrivia înks neotzrită . astă ksriosă feno- 
menă, ksndă îndrentsndz-—mi nrivirea assnra. lokslăi ue 
lă nsrzsise, els vzză ks livedea se ada de ans, ks ri- 
zleuzlă se revsrsa, ui învenea ss îneue,. ivr5 kasz 
v5zăts, trestiele kare, k'snă natrară de. 075 mai "nainte, 

se Înzya ne amîndoi mermii sei.. : îi 
Ana înainta ks înuetslă snre nârtea lase. 
— Neferiuită nebsnă ue ssnt!, strigi Earikă, n 

ms tzia kanzlă we ss (is: asta 6 anal: asta 6 ana] Fla- 
manzii a5 răntă zzgasele loră. 

- Emriră se renezi: nămai de kztă snre nartea ka- 
sei, ui bt ks. făriz la sus. ae 

— Deskideyi, deskidepi, strigi elă. . - 
_ Nimini nă resnsnse. 
„— “Deskide.: Remy, strigă jenele, furios de 

snaimz deskideyj, Stat că. „Enrikă “du  Bouchage, des- 
kidep! : 

„— 0! nai trebinyrs a te nsmi, : -doimnzle ko- 
mite, resnsnse Remy din întrală 'kasci, wi de măltă te 
am rekănoskstă; ' dar te. însuiinueză desnre snă lskră, 
kz daka. vei snarme sua asta ms .vel alla îndersislă ei, 
l'snă -nistolă. în fis-kare. msns. Ma 

— Dar, n5 înggelexi, . neferiuite | strigă Enrikă, uy 
ană auentă desnerată: ana, ana, vine : ana!.,, - 

- Niui-de “km fabsle, .niui: de. ksm nreteste, 
“niui de. tam viklenie desonorsloare, domnsle komite. 
Îi snzit ks ns vei intra aivi de lest trekîndă ne. kor- 
uslă meă. 

*
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- — Atnsi voiă treuel strigi Enrikă, dar voiă 
intra. În nămele uerslăi, în. nămele Isi. Dsmnezeă, în 

nămele mntsirii tale ui a doamnei tale, voiosui t5 s% 

deskizi? - . 

— Nes! | 

Jsnele nrivi îmnrejarală scă, mi zzri 0 neatrs 

omeril:s -ka auele ne lkari le nrevslia” asnra 'inemiui— 

loră sei Aiaue Telamon; elă rediki ast :neatrs în bra- 

ele sale, o înzli ui d'assnra - kanslsi, uri i înaintzndă snre 

las o 'arănk:în sus, | 

: Gura sbări în -bălzui. : | E 
Înw'auela-uri timnă snă glonnă meri la srelkilo 

Isi” Enrikă, dar. fra l& atinue. -- 

Emnrikă se renezi asănra Isi Remy. 
Remy. trase 'ală doilea nistolă dar - nămai kansa 

135 fokă, 
„„— Dar .veză bine le „că: mam arme, nebănsle | 

strig; Enrikă;. nă. te mai, ansra dar. în „kohtra snsi omă 
kare naiakz, nrivesue nămai, irivesue. a 
IN îl% tirî ling fereastrs, ue kare. o snarse 3 

o lovitsrz. de nămnă. 
— FĂ bine! zise og, vezi tă, alsm, vezi 15? 

" Uli'i arzta kă--degitală. sănrafana imens - kare 
se albia ne orizontă,. mi kare - bzbsia „înainlendă,. ka 
frantea snei armate migantiue. : 

„—. Ana! mărmări Remy. 
— Da, anal. anal strigi. Enrikă ; ea încals, 5i- 

(z=le la nisioarele noastre: rislă ue revars5, ana se înal- 
15; în-uinvă” minăte -nă vomă mai nătea .emi Waui.:. 

— Doamns | strigi Remy, doamnz!
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— N5 striga, ns te snziminta, Remy. Ilregr-— 
tesue laii; mi iste, iste! 

— 0 isbesue, ksneti, Remy, 0 va slesna. 
Remy alergi la grajdă.  Enrikă se renezi: snre 

Sliarz. | 

La strigarea li Remy, doamna deskisese sua. 
Jsnele o rediki în Drapele sale, la ne snă konilă. 
Dar ca, krezindă ks era vr'o irsdare sai vio- 

linge, se lsnta din toats năterea sa mi se agspa de 
nereni. 

— Yi snsnei, strigi Enrikă, ui snănei k'p o skană, 
Remy azi kismarea jsnelsi, în minătală în lare 

se întoruea ks uei doi kai. | 

— Da, da! strigi elă, da, doamns, te: skans 

saă mai bine te va sksna; vino! vino... ... ..:: 

 



VI 
| „FUGA. . 

. -Enrikă fePa nerde timnă ka s%. asigsre ne dams 
o dăse afars din kasz, mi. voi s'o ameze ks dînsslă 

me kală. - - - | - . 
- „Dar ea, ks o miskare de neînvinss resnm- 
“nanus, se streksri din aste toarti vir, wi fs nriimitz 
de Remy, kare o amezi ne kallă nregstită nentrs dinsa. 

| — 0 ue faui, doamns, zise. Enrikă, mi km 
îngelenă inima mea? Ns' 6 vorba, krede-mz, de nlzus- 
rea de a te strînye în' branele mele, a te rezima ne 

“nentslă: mei de berbată, ks toate ks nentrs asts favoa- 
re, au fi gata a sakrifika viapa mea, -este vorba de a “făgi mai îste de lstă naserea. Ei! cats, eat, vezi dom- -nia ta, naserile' km fsgă? o. "2 În adevsră în krenssksla abia nsskîndz, se ve- „dea .nisue nori de korbi ui de norzmbei strebstindă sna- nislă k'snă sboră renede mi sueriată, wi în noante, do- miniă ordinară ală- liliakaki-telkstă, aste sboriri sgomo= 

pr 

EI
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toase, favorisate de trista - ishire a vintălăi avea -ueva. 

sinistră la asză, ueva lare zimia vederea. 

Dama "ns resnsnse nimikă; dar, finds. era 

--ne mea, îmninse kalzlă. înainte fsr'a întoarue „kangl.. :: 

_te' de ans; 5nă îndoită miră de nari. se sferemasers ks o 

- sgomotslă tsnetalăi, ui ana, bsbăindă assnra tătaloră as- . 

toră 'răine, 'înyenea 's5 îneue o nsdsre de. stejari” ale . 

“ksrora. virfări se vedea înfiorznds-se, wi ale .Ksroră, 

„krsui se aszia trosnindă ka mi km 5nă 'shoră - de: de 

. 

Dar kalslă seă mi ală Isi Remy, kai îmblars 

dos zile, era. osteniţi. . : 

La fis-ue minstă Enrikă se: întoruea, nui vszind 

2 ks nă 13 nătea srma: | 

„— Vezi, doamns, ziuea el, lcăm alelă n meă în- 

treue ne ai vostri, mi kă toate astea îl& uit ks amin= 

dosz msnile; te rogă, doamns, nînz kndă mai:6:înkz, 

timnă, nă pi mai eră sz.-trevi în brayele mele, dar 

iea. kalzlă meă wi lass-mi ne ală domniei tale. | 

„.— Mslmămeskă, domnsle, resnsnse I'slgtoarea 3 

- glasslă ei tolă' Jinisuită; ui, frz ka. .uea. mai miks alte- 

rare si se trzdea în auentală scă. + 

-— Dar, doamns,! strig Enrikă. arănksndă în 

'ărma sa nisue nriviri | desnerale, ana ne“ “ ajanye! azi! 

a5ză ! 

lu adevsri, o- Irosnire suzimîntstoare sc: aszi în 

auels minztă. kiară,. era 23 pasul snăi. sală ne. kare 3 

înekase - insndarea: skîndsri, nrontele, teraye, fate lsa- 

“moni ară. fi trekată ssb frănzimslă șeă.: 

Arbarii desipdsuinaţt. isbinds-se de. mar, lem> ” 

periele kaseloră detimaţe, platind „Io ssnrafapa | anei; 
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ninkezzrile mi strigztele: denzrtate ale .oameniloră mi 

ale kailoră, itriui_de inăndare, forma :5nă lonuertă de 

pisue 'sănete 'aua de stranie mi aura de lsgsbre, în Izlă 

fiorălă, kare konrindea ne Enrikă trekă nîns în inima 

nenssztoare wi neîndănlekats a. neksnoskatei.: 

* Ea îmninse kalslă scă, mi kalslă seă, ka mi 

kzndă înss-uri “ară fi. simyită emininua nerikălslsi, înnă 

“îndoi silinuele snre a se ssstraue dintr'însslă.. 

| - Dar. ana înainta, înainta mercă, ui, înainte de 

zeue minste,, era învederală k3 ea ară fi sosită ne lr- 

Istori. . Ia 

„La fis=ue minat Bnrihki se anronia ka. ss as- 

tente ue. komnanionii sei, mi atănui le: striga. 

_ — Mai iste, doamns! te rogă, mai iste! ana 

înainteaizs, ana ne. sosesue! eats-o! - 

„Ea sosia, în adevsră, snimoas, vîrtejinds, în— 
iritatie; ls ks sine ka o nans kasa în kare Remy a- 
denostise ne doamna sa; ea redik5. kâ snt naii barka 
legats la mermală rislepălăi, ui, “maiestoass,. imens, ros- 
togolinds-mi toartele ka ale snsi mearne, sosi, aseminca 
snsi zidă, în ărma kailoră Isi Remy uri. ncksnoskstei. 

Enrikă skoase snă strigzlă: de Snaimr. mi sc îu- 
toarse snre ans, a-mi lundă ară: fi voită a o lkombate. 

— Dar vezi bine ks esti: nerdals , ărmi clă, 
. desnerată,. Aidi, doamnz, noate este înkz timnă, dz-to 
josă mi vino kă mine, vinol!: , Sa - 

N, domnsle, zise ea. Sa 
| „— Dar uneste. 5nă “minztă. va, î area urziă ; nri- 
Vesi0,. ui _Nrivesuel.- i
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“Dama întoarse kana ş. ana „era. la . uinai-zeui 
nani abia. - 

— Îmnlineashks-mi-se soartea | zise ea. Domnia 
ta, domnsle, fai! faut! 

Kalslă Isi Remy, ostenită, lzzs k5 nisioarele d 
“dinainte mi ns se mai nătă: edila, ls toale. „silingele 
lzlzrenzlsi sei: 
a Skamol skaro ! uiti iară [să voia ci. sti 
s Remy. 

: Ni în auela=ună. timnă,. tolmai Fond voia S5 ; la= 
se slsrile, ana se nrevrli ka. snă monămentă . pigantikă 
assnra kanălzi kredinuiosslzi servitoră, . | 

Doamna sa, la asts vedere, skoase snă strigat - 
snzimîntstoră mi se. arsnls josă de ne lalală seă, oiz- 
rit» ss moars kă Remy. E | 

Dar Enrikă vszînds-i skonslă, s se renezi : 6. 0 
dats ks dinsa, o. ansks konrinzinds-i talia kă branălă 
seă uelă drentă, uui, resrkinds-se ne kalală s6ă,.. anlekă | 
ka 0 szuealr. DI Re i 

:1— Remy!:BRemyl. striga dama, ka bra nele în- 
tinse sure. dînsslă, Remy!... a 

&8nă minetă i.resnănse... Romy se: înzluaso n no 

săzira-fa ma. arrei, ui, ks asts  sueranuyă. „neindenlekals, 

de mi nebsnz;, kare însomesue ne. ueli ue moare nins 

în kanstală agoniei. sale,. elă înota, sssyinztă de o grinds. | 
„=. "Me lings dinsălă” trekă, kalslă seă,* bslindă ana 

desnerată lkă niuioarele sale. din .ainle, ne kzndă vals. : 

- sosia 'kalslă doamnei sale, mi ne -kzndă, înaintea: valslză, 

“la. doss-zevi nami uelă:: „.măllă, Enrikă mi : însonitoarea 

sa nă alerga, ui sbsra! ne als treilea Val, “nobsnă .de



>. 

1 

” ue: ale astă omă;:: atulă de jsne mi atztă "de devotată, 
- als “kzrăia kană domina „Valsrile, | ne kendă săsyinea - 

fa PR 
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snaims.. Lai Remy n i mai nsrea reă de viaus, fi- 

indă-ks snera, msrindă, kw aueia ne kare o isbia va fi 

- sksnate, . . 

— Adio, doarn”, adio! strigă elă, nlekă că 

întiiă, ui 0.S% snălă ayelzia ue ne asteant, lz trzesui 

meniră. - - 

-Remy n mi termini vorba ; snă mănte de anz lrekă 

dW'assnra, kanzlzi sei, mi se derimi - nins ssb niuioarele 

kalalsi Jsi Enrikă. 

„— Remy, Remy! strigb dama, Remy, voieskă 

'sz' moră ks tine! domnăle, voieskt:sz lă astentă; dom- 

„nsle, voieski ss ms dak josă; în nsmele Dsmnezesisi 

că 

uelzi viă, o voieskăl: - 

„A: Ba zise aste. Iuvinte. ks atzla eneryiz wi selba- 

tiks. astaritate în kztă jănele destrinse brayele ;sale nui 0 

Iasi se kazz ne nsmîntă,. zikîndă : 

pi Bine, doamnz, vomă mări aiui lkole trei; îui 

ui i snerato niui o dat. Sa | 

"Uli tokimai” kzndă ziuea. aste Iuvinte repinindă ka- 

să, .seă, ana “ue s»lta, îlă ajsnse, dsns om -ajănsese ne 
“ Remy; dar nrintr'o 'sltim' „Silinus de amoră, elă reină "de 
„“bragă ne jsna femeis kare năsese nisiorălă ne uzmintă. 
Ea ” Valală ii akoneri, ana fărioass îi rostogoli Ite- 
va sehunde' îmnresns kă mele alte. sfzrsmztăre. 

- Bra. mare lulră Ss fi vzală uineva. ssnyele: re- 

ne: însoyiloarea Sa: „de: npiiz, ui: ne end penskiţ sei 

n e . . . .. a Î 
. - - ei i m 

- - mslmesie ientră ls mi faui aste veseliz ne kare. n'a- - 

*
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msnsndă sltimele 'silinge ale kalslsi esnirsndă, kata a 
stilisa nînzs ui sănremele -silinge ale agoniei sale... 

În timnă Vank minstă fs o lsnt5 'snsimîntstoare, 
ne kzndă dama, săsuinstr: de msna dreants a li Enrikă, 
întreuea înkr: ks kanslă nivela anei, ne ksndă, ks ms- 
na stng1, Enrikă densrta lemnele nlstinde ui kadavrele 
a ksrora lovire. ară fi înekatii saă sdrobită kalslă seă: 

Bnslă din aste kornără nlstinde, trekîndă ne lîn- 
g5 dînuii, strigă sat mai bine săsnini: . 

— Adio! doamns, adio! - . 
— Ile ueră! strigi jsnele, - asta 2. Remy! Ei 

vine! | unii ne tine te voiă sksna.. | 
Uli, fsr: a kalksla nerilkalală astei mari gresii 

ansk5 msnika li Remy, o atrase nre koansa sa stangs” 
uli- l5 fskă ss ressfle liberă. ; - 
Dar în, auela-uri timnă kalală, ostenită . de întreita 

grestate, se afănda nînz la uită, - anoi nins la oki; în- 
fine, pensnkii stsrmayi îndoinds-se ssb:dinsală, - des-. 
pură 5 totslă. , IN 

— Tats sr moră! mărmsră - Eik Denineze als 

meă! iea-mi -viaua, ca. fs ksratp... .: . 

tslă. mei, era ali; domniei tale! - ez 

În astă minstă, Enrikă simyi 3 Remy î sleona ș; 

- Domnia ta, doamnz, „asi 'elă, nriimesue saile- 

s 

“ns fekă niui o resistinus, ka sr lg regis ;; ori=ue. 'resis-. 

tinuz era nefolositoare.: a îi 

„Singăra: sa grije fe da susuine ne. dama “asa-i. 
nra 'anei “mentră ka ea, .uelă. năiină, "sg moarb: vea din 

-zrmr,. ui. ka elă ss oalz. ziue în sine , la”. altimală- 

dai 
na . DIE Da 
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seă minstă; ka a fosti totă wo â nsătată ka s'0 disnste 
moryii. ” a 

De o. data, mi toma ondă sueta nămai -ka 

55 moars, snă strigrtă de băkarir resăni ling dînsslă. 

Se întoarse ui V5ză ne Remy kare “anslaso o 
bare: | pa 

“Asis barks, era uea. de” lă asuioara ne ' kare 
amă vszăt'o. lstnd'o ana; ana 0 lirise, uri - Remy, lare 
ui reaflase” nsterile, mslgămitz!. ajătorălzi ue i detese 

„Enrikă, Remy vszind'0 » trekindă ne lîngs dînsslă, se 
desusryise din grsns, abia tregînds-—uri sefletal, ui” dsndă 
de „dos ori ks branslă o ajsnsese. 

Si : Amindosr lonegile sale . era nrinse la meoryini, o 
| vane. se învîrtia în fsndă. -. .--- 

| - Întinse. kanuea Isi Enrikă kare o anski, lirîndă 
lă sine me dama, ne kare 'o rediks: ne d'assnra meri= 
loră. sci wi ne kare Remy o relsi din msnile sale. 

“Anoi, €lă înss-nă, ansksndă latsrilo „baracă, s se 
, srks Îngr. dinuriă. . . 

“Întiiele raze ale 'soarelzi se ivia, - axul d leem- 
niclo. imandato wi barka' legnsnds-se' ka. sn$ atomă ne 

astă” oueană rieste totă. akonerită :de: sfsremisre. 
- Măi la doăr sate. nani, Sire . slznga, 'se redila 

ă snă deliuroră. kare, neste totă . înhkonjsrată 5 ans, nvrea 
lka o insăls în' mizlokzlă morii,: i - - 

"Enrikă ans lonenile. mi: trase snre nartea- de- 
limuoralai katre kare ui. kiară: “Kărsslă -anei. îi dăuea. 

| AI - Remy: 155: Kannea ui, stendă în nivioare din ainte, 
"se olari a densria grinzile” ui skindsrile. de kari barka * „Hătea ST so loveasls, 

.
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«îi +, Molămite. materii ls Enrikă, măluămits îndems= 
nzrii ]şi Remy, sosirs saă mai | bine „Îers arăulkagi kstre 
delimoră. 

- Remy ssri josă | ui i anslki lant baracă, NG: ha- 
re E» trase sure elă. .. Na 

Enrikă înainti ka sp „iea dama în braye, dar. ea 
întinse. „mzna. ui, rediksndz-se singurs, szri josă. 

Enrikă skoase :5nă sssnină; snă minstă i veni 
idea de a se arsnka cars în abisă mi a msri. în okii 
ei; dar snă simtimentă ne lare. ns lă năts învinue îlă 
inea legată. de viaur, ne: kztă timnă vedea masts fe- 
meiz, a kzria înfepiuare o dorise. alztă de mită fir 
a 0 lknsta vro daiz. 

ElS trase barka ne sshată. ni merse de IMeză 
la-zeue naumi, de dam uii de Remy,. vînstă, “ nlină de 
ana. kare ksrgea din „Vestimintele sale; mai dsroroas de 
kztă ssnyele. .. 

Ei. slsnasers din crilalsl ol. mai greă, “adi- 
kz din ans; inăndarea,. ori Ivtă. de mare ară î nă.ară 
întreue. nisi o dat învluimea. dealălsi.. 

Ssb dinuii ci nstea datanui nrivi asts mare mî- 

nis a a valgriloră, kare .v'are minis mai mare de leztă ma 
Isi Damnezeă.. 

- EnrikE nrivia. kăm, trovea. ast an5 5 rencăe, bă= 
bsinds, kare. dsuea ks sine nisue grsmezi  de.. kadavre 

franuese, 1ui lîngs dinsele, kaii ii armele loră.. : 

„ Renmiy.: resimuia o -viz dărere la smeri,.0o skîn- 

dars. nlătindp. îl& atinsese în minbtălă în kare, kalzlă scă 

kszăse. ssb dinsslă, .! a 
EKztă. desnre“ insopitoarea sa, alars. de frigală de 

3.



78 . Biblioteca Litteraria. 

simyia, mavea nisi o ran; : Enrikă o ansrase de totă 

ge i făsese in nătere a 0 ansra. - : 

Enrikă fs foarte în mirare vzzîndă ks aste do- 

55 fiinge atstă de minsnată sksnate de moarte, i msl- 

uămia nămai l3ă, uri nă îndrentasers Isi Dsmnezeă, în- 

tiislzi astoră al skzrzrii loră, niui o mslmămire. 
„ Jena” femei se sksli mai întîig; vsză ki snre 

“ fsndală orizontslzi, în nartea anăsălsi, se zzria ueva ka - 

nisue folksri nîntre ueays. 

" Niui kovîntă ks aste foksri ardea ne snă nsnktă 

“înaltă ne kare insndarea ns lă nstsse ajănue. 

“Ile stă se nătea jdeka în mizlokslă astei reui 
krensskăle kare srma dsns noante, aste fokzri era de- 
marte mâi de o legr.: . , De | 

Remy înaint ne virfsl delimorslsi kare se în- 
tindea- snre nartea. astoră foksri, mi se întoârse ss snăi5 
kz kredea ks la o miiz de 'nami de lokslă snde_ des- 
bârkaserz, înxenea 5nă felă de grsmzdiste kare înainta 
în linis :dreantr snre aste folkări, | n 

Yeia ue fzuea ne Remy sr kreaz k era aucă- 
sta saă “uelă nsnină „5 era snt drsmă, era.o0 îndoits 
linis darbsri, dreants mi regălatr.: - 

„Enrikă fsks mi elţ observzrile sale, kari se a- 
flarz în snire kz ale Isi Remy ; dar. ks toate astea, în 
îmnrejsrarea asts din srms, kzla ss lreazz. măltă mi în 
întîmnlare. a 

Ana tirâls, ne deklivitatea “ksmniei, îi arsnkase 
în stsnga drămalză loră, îskînds"i sr deskriz snă angiă konsiderabilă ; astz; abatere, snits ks alergzlzra uea ne- bsns a kailoră, le 155. ori-ue mizlolă . d'a se orienta.
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Este adevzrală k5 zisa. venia, dar noroass mi 
înkzrkatz de ueaus; într'ănă timnă limnede, mi ssb snă 
soare lărată, sară fi nststă zzri kamnanila dela Mali- 
nes, de kare nă nztea fi mal denarte de kztă kam ks 
dozs lege. 

— Ei bine, domnsle komite, întrebi Meng ue 
lkăueni desnre aste folari? 

— Aste foksri, ue pi se nmară ks Na 'voră „da 
vre o adenostire osnitaliars, îmi nară ameninmstoare : mie, 
mi n ms înkreză în ele..- 

— Uli nentrs ue? . 
— Remy, zise Enrikă vorbindă înuetă, vezi toa- 

te aste lkadavre: toate ssntă. franuese, niui snălă n 
este flamandă; ne anăngs5 0 “mare restrists; zgasele 
aă fostă rente snre întreaga. nimiuire a armatei fran- 
wese, daka ea a fostă învinsz, sat ka ss striue efek- 
islă viktoriei. sale, daka a trismfată. Ilentră ue oare as- 
te foksri. ss nă fiz toti ama de bine anrinse de nisue 
inemiui ka wi de amiui; say nentrs ue oare s nă (is 

"ele nămai o vikleniz avindi de “skonă ka ss tragz ne 
făgari ? Şi aie Si 

-— K3 toale astea, zise „Remy, noi n5 stemă 

remznea aiui; frigsl; uri foamea: ară zuide ne: doamna 

mea, i LL i 

n — AT kovintă, Remy, zise komitele ; .remii! aui 
ks doamna; eă ms voiă due nîns la grimzdiste, Uli 

voiă veni ss:v5 adslă nostsui. | 

.— N, domnăle, zise dama, ns le vei esnsne 

singără : “noi -ne amă skznată topi îmnresnz, vomă msri 

ks topi îmnresnz. Remy, d5-mi aramzlă, snt gata. :
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- Fiz=kare din kvintele astei fiinme stranie avea 

snă auentă neresistibilă de astoritate, kzrsia “nimini n'a- 

vea idea de a i resista snă singzră minstă. | 

__ Enrikă se înklinb mi nloki uolă d'întiiă. 

| Inăndarea era mai linisuits, grsmrdistea,. lare 

ajănsese nîns la 'delimoră, forma 'snă fels de sînă snde 

“ana adormia.  Izte trei intrarz în mikslă Dbatelă, mi ba- 
telzlă fs îmninsă din noă în mizlokălă sframstsreloră . 

mi a kadavreloră nlstinde. | 

Dsnm'5nă natrară de, or era la maryinca grr- 

m'distei. | o Da 

„Asigărav5, lanpslă batelslsi de niuiorslă snsi ar- 

bzre, se deters din noă ne gskată,. ărmars grmzdistea 

măi în timnă d'o orz, mi sosirz la o grăns de kolibe 
flamande, în. mizlokălă 'kwria se afla strinui, ne snă 

lokă nlantată kă tei, îmnrejsrală snsi mare fokă, doss 
saă trei săte. de soldani d'assnra ksrora filfiia îndoits= 
rele nei bandiere franuese.. Ia a 

“De o dati sentinela, amezats la o sătr do' mauri 
de hivsakă, anrinse fitilslă masketei 'sale 'strigsndi- 

— Vine 6 akolo? 
— Franuia! resnshse du Bouchage. 

„Anoi întorkînds-se snre Diana: 
| — Akăm, . doainnre, zise: elă, esti sksnals;. că 
rekănoskă stegslenslă nindarmilori: WAunis, kornă de 
noblege în kare am.amiui. 

Ş La strigstală senlinelei uri la : resnsnsală lomi- 
tele, lezi-va vindarmi aleigarz în 'adevzră înaintea 

Sotia nat e Mae ri e intztoare, mai înttiă fiindă—
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l5 traia dent ast Testrists, în srms fiindă-k era 
komnatriopi, cc | 

— Enrikă se fsks ksnoskstă atstă nersonală 
kztă mi nămindă ne fratele sei. Ey ks kzldărz între-= 
bată mi esnăse nrin ue. minsne „elă mi însoyitorii „sei 
Skznaserz de moarte, dar fra snsne altă vevă. 

Remy. mi doamna sa mezăr; în tiuere într'snă 
koluă; Enrikă se dase si kirme ka ss se anronie de 
folă. E 

"Amiîndoi era înks nlini de ans. Sa 
v— Doamns, zise elă, vei fi resnektats aiui' ka 

wi în lasa domniei tale: mi am nermist a snăne ks 
erai sna din konssnyenele mele, earits-ms. 

„Ii fsr'a astenta mălgsmirile  auelora ksroră le 
sksnase viana, Enrikă se densrit ka ss se desk» la ofi— 
perii kari îlă -astenta. . Aa DN 

Remy ini Diana skimbarz o nrivire kare, de ară 
îi fostă vzzstr de komite, ară fi fostă mslusmirea ama 
de msltă meritaiz nentră ksrawislă ui delikategea sa. 

Ilindarmii d'Aunis de la ari făgarii nostri. ue- 
răsers osnitalitatea, se..retrzseserz în bsnz regis dsnz 
învinyerea loră mi dsns sksnarea ksnetenieloră 'loră. 

Iretatindeni snde este omomeneitate. de -NOSiiă= 
ne, identitate de simtimentă mi obiuinsinys ' de a trzi 
îmarezns, 'nă este de lokă rară d'a vedea snontaneitatea 
în esekztare dănz snitatea în. ksyetare. 

Tokmai .asta se întîmnlase în .asts noanie liară 
gindarmiloră dWAunis. . : . --.. o a 

Vszîndă ne kanii lori nsrssinds= uri ne uele 
alte rewimente kzatsndg diferite NSrUi nentrs sk'snarea 
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loră, se întrenrivirs, strinsers rîndările . lor. în .lokă de. 

ale rămne, îmi nssers kaii în galonă, "mi ssh lkondsue- 

rea snzia din stegarii loră, ne kare 15 'isbia foarte din 

lkazsa bravarei sale,. mi. ne kare.lY resriekta la snă gradă 

egală. din kazsa nasterii sale, el Isară dremală snre Bru- 

sele, o i. 

„Ka toni “aktorii asteă . susimânttoare suene, ti 

vszărs „toațe înaintsrile. inăndzrii, “mi f&r ărmzriţi. de 

anele fsrioase; dar ferivirea . voi ka ei ss întilneasks 

-în dvămalt loră orzmelălă desnre kare amă vorbită, no- 

siuisne tare totă de o dats în konira „oamenilor ui În 

kontra elementeloră.. :. i 

Loksitorii,. suiindă kz era în sigăranus, nă n5- 

rzsiserv kasele loră, afars de. femeie, de .bztizni mi de 

lkonii me .kari îi. trimiseserz la oramă; tokmai: nentră 

asta yindarmii d'Aunis sosindă întîmninars . resistin ; 

dar moartea ărla în srma. loră: ei atakarz ne nisue 

oameni desnerani,- trismfarr neste .toate nediuele, ' ner- 

dsr zeue oameni în alakălă soselei, dar se stabilirz mi 

îskars ne: Flamanzi ss f5gz din tabrrr. : 

„Domo ors, orsmelslă era ki totală îmnresărată 

de ane, afars desnre. nartea astei. sosele nrin kare âmă 

vzzată. ks venise. Enrikă ks însonitorii sei. 

Astă-felă fo novestirea..: ve.  Îskărs Isi du Boucha- 

ge nindarmii d'Aunis. 
— Uli remasslă. armatei? întrebi Erik, 
„— „Ilrivesue, - resnănse. stegarală, în .fiz-ue mi- 

nat trekă nisue ladavre kari resnsndă. a întrebarea 
domniei. tale. : : . 

a



Quci Pobm-geokși-cinal,. 83; 

=: Dar: dar: frate-meă ? îngznj du Bouchage 
ks:0 voue înekatz. 

“— Nail domnsle. komite, noi nu istemă ami 
da nostsyi -sigsre desnre asta, sa bateti ka snă leă; 
de trei ori li amă retrasă 'din fokă, Este: sigură kz a 
irzită dens bai, „dar dans insndare n nstemă ku= 
noasue, 

— [li dsuele? întreb elă, 
Enrikă nleki karizlă, mi. se lafendă în nisue a=: 

mare. kăueisri; anoi de o dat: 
„Stegarslă se nleki, snre Enrikă, mi l'snă glasă 

înuetă:. | - 
_— Komite, zise el, desele fnise: ls uei -din= 

tiiă. El era kzlare ne snă kalt albă fers vre 0 nat 
de kztă o stea neagrs în frsnte. Ei bine! adineaori, 
amă vzzată trekîndă kalslă în mizlokslă snei gr'zmezi de 
sfzrzimstsre, niuiorslă snăi kzlzreă era nrinsă în skarz 
ui înota ne d'assnra la înzluimea iuelei. 

— Mare Dsmnezeă | strigi Enrikă, 
— Mare Dsmnezeă! mărmăr Remy kare, la 

aste ksvinte ale komitelzi: „Illi dauele le skslsnds-se, | 
aăzise asts novestire, mi ai ksrsia oki se uintirs rene- 
de assnra :nalidei sale însopitoare. 

— Anoi? întreb; komitele ? 
„— Da, anoi?: înozni Remy. - 
— Ei bine! în vîrtejslă ue forma ana în sngizlt 

asisi zigasă, &nălă din oamenii mei se aventsri ka ss 
anzuo frînele nlztinde ale kalslsi; elă îlă ajsnse,. uii rediks 
ne animalzls esnirati.  Vzzarsmă atănui ansrsndă boti- 
na albz mi nintenslă de asră.ue asrta deele. Dar, în
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auela-mi minstă ș ana se : îmfl$ ka mi lksm S'ară fi ss- 

merată vszindă ks i se rznia nrada,. mindarmală mcă îl 

1555: liberă ka ss nă fiz tirîtă, uri totlă desnzră. Noi 

n vomă avea niui kiară konsolarea de a fauo o mor-- 

mîntare krestins: nrinuinelsi nostră. 

1 Mortă!. mortă! mi elă, mostenitorslă koroanei, 

ve restristz | 

Remy se întoarse kztre însouitoarea sa, ui k% 

o. esnresisne. “kă nenztinus de deskrisă: 

_— A mărită, doamns! zise elă, bine .-vezi. 
1— Fis Iuodată Dsmnezeă kare ms .skutesue de 

o krims, resnsnse ea, rediksndă sare semnă de: reks- 
nosuinus msnile - ui okii sare ueră. De 

— Da, dar ne linsesue de resbănare, resnănse 

Remy. i 

_— Dămnezeă are tolă dV'asna drentslă de a ui 

adsue a minte. Resbsnarea e a omalsi nsmai krndă 

Demnezeă sitp. 

| Komitele nrivia' ls: oare kare. Ssnaim asi e-— 

saltare. a ambeloră nersonage siranie ne kari le skr- 

mase de la moarte; elă le observa de denarte ks olii 
uli: sta în-demertă, ka sz mi fakz 0 idez desnre do- 
rinele saă desnre temerile loră; a komenta westelo | loră 
ui esnresisnea fisionomieloră lort. Ă 

Glassl stegarslsi îlă trase din  kontimnlarea sa. 
= Dar. însă-pi domnia ta, komite, întrebi aue- 
sta,. ve '0- sz, faui! | 

Komitele ireszri... 
> — R3? zise elă. 
— Da, „domnia ta.



Quci Patru-geci-și-cinci. 85 

— Voiă astenta aiui nînz ksndă ss treakr kor- 

n5lă fratelzi mes inainte-mi, adzăyi jsnele ks auentală 

snei krănte desnerzri; atănui mi eg ms voiă sili dea 

- 1% atrage ne sskată, ka ss i fakă o mormintare lresti- 

n5, mi, kreie-ms, k5 îndalz ue l5 voi anska,. ns lă 

voiă mai nzsrzsi. 

- Aste sinistre ksvinte ferz aszile de Remy,: mi 

adresă jănelsi o nrivire nlinz de afektsoase msstrzri. 
Kztă desnre dam, de knd stegarălă fsksse 

lksnoslăts asts moarte a dsuclsi d' Anjou, ea n mai a- 

szia nimikă, ui se rsga.



VII. 

TR ANSFIGURARE 

Dsnz ue mi fskă răosuisnea, însoyitoarea li 

Remy se rediki ama de frsmoas?, 'uri ama de radioass, 

în lziă komitele 15s5 si i skane - snă strigstă de ad- 

mirare. | 

Ea nzrea ks ese dintr'snă lăngă somnă ale kr 

răia vise ară [i ostenită mintea sa uri ară fi alterată se-— 
ninsiatea trssăreloră sale, somnă de nlimb$ kare înti- 
nzresue ne frsntea ămedr a dormitorălzi torisrele ki- 
meriue ale visălzi seă. 

Sas mai bine era fila Jairei, destentats în 
mizlokslă morpii ne mormintslă seă, mi skălsnds-se din 
natală seă f&nebrs, kărzyit mi nregztit; nentră ueră, 

Jsna femei eurits din - ast letaryit , nreîmbli 
îmnrejsrălă ci o nrivire ama de dăluc, ama de S5avs, 
“ui nlinz kă ama de anyelikr bsnstate, în ktă Enrikă, 
kredslă ka tonă amanyii, lkrezs kr o vedea întinerin=
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di-se de kinările sale mi ssnsnînds-se în-fine sai sim= 
timentă, daka ns de bunz Vis, velă năpiniă de rekăno- 
Suinys mi de milz,. 

Ile kzndă dormia' gindarmiă , dans umnistatală 
„10ră osnsuă, îsi imi kolo în derimstsre, ne ksndă însă: 
ui Remy se 'ssnănea somnălsi mi mi Issa kanslă rezi- 
mată de stingia snci bariere de kare era rezimats ban= 
ka sa, Enrikă veni de meză ling jsna femei, mi ke 
'ănă glasă ana de moale uri ama de dale în ut se- 
mzna kă '0.mărmărs de vintă: 

— Doamns, zise cl, “trzesui !-, o! lasam S5 
Ni snăiă toalz bsksria kare ese din inima mea, lsndă 
te v5ză aiui în sigranus, dans ue te am vszstă, „akolo 
ne marijinea mormintălăi. 
n — Asta & adevsrală, donnile, resnănse dama, 
rzeskă nrin domnia. ta, ai, adzăyi ea l' snă tristă ss- 
risă, auri voi - s5 “notă a Li snăne ks ui sent reksno- 
skstoare. Da 

— În-fine, doamns, adzsui Enrikă ks o silin-— 
5 -săblims de amoră mi de abnegare, daka mauri fi 
resmită a te sksna de kslă 'snre a. te reda aselora ve 
"i îsbesui! i 

— Ye ziui? întrebă dama. 
— Aselora ne kari te dsueai s5-% afli m'intre 

atzyia. nerikăli, adzăui Enrikă. | 
| — Domnăle, aueia ne kari îi isbiam a% msrită,; 

aveia ne. ari ! m5 daueam 55 1 află 'ssntă “mi ei aseme- 
nea „mory. i 

— 01 doamns, mărmări janele Ipssndz-se s'a 

lsneve în uenski,: aroiler okii asănra mea, asgnra - mea
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kare am ssferită atsta, asănra mea kare tc am ishită 

atsta.. O! nz'te întoarueș esti jsn5, esti irsmoasz ka 

snt înyeră din uersri.  VWitesue Dine în inima. mea “ue 

pi o: deskiză, uri vei vedea ks astz inimz nă konuine 

nisi -znă atomă din amorălă lksm îl înmelegă uci alui 

oameni. .Ns krezi! uerueteazz orele trekzte, lksmnene- 

sue-le kzte sna, ăna: kare mi a dată bskariz? mi kă 

toate. astea am stsrăilă. "Mai fekată ss nlsngă, am be- - 
stă lakremiele mele; m'ai fskstă ss ssferă, .am înginită 
dsrerile mele; m'ai îmninsă la moarte, am mersă la dîn- 

sa fîsr'a ms nlenge. Kiară în astă minstă, kzndă întorui 

kanală, ksndă fis-kare din kăvintele mele, ori kztă de 

înfokate -ară fi, seamsns 0:-nikstărz de ans îngepalz “6 

pi kzdea ne inims, săfletslă meă' & nlină de fiinpa-pă; 

mi trzeskă nămai fiindă-ks trzesui. : Kiară adineaori nă 

eram Ss moră ling domnia ta? Ye am uerstă? nimikă, 

Mzna-yi am atins'o oare? Niui o datr, de kstă: nsmai 

ka ss te tragă din vre 5n5 nerikălă de moarte.. Te yi— 

neam. în bramele 'mele- ka sr te 'reneskă din valără, 

simyitai stînsoarea nentălsi me? Nsmai sant de lstă 
snă săflelă, kzui totă în mine a fostă. nsrifikată la fokslă 
mistsitoră al& amorslzsi mei. 

— 0! domnăle, te îndurs; mi nă mi mai vorbi 
de: lokă astă=felă. a 

— Te îndărs wi domnia ta, mi ns ris kondam- 
na... Mi S'a-snăsă kr n isbiai: ne nimini;, o! renets-mi 
ast asigăraro; asta & o singălare favoare, nă € ama? nentr” 
snă omă kare isbesue ka sr asz5 zikinds- —sc lim n 0- 
sto ishită? dar” nreferă asta, fiindă-lks mi snăi în auela- 
mi timnă ks esti nesimyitoare nentră . togi, O! doamnzs,
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doamns,: domnia ta kare esti singăra adorare' a vieuel 
mele, resnănde-mi. : -- 

Kă toate rsgzuisnile Ia Bari, ănă” săsnină fs 
totă resnsnszlă jsnei femei. e 
E —Ns mi smă nimikă, adsaui komitele, Remy 
velă năpină-a avătă mai măltz komnstimire de mine de 
Istă domnia ta; elă s?a înuerkală ss ms konsole, elă! 
"O! veză bine, n -mi resnsnzi, nentră k5 ns voiesul a 
mi snăne ks te: dăseai în. Flandra a întilni: ne: uineva 
mal ferize de: kzlă: mine, de kztă mine kare: sant ks 
toate astea jsne,- de kstă: mine kare nortă în viapa mea 
o narte din: snerannele fratelsi mei, de kztă mine kare 
moră la niuioarele domniei tale fsrz ka ss mi ziui: Am 
isbită, dar nă mai isbeskă; sai mai bine: te isbeskă, dar 
voiă înueta d'a ishi! 

— Domnsle komite, resnsnse jsna femeis kă o! 
maiestoass solemnitate, nă 'mi .snsne nisue Iskrori kari 
se snsnă snei femei; . eă sănt o. fiinys; dintr'alts Isme, 
mi nă irzieskă de lokă într'aueasta. De te ami fi vrs- 
zătă: mai: năgină' nobilă: mai nzyin$ 'bng,. mai năpină 
menerosă; -de mami avea nentrs. domnia ta în. fandslă 
inimei mele ssrisslă ueli tînzră mi dălue ali snei ssro- 
re nentră frate-scă, pi ami zive: skoalz-te, domnsle ko- 
mite, mi nă mai imnortsna nisue, sreki. kari ai. snaimz de 
ori ue kvînlă. de amoră. Dar n ui voii -ziue asta, dom- 
nsle komite, ksui.. ssferă vzzinds-te. ssferindă.. Ss ms - 
esnlikă mai bine: aksm' ksndă te kănoskă, pi: auri sa 
msna, ami rezima-o de inima mea, mi Ni ami. ziue bs-: 
krosă:. Vezi” inima mea ns mai bate; vino lîngz mine, 
daka 'voiessi, mi asists zi kă zi, daka astă-felă pi este.
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“bskăria, la asts esekstare dsreroasz a 5nsi kornă suisă de 

tortărele săfletslsi; dar astă sakrifiuiă-ne kare I& ai nri- 

imi ka.o feriuire, ssnt sigărs... 
— 0! da, strig5 Enrikă. 
— Bă bine! astă sakrifiuiă katz sz lă resningă. 

De astazi 'oarâ-ue sa skimbată în via ma mea; nă mai 

am drentălă de a ms rezima ne niut ănă brană din as- 

„5 lame, niui kiară ne bramslă astsi menerosă amikă, as- 

“tei nobile fiinme kare se renassa avi mi kare are nen- 

t*snă minătă feriuirea de a sita! Vai! bietsle Remy, 

zrmi ea' dsndă glasălsi seă întiia inflesisne de simpibili— 

tate ne kare Enrikă o deskonerise în ea, bietsle Remy, 

destentarea tava fi „mi nentră tine triste; tă nă suii 

nrogresele kspetzrii mele, t5 nă uitesui în oki mei, tă 
nă suii ks la skălarea ta din somnă te vei afla singară 
ne nsmîntă, ks Sing5r5 als SD M3 srlă la Dsm- 
nezeă. ! : i 

— Ye i? strigă Enrik: Kamen dar s5 „moră 

mi domnia ta? -.. 

Remy, destentată de strigrutală dureros alăj jăne- 
li komite, rediki kanslă mi askalt;. 

— Mai vszată răgsnds-m5, n ă aula? rm 
jana femeis. : ga 

| Enrikă fel î snă semnă afirmativă. 
„— Ass răgzuisne, era - snă -adio “alt meă la 

nsmiîntă; astă Dăkăriz ue ai zzrit'o ne fapa - mea, asts 
bskris 'kare ms inăndz în astă minată, este lotă aueia 
ve ai-zzri în mine, daka' înyerală morii ară veni s5 
mi zik: Skoali-te, Diano, mi srmeazs-ms la nisioarele 
Isi Domnezes!:
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| „— Diana! Diana!: mărmsrs Enrikă,. sui dar 

kăm te numesti... Diana! nsme skimnă, nsme ado— 
rată], Aa De 

"Ii neferiuitălă se kslks la niuioarele jănei femeie, 
renetindă astă nsme ks bepia snei nesnuse bsksrie. | 

— 0! isuere, zise jsna femeis, l'snă glasă so- 
lemnelă, zits astă nsme kare mia sksnată; nimini, din=, 
ire uci. ue trseskă, mare drentslă de a mi nstrande ini- 
ma nronsnuisnds-lă, a ae 

— 0! doamnz, doamns, strigi. Enrikă, akm, - 
ksndă îni suit numele ns mi snsne ks 0 S% mori. 

— No zikă asta, domnale, adzăyi jăna femei 
l'ană glasă gravă, zikă ks o ss. nsrzseskă. 'astz lsme 
de lakreme, de sre, de natime. krănte, de interese sri- 
yioase ui. de  dorinne fr: nsme ; zikă ks nă mai am 
s5 fakă nimikă nintre fiinnele - ne' kari Damnezeă le 
krease. asemenea kă mine; “n: mai am! lakreme în oki, 
ssnyele ns mi 'mai fave s5 mi bats inima, “kanslă. meă 
nă mai. învirtesue în sine niui o 'kăyetare, de ksndă ks- 
metarea kare îlă îmnlea ks . totală a mărită; sănt nămai 
o viktims fsrz nrepă, fiindă-k ns sakrifikă nimikă, nisi 
dorinpe, nivă sneranue, rensnuisndă la lime; dar în-fine 
aștă-felă lksm sănt, ms. oferă domnslsi; elă:se va în- 
dara de mine,:0 sueră, elă kare m'a îskslă ss soferi 
atztă' de :maltă mi kare. n'a voilă ka sz kază dani să= 
ferinua mea. :-. o N 

Remy, kare askăltase aste kăvinte, se .sksls în- 
ctă: mi .veni. d'a drentălă la doamnz-sa. . -... 

-— Ms mvrzsesui? zise elă l'snă glasă tristă. i ” 
— Nentrs Dsmnezeă, resnsnse Diana ridiksndă
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snre eră nalida sa “mans ui “slsbilz ka a seblimei Ma- 

delene,:. IE Re 

— Asta e adevarată! resnsnse Remy, lssendă 

sui kazs. kanălă ne nentslă seă, asta '€ adevsrată! 

- Ii tokmai kzndă Diana Issa în 'josă msna sa, 

elă: o le kă 'amîndos5 msnile, o strînse la nentălă seă 

lkzm ară fi îvkslă kă nisue ssnte relikse. 

— 0! ue ssnt că lingz: aste doss inime î sus- 

nins jsnele ks fiorslă snaimei. 

— "Esti, resnsnse Diana, singsra . fiing5 Oome- 

neasks asănra ksriâ am amintată de dosr ori okii mei 

de ksndă am londamnată okii mei a se înkide nentrs 

tolă 'b'asna. - a | 

- Enrikă îngenskis. 

— În mălgămeskă, doamns, zise elă leste a ai des- 

konerită mie kă totslă; îpi msălusmeskă, vsză ksrată 

destinata mea; din astz orz, niui-ănă ksvîntă mai maltă 

din gsra mea,  niui o' asnirare mai msltă 'a'inimei: me-=: 

le ns voră: trsda în: mine rmauela kare te ishi. - Esti: 

a siniorslsi, doamnz»: nă.. sent de. lokă : nelosă de Dsm- 
nezeă.. - | 

: Elă abia terminase aste avinte mi se slisla 
nstransă de astz înksntare reyeneratoare kare însoyţes-—: 
e-ori se mare mi nestremstats otzrire, kzndă, în kzm- 
nia înkz akoneritz kă abari kari meryea lsminzndu-se 
din minztă în minslă, resăn5 ănă _Sgomotă de tromucte 
deuzrlate. pa - Se 

Jindarmiă. se renezirs la armele. loră ui înko— 
likars mai "nainte de komandare, 

“Enrikă 'askalta, .
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— Domniloră, domniloră! strig elă, astea săntă. 
tromnetele admiralslsi, le reksnoskă, le reknoskă, Dsm- 
nezeslă meă! d'ară nstea ele S5 mi snăis ănde € frate- 
le me! 

— Vezi bine ks mai doresui înks weva, i zi- 
se Diana, mi ks mai isbesui înkz ne vineva; nenirs 
ve dar ai alege desnerarea, konile, ka auei ari n 
mai doreskă nimikă, ka auei kari n mai isbeskă une 
nimini, 

—— 8nă kală! strigă" Buriă, s5 mi se dea snă 
kală ! 

— Dar ne snde vei curi, domnăle? întrebi ste- 
garslă, fiindă-ks ana ne înkonjoars. din toate nsrpile, 

— Dar vezi bine ks kzmnia este nraktikabilz 
vezi bine kz ci îmbls, fiindă-lks tromnetele loră sens. 

— Srkz=te din: sssă de sosea, domuăle komite 
resnănse stegarală, timnzlă se Ismineaz uri „noate vei 
nătea vedea. 

— Ms dskă, zise jsnele, 
Encikă înaint în adevrră kztre: înzluimea- ars=! 

tat de stegarzlă, tromnetele sina mereă în intervale 
Îsr a se anronia saă a se densrta. - 

Remy îură relzase lokslă lings Diana.



VIII; 

AED EBAŢI, 

Dans snă natrară de orz, Enrikă reveni; clă 
* v3zăse, uli fi kare nstea ss vazs ka mi dînsslă, elă vz- 
zsse ănă delimoră, ne kare noantea îlă onria. de ase 
distinye, o ueals însemnats de trăne franese lantona= 

te mi fortifikate. II SE 
- Afars de. nă lan manuă de ant ue e înkonjsra 

orsurelslă okănată de: pindarmiă. d Aunis, ksmnia înue= - 
nea a se desfaue ka o balts de nesui ue se seakz, kli- 

„na nalsrals a terîmălăi tîrîndă anele snre mare, uri mai 
mălle nsnkte ale terîmălsi, mai redikate de kztă vele 
alte, kari înuenea a se arzia, ka dsmănă delsvii.* 

IIrmîntălă noroiosă al aneloră ue trekssers ne 
d assnrs-i akonerise toate ksmniele , wi era. snă tristă 
PN 

*  Notonă,
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snektakulă da vedea, ls kstă vintală redika din ve în 
ue vzlălă. absriloră întinsă neste kzmnis , vre 0 -uinui= 
zeu de lkwlzreni afsndrnds-se nrin noroiă,.. mi :silinds= . 
se a sosi, fra astea resui, saă la orsunelă, :saă :la 
delimoră. . 

„De: la delimoră se aszisers : strigztele loră de. 
neferiuire, mi eats nentrs ue tromnetele băsina : ne=. 
înuetată, îi 

„. Îndats ue vintală densrii - toat yeana, Enrili 
zzri ne delimoră . drarielzlă „Fransiei, desfusrsnds-se 
ls fals în ueră. i 

„Jlindarmii redika : mi ei korneta WAunis, i uri din- 
tr'o narte wi dintr'alta, se aszia nisue fokuri de mss- 
keteriz trase snre. semnă de - veselis.. 

Kpire snă-snre-zeue ore, soarele ansrs ue asts 
suent de desolare, ssksndă kzte=va nizrui ale” Ik'smniei; 
mi fekîndă' uraktikabils kreasta snăi felă de drsnă de” 
komsnilkare. 

Enrikă, kare îniverkka asis motel, îs velă întiiă 
kare observi, dsus sgomotele notkoaveloră kalslă .scă. 
lkz: &nă drămă ferosă: kondauea, fskîndă o :kotire uirks= 
lars, de la orsmelă sare deliuroră; din asta elă kon= 
kise ks kaii s'ară ksfsnda. nesie' konits, nins la jims- 
tatea niuiorălsi, nîns la nentă noate, în noroiă; dar mară 

mere - mai "nainte, S5syjină nă fiindă de: fandală solidă ală 

| nemintalăi... i 
Uers sr: fak înserkare,. ii, Bindă-lo nimini ns 

îzuea konksrinur în ast * nerikăloasz: înverkare, -'reko-=. 

mandi stegarsli ne Remy -uri ne însoliitoarea + 50 mi 

se aventără în nerikzlosală dramă. : .
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În auela-mi timnă ksndă nleki de la orzuelă 

se vedea znă kzlzreyă . desuinzindă dans delimoră, mi 
ka mi Bnrikă, se silia a: strebale drămală ka sr viiz la 

delimoră. .: .... . 

Toatz koasta delimoralai lare era desnre orziuelă 

era -nlinz de soldapi snektatori ue mi redika okii snre ueră 

mi msrea ks .voieskă a'onri ne kslsrenslă neksyetată 

nrin rosminnile loră. o 

Amîndoi denztanii astoră dos remasări din ma- 

rele .kornă: franuesă îuri ărmars. kă kărauiă drsmălă, „mi 
„în kărîndă înpeleserz ks misisnea loră era mâi . năpină 
grea de .kztă s'ară fi temată, uri mai alesă de ksiă st 
temea nentră dînmii. 

&nă largă miroiă de ans, lare se strekara dintr'snă 
anadskă krsnată de kzderea snci grinzi, cwia de ssb 
noroiă: wi snzla ka întradinsă soseaoa movirloasz, des- 
konerindă ss) valslă seă mai limnede fndslă uran nălsi 
ne kare lă kzzta &ngia aklivz a kailoră. 

Kolsrenii abia. era la dosz sste nani anal de 
- altală. = 

— Fransia | slrigs “Ialsreglă kare. venia desnre 
delimoră. | 

Ii în redikă toka,. smbrits de 6 nanz albz. 
— 01 domnia ta esti! strios velă altă Islzrenă. 

„ Uli. în: nerikslă d'a se abate la dreanta, saă la 
stanga, amîndoi - Kaii nlekarz în galonă, îndrentznds-se 
snălă snre altală ui îndats, în mizlokală aklamsriloră 
frenetiue, ale sncktatoriloră-. de la sosea mi de la deli- 
moră, amindoi kzlzrenii se Ambronimars maltă timnă uni k3 -tinerepe,. 

aa a. -.
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„ Nămai de kstă, orzurelslă mi deliuorzlă se de- 
urertars ; yindarmi ui kavaleris-soar5, uintilomi x5= 
genoni mi latoliuă, se renezirs în drsmslt deskist de 
ei doi fragi. | 

Îndats amîndoss tabzrele se sniserz, bramele se 
deskiserz, mi ne drămală în kare toyi krezssers ks 'voră 
afla moartea, se vedea trei mii Franuesi strigzndă msl- 
jămits uerslzi uri trziask:5 Franuia ! 

| — Domniloră, zise de odats glasălă snzi ofluerk 
xsgenolă, ss trziasks domnălă admirală kat ss strigaui, 
k5ui domnslă dzuele de Joyeuse este, iar ns altslţ,. a- 
vela kzrzia săntemă datori viama în asts noante, mi în 
aste dimineaur feriuirea d'a îmbrspgiua ne lkomnatriouii 
nostri. | 

O nemsryinits aklamare nriimi aste ksvinte. - 

Amiîndoi frapii skimbarz kzte-va ksvinte msia- 

te de lakreme; anoi uelă întiiă: 
— Uli dauele? întrebi Joyeuse. 

„— Este” mortă ,. dans km se nare > Tesnănse.. 
auesta, . | a 

— Nostatea este oare sigsrs? | Aa 
— Jlindarmii 'd' Aunis i a5 vpzată kalală înekată 

mi I& aă rekănoskslă dsuz 'snă semnă. Astă kală tira înkz 

în skara sa n'ănă. kslzremă als krăia ant era, ksfan- 
dată în ans. 

— Eats o triste zi neniră Fransia, zise ad- 
mlralelă, 

- Anoi intorkîndă-se “kztre oamenii sei: o 

— Aideyi, domniloră, zise elă tare, sz n ner- 
demă timnslă. 

QUEI PATRU-DECI-ȘI-CINCI. VOL, UI, 7



98 . Biblioteca Litteraria.: * 

“ Îndats ue anele se-voră. skărge, vomă fi atakaui 

foarte nrobabilă ; sm ne fortifilkzmă -nînv kzndă ne va 

sosi nostsui mi nrovisizni. - Se | 
— Dar, monsiniore, resnănse oure-kare,. lkava- 

leria n5 va: nătea îmbla: kaii mai msnkatii de lokă de 

eri de la natră ore, i pietele vite moră de foame. 

— Se 'afls grssnye în: tabsra noastrz,: zise ste- 

garslă ; dar kam amă - faue nentră oameni? ' 

— E! adzspi admiralslă, daka săntă grzănue, 

asta 6 'totă ge ueră: oamenii voră trzi- ka uri kaii. 

i Frate, întrersnse Enrikă, fr. te rogă, ka S5 

ui notă vorbi snă minstă.. De 
— 0's5 m5 dskă- ss okănă- orpmuelslă, resnănse 

Joyeuse, aleye o loksings neniră mine mi m asteants 

akolo. - 

Enrikă se duse S5 cale ne amindoi .  însopi- 
torii sei. i De . Se 

— Eats-te în mizlolelă anei araiate - zise elă 

Isi: Remy ; krede-ms, :ask&nde-te în lokăinma- 10 0 st 
ieaă; nă este de ksviinuz ka doamna ss fir vszsti de 
ori-uine ară. fi. În ast Sears, kzndă fiz-kare va dor- 
mi, m5 voi sili a vz fave mai liberi, .. 

Remy se iinstală . dar ks Diana. în lokăinpa ne 
kare le :0 dete stegarzlă yindarmiloră, redevenită, nrin 

sosirea Îsi doyeuse, simnls „oiimeră la ordinele admi- 
ralălui, | 

Ile la dou ore, dzuele de Joyeuse intră, în 
mizlokălă sănetalzi iromneteloră, în orvurelă, amezi, iră- 
nele: sale, dete hisue ordine severe nentră ka S5 nă se 
întimale vre o neorîndsials.
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* Anoi nsse s5 se fak o îmnsryire de orză:0a- . 
meniloră, de ovsză kailoră, uri de ans la toşii, îmrirui 
rzniuiloră kzte-va bstoaie de bere mi de vină kari se 
aflaserz într'snă uelară, uri înss-uri el, în vederea. ts- 
tăloră, nrînzi ks o băkatzs de nzne neagr ii k'snă na- 
xară de ans, strebstîndă mere nostarile. - 

“Hretătindini fe nriimită ka n% msnbsitoră, nrin 
Strigari de -amoră wi de reksnosuinyys. ie 
o — Aid, aidi, zise elă, la întărnare,. reaflsnda- 

se singără ks frate-seă, vii Flamauzii, mi îi voit ba- 
te; mi kiară, adevsrate Dămnezei!. daka asta va mai 
srmă, îi voiă msnka, ză tare mi 8 foame, mi, adsăyi 
înuetă de toti li Enrikă arsnksndă într snă “koluă N5= 
nea sa, din kare nzrăse k5 msska ks atzta - entăsiasmă, 
eats sn nătrimentă sriuiosă. 

„" Anoi netrekindz-uiă -bra nală imnrejurslă giis- 
lat seă: a n 

„— Aula, aksm, amiue, s5 vorbiină, mi snsne-mi 
ksm te 'afli ts în Flandra ksndă te kredeam 'la Ilarisă, 

"— Frate, zise Enrikă admiralslii, viaga “mi se 
feksse nessferits la Iarisă, ui: am nlekată Ss te real 
în Flandra. 5 

„— Totă de amoră? întreb; Joyeuse. 
— N5, de desnerare.  Aksm pi o eră, Anne, 

ns mai săntă înamorată ; natima mea, . este întristare. 

: — Frate, frate, strigi Joyeuse, nermite-mi a pi 
snăne ks ai kezstă ne o femeis miserabils. 

— Ksm? 

— Da, Enrikă, se întimne la la snt oare-kare 
gradă de restate saă de virtate, fiinyele kreate întrekă
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_Voinpa :krealorslsi mi se fakă omoritori, uri omăuizi, ueia 

ge Diserilka lkondamnz de asemenea;. astă-felă nrin foarte 
msălts virtăte, kăi ns i nass de săferinuele altora,. arat 

o. esallare barbars, o linsm de karilate krestinz. - 

_:—:0! frate, frate, strigi „Earikă, nă kalomnia 

de Jokă virtstea ! | 

„= O! că nă “kalomnieză virtătea, Enrikă; că 

akast. nămai viislă. '0 remelă dar, astz femeiz este o 

miserabils, femeir, ui nosesisnea: sa, ori listă de dorit 

sv îiș; nă:va nroui niui o dalr ueia:uc ea te faue ss 

săferi. Ei! Dsmnezeslă meă!. într'snă astă-felă de lasă 

latz: uineva ss uli întrebăinmeze sforpele ui năterea sa, 

Iul se ansr5- într'snă modă eyitimă, foarte denarte i 

ataka, la drak! Enrikă, suis bine ks. în: lolă=pi, | 

nvauri îi dssă si ieai kă asaltă. lasa astei femeie ; ami 

fi lsato kiară ne: dinsa dănz kăm ami fi lată kasa sa, 

mi în ărms, kendă, dens obiucislă fis-kzria kreatăre. în- 

vinse, kare devine atztă de amihts înaintea învingsto-— 

rălsă scă, ne lkndă ca era feroasz înaintea lsntei ; k'wndă 

ară fi venită. sm s'arsnue ks bragele-i de ortzlă tei zi- 
kîndă-uni: Enrikă,, te adoră! atsnui e ami fi resnins'o 
resnănzindă: ia taui doamns, pi a venită rîndală, hkzui 
am ssferită destală uri alsm Katz. 55 săferi mi dom- 
nia ta. 

_Enrikă angkă m'na fratelsi scă. 
„u— No ksuepi la niui snă . „kevîndă din. veia ue 

snsi, Joyeuse, zise. elă. | 

— Ba da, nre leyea mea. Aa 
pui. Esti” ama "de bănă, ama de nenerosă | 

moi ui ii ă za |
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.î.—. Venerositale” les” oamenii” tors îns, asta € 

o viklenib, frate. . BE - 
— 01: Joyeuse, Joyeuse, nă amosti de lokă 

masi femeis.. N 

i: — 0 .miis de demoni! nă voiă s'0 ksnosă.- 

— entre ue? 

— entre kz ea nară fasie s% komilă aveia ue 

“alnii ară nsmi'o krimz, wi ne „kare: auri nămi-0 e, o 
fants de drentale.. ; a 

| — 0 bsnzlă meă. frate, zise e jenele. ls snă an- 

pelikă sărisă, zik esti de ferize ks nă isbesui! dar, 

te rogă, monsiniore admirală, ss Isswmă avi nebănslă 

met amoră, uri ss vorbimă desnre ale resbelslzi. 

— Fir! nentră ks, vorbindă, desnre nebsnia la, 

mai faue nebsnă mi ne mine. 

— Domnia la vezi ks ne linsesht nrovisiăni. 

„— 0 suiă, uri am mi „kănelată la mizlolslă de 

a ni le nroksra. E 

— Uli 1 ai aflată? 

— Kreză kr da. 

— HKae. IE a 

— Na ms notă miska fai nins ue n: voiă 

nriimi. nostpi de la armats, fiindă-k nosipisnea € bsnz 

mi fiindă-kz auii ansra-o în kontra 5noră năteri înuinui- 

te; dar notă lrimite snre deskonerire snă kornă de uer- 

yetstori: ei. voră alla nostri de o. kamdatz,. ucia ue 

este viapa adevzrats a oameniloră redsmi la sitsapisnea 

în kare ne aflsmi; nrovisiănile, în 5rms, kai | în adevzră, 

ast Flandrs & o frămoass Harz. . 

— Nu atm, frate, nă alstă,.
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—,0! eă 'ns vorbeskă de kztă desnre nsmîntă 
-astă-felă kăm 15 a fskată Damnezeă, imi ns de oamenii, 
kară neînuetată strikă fanta Isi Damnezeă. Înueleui, En- 
rikă, ue nebsniz a fskstă nrinuinele asta;. ue nartidz a 
nerdstă ; kăm trăfia- mi nreuinitarea li aă rainată izte, 
astă neferiuită Franuiskă.  Dsmnezeă sz i aibr ssile- 
tală, s5 nă mai vorbimă desnre dînsslă; dar în adevsră, 
elă nstea. lkunzta o gloris nemăritoare mi. snslă din îrs- 
moasele regate ale Ezronei, ne kzndă cls a fskstă ser- 
viniele, ki... Isi Guillaume le Sournois. Afars de as- 
tea, suii, Enrikă, ks Anversalii s'aă bstsis Dino? 
„5 — Uli domnia ta asemenea denz lkăm se ziue, 
frate, E 

i — Da, eram într sna din zilele mele uele băne, 
mi anoi este &nă Iskră kare: ma: întsritată. 

—-Hare?.. i i 
-— Fiindă-ks amă întâlnită ne „oma de br- 

taiz o snadz ne kare o ksnosueam. ae 
— %nă Franuesă ? Si 
— 8nă Franuesă. 
— În rîndsrile Flamanziloră 2 | 
— În kanală loră,. Enrikă, eatz snă sekretă ne 

kare lata s7 l& suiă ka s7, Imăreskă mai bine. lkăvîn- 
tală resnikurii: li Salcăde în niaga Grevei, -. .... 

„— i-fine, skemne siniore,- 'eatz-te reîntorsă 
bine mi ssnztosă, snre marea mea bskaăris, dar eă, lare înkz “mam folcată nimikă, kat „Neansrată ; s%. fală ui că ueva. Da 

— Uli ue voiesui. ss fai PI 
—. Dr-mi komanda Merielstoriloră, te rogă.
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1 N5, asta & în adevzră nrea nerikzlosă, En- 
rikă, nă pi ami ziue astă ksvîntă înaintea: snoră streini;- 

dar n. voieskă sz.te lasă. s5 mori de o moarte obsks- 

75, -uri .nrin ărmare de o moarte sritz, Ueriielztorii notă 

întilni vre ănă kornă din auei restruioni Flamanzi kari 

se resboieskă ks biue uri k -koase, de voră fi omoriui 

O miiz, mi va remznea dintr'inmii ănălă, auela te tais 

în dos saă te desfigsrz. Ns,. Enrikă, ns, daka stzrs- 

esui' neanzrată ka ss mori, eă înă nsstreză „eva mal 

- bsnă de stă asta. | | Ai 

— Frate, akoardz-mi ueia ue pi ueră, te rog, 

voii. Isa toate mzssrele de: înpelensisne, ai ui nromită 

a ms întoarue aiui. 

— Adi, înpelegă! 
— Ve înpeleui ? : 

„— Voiesui ss înveryi daka sgomotală oare-kzrii 

fante glorioase ns va: măia inima selbatiuei ;  mrtări- 

sesue ks.asta te faue ss stzrăesui în ueia ue veri. : 

— Voiă mwrtsrisi asta, daka 0 voiesui, frate. 
— Fi, ai kăvintă, femeiele kari resists la snă 

amoră mare, se daă &ne-ori dsm'snă sgomotă milă, 
:; — Wo 'sneră asta. 

=— Întreilă 'nebină ue esti  atan, dalta | o foii 

fr ast5 snerangt. Eats Enrikă, nă mai kzsta altă ks= 

vîntă la refssslă astei femeie, fsr5 nămai ks ea este o 

kanriuioass kare n'are nivi inimi niv Oli, - 

— Îmi dai astz komands, ns 8 ama, frate? 

—— 'Trebse' neansrată, fiindă-ks o voiesui. 

— Tot nleka asts searz kiară?
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„2 — Asta 8 de neansrats trebsinpr, Enrikăș în- 

uelegi ks nă nătemă& astenta mai maltă.. 

„«— Ki oameni năă în. disnosiuisnea mea? 
„3 .— 0 ssts de oameni, nă mai maltă.: N mai 

notă strila nosimisnea mea, Enrikă, înnelegi bine asta; 

„— Mai năuină, daka voiesui, frate. . 
— Ns, kzui ami 'voi ss nolă a pi da îndoilă. 

Nămai ss mi dai kavintălă teă de onoare ki daka venă 

avea a faue li mai mălui de trei-sste oameni, vz Voli 

retraue în lokă da vz Issa sz vr 5uigs. 

— Frate, zise sărizindă Enrikă, îmi vinzi foar- 

te. skămnă o gloris ne. lare nă mi o: dai.. 

— Atânui, skămne Enrikă, nă-ui voiă: vinde 
niui nă pi o voiă da; snă altă ofigeră. va komanda Te-— 
ksnoastere ca. 

„„— Frate, ds-mi ordinile, i uri le. voiă eselksta. 
„i — Vei învene dar lănta nămai kă năteri „egale, 
îndoite saă întreite, dar ns vei tree neste asta, 

a — Mi ojră, | „i ie 
— "Urca bine; akm ue kornă. voiesui st aibi? 
— Lasr-ms ss ieaă 0 sătr 'de oameni din: uin-— 

darmii d'Aunis, am mare nsmră de amiui în astă re- 
uimentă, mi, alegnds-mi oamenii . voii fauc ks dînuriă 
e voiă voi. 
pi Fig: vindarmii A Aunis, 

— K5ndi ss nlek5? | 
— Alksm îndatz. Va. năuc nămai 55 dea « 0a- 

meniloră merinde - nentrs. o zi,. kailoră nentrs dozz. A= 
ds-ui a minte ls. doreskă sp am nise :. nosizyi sigsre 
ui ian.
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— Tlekă, frate, ai vre snă ordini selkreti? 
— Nă resnsndi moartea dăuelsi; lass sm krea- 

25 k5 elă este în tabzra mea. Msresue „sterile mele 
ui daka vei realla kornslă nrinuinelăi, de wi este ună 
omă reă wi snă Dietă wenerală, ks toate kz era din 
kasa Franuiei, nsne sr l5 aweze întro kstiz de stejari 
wi d5-l5 yindarmiloră tei sz 15 adsks, nentră ka ss se 
îngroane la Sainl-Denis. 

—- Bine, frate; asta 8 iotă? 
— Asta & tolă. 
Enrikă ls mzna fratelui seă mai mare la s%0 

ssrăte, dar auesta îlă. strînse în bramele sale, 
— Înkz o datz, îmi nromini, Enrikă, zise Jo- 

yeuse, ler nă 6 vr”o viklenis asta din narte-yi ka ss 
mori. kă bravărs? . o. Da 

— Frate, am avslă astz” ide, venind sp. te în- 
sonoskă; dar asts idez, wi 0 jsră, ns mai. 6 în mine. 

—" Uli de ksndă te. a nsrzsită. eat. 
11: De 'dozz ore. 

— În ue îmmtejărare ? 

— Frate, earts-mr. 
„i — ALOE, Enrikă, nleaks, sekreiele tale. săntă a- 

le tale. - 
— 0! kztă esti de bsni, frate! 

IIli jnii se arsnkars nentră a doza oars în bra- 
ele snslă alizia, wi se desnsrpirs, nă f5ra ui mai 
întoarue  kanală. snălă kztre. allslă, a se salzta ku sări 
sulă saă ku mzna. 

. > !



  

IX. 

| ESPEDIȚIUNBA 
ii 

 Enrilcă transnortată de balariz,, se grzbi s5 în- 
“tilneasks ne Diana wi ne Remy. 

: — Fipă gata într'snă . natrară de. 0rs, : le zise 
elă, noi nleksmă, : Veni afla doi kai înmelai la noar- 
ta sksrimoarei de lemnă kare dz în astă koridoră: a- 
mestikaui-vz ks. szita noastrs . uri -- nă “Skoateni niuă o 
vorbs, îi 

„Anoi, arstsnds-se în! patlconală de kastant kare 
era îmnrejerală kasei. 

— 'Tromiete ale sindarmiloră, strigă că, Sănagţi 
scmiialală nlekwrii, . aie 

Kizmarea - resăni  -nămai de lentă. în. orzurelă mi 
stegarulă uri oamenii sei venirs. de se atuezars dinain-. 
tea kasei. . : 

Oamenii lori venia în sem-le la lapji-va ka-
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țiri mi dor kare,: Remy uri însoyitoarea - sa, .dsns 
konsiliglă dată, se asksndea în mizlokală. oră, | 

î, —. Mindarmi, zise Eurikă, fratele meă admira- 
iu mi a dată nentră kztă-va timnă komanda . komna= 
niei voastre, mi m'a înstruinată a ms due sure des- 
konerire,; o sstz din voi katz s5 ms însopeasls,. misi- 
ănea mea este uerikăloass, dar nentrs skznarea tstsloră 
trebe ka s5 mermeyl înainte.: [ari sentă: oamenii 3 : 
bsn' voinyys 2. | 

Uei trei ste oameni se întouiurarz, = 
.— “Domnilor, zise Enrikă, vs msl mmeskă | ts- 

taloră ; lea drentă. lkuvîntă so ziue ks a ui fostă esemnlală 
armatei, dar ns. notă Isa mai. mal i. de o sstz: oameni 
dintre voi, ns voit. ss fală niv -o alegere, întimnlarea 
va olzri. .. IER : RI 

— Domnsle, semi Barilă aăresznd-se latre 
stegară, trage la sorui, te rogă. .. 

[le kzndă se. fzuea asts Jahrare,. Joyeuse. 15 
vele - din. ărms, instrekpisni fratelsi ses. . ..: 

„= ASkalts  Enrikă; : ziuea admiralslă; k'smniele 
se. 3s5k3 ; kats ss se afle, dens ksm asigărz. oamenii 
oramălsi, o komsnikare între Conticy mi Rupelmonde; 
meryeyi între. Rupel : i . Escaut; : nentră Escaut, veyi 
afla înainte de: Rupelmonde. nisue batele 'adsse de la 
Anversă; Rupel ns este de neanzrată: trebzinuiosă ss 
5 treuegţi... Sneră ks nă vei avea trebsinus ne lingz 
astea ka s5 mermeni nins la Rupelmonde s% aflaţi ma-— 
gasine: de, nrovisisni saă mori. : ; E 

„ Enrikă se gstia ss nleve la: aste ksvinte. 
— Vi: asteants, i zise Joyeuse, sipi ue d.mai:
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nrinuinală ; „oamenii mei -a5 lăată trei werani, îui dat: 
snzlă ka ss. vs. serve de.kslzăsă, Nini o falsz, îndăra- 
re::la întiia' anarinus- de tradare, « o detsnare de nistolă 

sai o: lovire .de. nmnală. . a 

Dsns: ue a regălată astă din rm nănktă, îmbrs= 

piu l. tinereue ne fratele seă uri dete ordină de nle- 

kare; 

- Vei o ss oameni fara trauri la: sorui de ste- 

gară, „du Bouchage se năse în frsntea loră mi în aue- 
la-m minătă. învensrz a mi ărma kalea. 

. : Enrikă nsse ne kzlsăsă între doi yindarmi pi- 
minds. neînvetală nistolălă în mons. - 

.. Remy wi îusoniloarea -sa era amestekani kă oa- 
menii: săitei. .. Enrikă ns. fuksse niui o rekomandare. în 
nrivinya loră, kăuetsndă ks ksriositatea era akm des- 
lslă de întsritals desnre dinmii, fo'a o mai msri nrin 
nisue mzssre de ferealz: mai i msltă neriksloase de leztă 
msntsitoare. -. 

Înss=mi clă, fr la sz „osteneask, sad. ss 'se 
sănere e .0asnejii. sei nrinti”o singsrs! nrivire, 'dănr ue 
eiui din orzurelă, reveni sp mă iea lokulă în: Nankală 
lkomnaniei. : NE 

"Astă. mersă. al trăuei. era învetă, drămslă sneori 
sc. kăfnda. de 0. datr ssb niuioarele . kailoră: uri qeatii 
întreagz se îmnlea. de noroiă.. Ile krtă timnă n5 aflare 
soseaoa ue o. lata, a trebzită sz se mslumeasks a 
îmbla la kă nisue kslsure, 

Sneori nisue fantasme, făiind la sgomolală kai- 
loră, strebstea kzmnia ; astia ora nisue Herani năuină lam 
grabnivi-:ka_s5 revii». în salele loră,. uri kari se temea
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de. a: kzdea în „mpnile aneloră inemisă “ne kari Voisert 

a X nimiui. | E : 

"Alte-ori era nisue - neferiuiyi Ffanuesi jernsstate 

morți de. frigă uri de foame, ne mai fiindă în' stare a 

se Inta în kontra &noră oameni 'arman; uri kari în ne= 

sigăranua în. kare s'alla de -a kzdea assnra snor$ amiui 

saă inemiui, voia mai bine s srastente zisa ka s% reinea- 

“ns, ostenitoarea loră 'kale; -. 

* În trei 'ore ci fskurz trei lege ;- aste trei lege kon- 

dusesers ne aventsroasa natrălz ne permii rislenzlsi: Ru- 

pel, ne kare l& înkonjsra o sosea de neâlrs; dar atsnui 

nerikălii Isa lokzlă nediueloră, doi sat irei kai skions- 

tars în interstipiele* astoră netre, sa5, alsneksndă - asă- 

nra netreloră noroioase, se rostogolirz lt klsre] ni loră în 

ana înles renede a: rîslepălai. ” si 

De inai mălte 'ori înks emirz; dini oare-kare ba- 

telg legată, la uelă altă mermă;:mai mălte detsnzri: de 

folkă. - kari - ronirz „doi vale. ai armatei ui ănă “in 

" darmă. i 

_Snslă din: auci doi valeni fasese rsnită Ting 

Diana; ea arstase nsreri de reă nenirs astă omă, dar 

niui o temere nenirs dînsa. N ati 

Enrikă în. aste diferite îmnrejsrzri, se art: Nen- 

tră. oamenii :sei sn demnă kanitană mi sn adevzrală 

amikă; elă îmbla uelă întiiă; silindă toat. trsna a srma 

drămălă sei uri înkrezinds-se mai năină înkz -nronrici 

sale nirsnderi de kstă instinktalsi kalalsi ue i detese 

  

*  MikulE enamit ue remzue între nzrpile năi kormă. -- |
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fratele. seă, ' astă-felă în kztă clă kondăuea toatz Ismea 
la msntzire, nerikslends-mi singără Viana. 

“La trei lege de Rupelmonde, yindarmii întilnirs 
vre o' uiease soldagi Franuesi strînui.. îmnrejrslă unsă 

fokă de bzligară. . Neferiuipii năseserz ss :sc. frigs snă 
kartană de karne' de kală singarală natrimentă 4 aătă- 
sers afla -de. dos zile. pa 

Anronierea yindarmiloră “râs o mare “tarhbăraro 

nintre komesenii astăi “tristă OSn5Nă: doi saă trei se 

skălars ss f5o5; dar snălă din « ci remase ne  1okă mi 

îi: repină zikînda-le: Se 

*— Ei bine! de voră fi.inemiui, ne voră suide. 

ui uelă năpină Iskrală se: va fini nă mai dekztă. 

: — Franuia! Franuia ! strig5  Enrikă, kare azzise 
aste ksvinte; venini la noi, bieni. oameni. - 

„Asti neferiuiui,. reksnoskîndă : nisue komnatrioyi, 

alergars la ci; li se deters mantale, kate snă naxară 
de romă de iensnere; wi li se mai adzăui ui voia d'a 

se srlka ne urea în dormtală valeniloră. 

„EX srmars astă-felă mika ueatr de ostire. 
O jsmztă de leg mai denarte, se aflars natră 

kavaleri surori kă ănă kală nentrs kzte natrs; ci fer 
nriimiuă asemenea. În-fine sosirz la uermii rîslui Escaut: 
noantea era nrof&ndz, mindarmii aflarz akolo doi oameni 
lari se silia .vorbindă strikată limba flamands, a kznsta 
de la batelară trewerea la ueli altă. vermă. 

„ Auesta refăsa ki ameninusri. 
Stegarsli vorbia limba olandeze. Înaintă înuetă 

în frntea koloanei, mi ne ksndă auesta se onria, . aszi 
aueste ksvinte.
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„= Santeni Franuesi, kats ss msriui avi ; nă veni 
treue, | PR a tu Sai 

" Snală din ei doi oameni i nise snă nămnală 
în gitlejă, “mi, fsr a se mai osteni ka ss I vorbeasks 
în limba sa, i zise în uea franuesz foarte înuelesă; :: 

3 î + — 7 esti kare o. s6 moră aui,'ori kstă de 
Flamand vel fi, de nă „ne vei true kiară, în: astă mi- 

nstă. i . 

+ — Mine bine, dominate, pin bine, strig sloga- 
rălă, - în vinuă 'minste săntemă ai domniei tale. 

- Dar în timnslt miskrii ue amindoi Franuesi fs 

kărz aăzindă aste -ksvinte, batelarălă desfskă nodală kâ- 
re yinea barka sa la mală uri se densris renede lzs5n- 

dă la permă.. - 
Dar snslă din yindarmi, înpelogindă de; 'uo re 

băinu5 nătea fi batelzlă, intră în rit ks kalslă seă ui 

restărni ne batelară k'o detsnare de nistolă. - i 

Batelzlă” Înr5 kîrms se întoarse în 'lokă; dar 

fiindă—ks, - ajnse înks la mizlokelă rîslaă, viriejală. alei 

îlă resninse snre ermă. DE aie 
Cei doi oameni RiLă sare  îndats ue - ajsnse la 

nermă, mi se amezarz uei dinţii î5 într "insel, : | 
* Asis grsbire da se isola năse în mirare ne 

separă. e 

— — Bi! 'domniloră, întrebi elă, sine sănteni, vz rogs? 

a — Domnsle, noi săntemă ofimeri la reyimentslă . 

Marinei, uri voi indarmi WAunis, dens kăm se nare? 

— Da, domniloră, uii foarte feriuini: ks 'amă 

nătală a vs fi folositori! nă voii a „ne: însoyi ?- i 

— Bokurosă, domniloră. ă -
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_— rkani-vs în kare alsnui, dala sănteyi nrea 

ostenini ka 55 ne srmaui ne josă. 

IE — Şlotă ss "ve întrebă &nde merueţi? zise a- 

uela, din uci doi ofigeri de. marins kare nd vorbise în= 

les nimikă. - 

'— Domniloră, ordinile noasire santă de a mer- 

ue: 'nîns -la “Rupelmonde: 

— Laaţiă a minte, adzăui auela-uri întrevorbitoră, 

noi n'amă: trekstă rislă mai kărîndă, fiindă-kw, ază di- 

mineanz, o, ueats:de Snanioli a trekstă -venindă de la 

Anversă; la :anăsălă soarelăi,' noi” amă krezstă ks ne 

nătemă riska; doi oameni -nă însăfls vr'snă neastimnsră, 

dar voi, o trănb întreags. | 
— Este adevvrată, zise tegarilă, voiă ss kismă 

ne lkomandantală nostre. . 

"-  Kimb ne e Enrikă, kare Sanronis; întrebsndi “e 

este. | a - 

— - Este, resnănse stegarslă, ks asti domni - aă 

întâlnită - în asis dimineauv o ueatr de Snanioli lare sr- 

ma auela-uri dramă ls noi. : 

— Uli ksul era ei? întrebi, Enrilă. 

— Vre o: uinui zeui de oameni. Ma 

„— Fă: bine! daka & awa, uine vs onresue?. 

— N, domnăle komite ; dar ks toate astea, kreză 

ks ară fi kă minte a ne asigsra de batelă nentră ori 
„ue întimnlare; doss-zeui oameni notă înksnea într'insslă, 

mi, daka ară fi trebsinus neansrats d'a treue rizlă, în 
uinvi kzlstorie uri trsgîndă kail nostri de fii, Iskrarea 
ară fi terminatz. ; - 

— Bine, zise Enrikă.. s7. se “usstreze Isntrea,
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kats si fi lase la înbskutara Rupelului ui a rislsi 
Escaut. 

Ia 
— Este snă sat, zise na. 
— S5 mermemă; sngislt formată de snirea a 

dos gîrle 8 o nosiyisne bănz, vindarmi, ' înainte! -Doi 
oameni s5 desuinzs în riă ks Isntrea ne Fondă noi vomă 
îmbla ne Îings uermă. - 

„— Noi "vomă îndrenta Îsntrea, zise anal din 
doi ofimeri, dala Dine=voiyi. 

„—"Fis! domniloră, zise Enrikă; dar nă ne ner=. 
depi din vedere, mi Venini ss ne aflapi îndals „ue vomă 
[i aurezani în sată. i o 

— Dar daka vom Iosa Intrea mi ne. o voră 
relza ? 

— Veni afla la. o St de naură „de sală snă 
nostă de zeve oameni kwrora o Veni înkredinya. 
„„.— Bine, zise ofigerslt de marinz, uri k'0 pea- 
IIEN'5 trzssbărs de lonatz, se densrti de permă,: | 

:. — Asta & lsriosă, zise Enrikă, învenîndă ears 
mersălă, eat sn; glasi ne kare 13 ksnoskă. 
: Dem o ors află: satălă nzzită de ucata Snanioli= 
loră de kari  vorbise ofierslă: ei, sănrinmi în minstelă 
în kare niui nă se. astenta la a asta, abia Îsksrs resis= - 
tin NE. - 

 Enrikă  năse. a desarina ne: nrinuri, îi înkise î în 
kasa uea mai tare a satslsi, uri năse sn nostă „de ze— 
ve oameni la 53 "i. nzzeasks. 

-  Snă altă mostă de zoue oameni î5 trimisă a [a 
nszeaskz Isntrea. ' | Re 
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„Ali zeue [rs resnzsndiui ka senlinele la dife- 

rite nănkte ks nromisisne da fi skimbani neste o orz. 

- Emwikă năse-la kale în rm k5 voră uina kile 

doăs-zevi, în lkasa din [aua aueleia .în kare era înkimi 

nrinurii Snanioli. Vina ueloră uinui-zeui saă uwmeai-zevi 

dintiiă cra gata; cra aueia a nostălsi ue. 15 skimbase. 
Enrikă alese, în nlanălă întîiă, o kamers. nenlră 

Diana. mi nentră Remy, ne kare ns. voia sr lă năis a 

vina kă toatz lsmea. RE | 
El& fsks sr meazs la masz stegarslă kă iica- 

nte-snre-zeue oameni, înssruinzndă-lă a invita la uinare 

ks dînsălă ne ucidoi ofimeri de marin. nszitorii lsntrei. 

Anoi se.dsse, înainte -.d'a se. nsne mi elă la 

masz, a visita ne oamenii sei în diferitele 'loră no- 

siuisni. | | a 
Demo jsmstă de orz, Enrikă reintră... Astr = 

mstă. de orz i făsese îndestslz ka sr asigăre loksinya 

mi nztrimentală “tătăloră oameniloră sei, mi .ka ss .dea 

ordinele .trebsinuioase la. întîmnlare. de sunrindere din 

nartea Olandeziloră. : Cu, | 

„ Ofiperii, ks toate invitarea :sa. de a ns îngriji 
luă de. năyină  nentră dinsălă, îlă astentaserz ka ss în- 
ueanz. osnsuălă. loră; ci se năsesers :nămal la mass; 
„kui-va dormia de osteneals ne skasnele loră. 

Intrarea komitelsi destenti, ne adormi N, uri sal 
ne uci destenyi. E e 

Enrikă arsnki o nrivire assnra salei. .. 
Nisue lamne de arams, atirnate de tavană, ls- 

mina lă o lsuire fămegoass uri mai deasr. . : 
Masa, akonerita, lkă: nsni- de sekarz ui kă lkarne
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de norkă; ks: kate -o oalz 'de bere nroasnzts nentră fiz- 
kare omă, ară fi avstă snă asnektă nrodakstoră de arie- 
tită, kiară nentră nisue oameni kari de dosz-zesi « „ore 
ară fi: fostă îndestăla! Mi de: toate. 

Se arzii Ii Enrikă lokslă de onoare. 
El& mezs.: 
— Msnkayi, domniloră, zise cl. 
Îndatz ue se dete .asts voiz, sgomotălă kăyite= 

loră uri al& fărkăliueloră ne talerele: de faienys . nrobi 
Isi Enrikă kz ea era astentatz ks oare-kare nenaue ui 
nriimits lkă o msluămire ssnrems. 

— Anronosită,. întreb; Enrik& ne stegară, rea-. 
flats-s'aă ofimerii nostri de marin ? 

— Da, domnăle. - 
"— &nde ssntă? 
— Kolo, „nrivesue, Ja Kanstslă mesei. : 
N nămai 'k5 ei medea la karistelă mesei, dar 

înks în martea uea mai întsnekoasă 'a „kamerei, 
— Domnilori, zise Enrikă, 'ssntepi reă auezaţi. 

uri. nă menkapi niui de lkzm, îmi nare. 
„—— Molyămimă, domnsle komite, resnănse snslă 

din ci, săntemă nrea ostenini, ui aveamă. în adevsră mai 
mălts trebsinuv: de':somnă de lists de mznkareș amă mai 
zisă-asta domniloră ofiperă ai Yoslri, dar aă sisrzită, zi- 
kîndă ks ordinslă domniei lale“cra ka ss uinsmă ks 
domnia ta.. :"Asta. ne 'este o mare” onoare, ui de kare 
săntemă nrea. reksnoskztori. Dar, velă nsgină, daka, în 
lokă de a ne pine: maliă: timnă, ani avea . Denztatea de - 
a ziue ss ni se dea o kamerg...: aia 

„“Emrikă asksltase ks vea mai mare Isare a minte, 
. 

- *
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dar! era învederali lg el askalta mai maltă glaszlă de 

kstă: vorba. - Se a | 
= Uli i asta &. ii msrerea konsopali domniei 

“tale? zise Enrikă, ksndă ofiperslă de marinz înueti da 

vorbi. | 
Uli elă nrivia Pastă konsou,, + lare ură pinea 

nzizria nlekatz ne. oki uri lare se silia a ns skoate ks- 
vîntă din gsrz, ks 0 lare. a minte ama de nrofsndr, 
în' kstă. mai 'mălui din komeseni înuensrz uri ci a | 
nrivi.. | | | 

Avesta, silită a resnsnde la întrebarea komiteli, 
„artiksl aste dosr ksvinte măi neînyeleso : 

— Da, komile. | 
La aste dos lsvinle, jsnele tressri. | 

Atsnui, skălsnds-se, merse  drenlă la kanztală 
velă altă al& mesei, ne lzndă asistanyii ărma ks 0 k5- 

rioasz;: lsare a minte miskzrile Isi Enrikă mi manifesta- 

rea hine-v5zăls a mirzrii sale. . 

Enrikă se onri ling asti doi. ofigeri. 
— Domnsle, zise 'elă avelgia kare vorbise în- 

tiă, fs-mi 0 granir.. 

—.Kare,. domnale komite? 

— Asigsrs-ms kr nă: esti fratele domnalsi „Au- 
rilly, 's saă noate însă-mi domnzlă Aurilly. 

— Aurilly! strigars toni asistanyii. 
— Uli ks. konsouălă domniei tale, 'ărm'5 Enrikă, 

ss bine voiaskr a redilka nspină mslzria kare i akone- 
„re. fana, fir kare „îl. voiă: nămi monsinioră, uri ms 
voiă înklina înaintea li... i] -
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Ii în auela-uii timnă Enrikă, kă melzria sa în 
mhz, se înklini kă resnelktă înaintea neksnoskalălsi, 

Avesta rediki kanzlă. | 
— Monsiniorslă dsuele d'Anjou! strigi ofiuerii, 
— Dsuele irresue! 
— Ure legea mea, domnilor, zise ofiwerslă, 

fiindă-ks bine-voiui a rekănoasue ne nrinuinele vostră 

învinsă mi făuilivă, ns voi mai resisla la asts. mani- 

festare de kare vs sănt reksnoskstoră, nă vs inuelauii, 
domniloră, ssnt în adevsră dăuele d'Anjou. 

„— 'Triasks monsiniorslă | strigars ofiperii. 

eee Dcetetete—,



x 

Paulă-Emile. 
Toate aste aklamsri, de mi sinuere, înkrăntars 

ne nrinuine. a 
— 0! tzuere, izuere, domniloră, zise elă, ns . 

fini mai mălusmini de kztă mine, vs rogă, nentră feri 
virea ue mi se întimulz. Ssnt înkontată ke mam 
mărită, v5 rogă s'o lredeni, mi kk toate astea daka 
n m'ani fi reksnoskstă, mami fi fostă e uelă d'întiiă 
kare sz ms frleskă ks ssnt vii! 

— Ye! monsiniore,. zise Enrikă, ms reksnos- 
kăsemi, te aflai în mizlokslă snei trene de Franuesi, 
no vedeai desnerami nentrs nerderea domniei tale, ui 
no Ivsai în astz darere k5 te nerdăsersmă! - 

— Domniloră, resnsnse nrindinele, afarz. d'o 
- mălgime de ksvinte ue' ms fsuea, sp doreskă a sta as- 

lkănsă, mrtăriseskă,. fiindă-kr ms kredeam mortă! ks 
nă auli fi fostă S&nvrată de astr îmnrejrare, kare dens
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rirobabilitate ns se va 'înfzima în viaua „mea, s3 sui 
năuină ue orapisne fsncbr se: va nronănuia ne mormin- 
tslă met. 

*— Moisiniore!. monsiniore! 

— N, în adevzră, adusui dsiele, ssnt snă omă 

ka Alesandrs ală Maâuedonici, că fakă reshelslă ks ar- 

te” uri nziă întrinsslă amoră nronriă ka topi artistii. EX 

bine! Esrz vanitate, am fskălă, kreză, o gremealz. 

i Monsiniore, zise Enrikă mlelznds-ui ol 

nă mai sn&ne asemenea kăvinte, le rogă. 

„3 — Tlentug ue ns! Nămai nană este fer gre- 

mal, nui înks de la * Bonifauiă VIII, asta 'este foarte 

disnătals. ÎN 
— Ea la ue 'lăliră ne osnăneai, “monsiniore ; 

daka uineva din noi-ară fi katezată ss mi dea nsrerea 
asănra astei: esnedinisni, mi daka 'asts nsrere ară fi 
fostă o defzimare. 

i — Ei bine! nentră ue nă?. „kroză la. n5 m am 

măstrată e înss-mi, nă' nentră 'k5 Însenăscm + + bolalia 

dar nentrs kr o nerdssem. i : 

-— Monsiniore, ast bănitate no suzimtnta,' uri 

daka Altemea Voastrm îmi nermite a i o snăne, aslz 

veseliz ns. 8 nisi de kăm nâtăralr. Aibz Altenea Voa- 

sir bănztalea da ne reasigsra susnind-ne k5 nă sălero 

nisi de. ksm.. n 

“8nă noră snsimîniztoră treks ne frăntea ntinui= 

îclai uii akoneri ast frsnie, < alslă de fatal, k” 5nă vslă 
sinistră. - Se: 

— Ns, zise el, nă. Na am fostă niui o datz mai
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ssnstosă, : măluămite lsi Dsmnezes! de kzlă aksm, mi 

mr sims de minsne în mizlokslă vostră. 

Ofinerii se înklinarz. 

— Kzui oameni sănlă sshb ordinele voastre, du 

Bouchage? întrebi dsuele. | 

— 0 sti invi-zeui,' monsinior. 

—:Al a! o ss uinui-zeri din dor snre-zeue 
mil, asta & nronoruisnea resbelslsi de la Cannes. Dom- 
niloră, se va trimite o banius de înclele voastre la An- 

-versă, dar ms îndoeskă daka frămssenile flomande ară - 

nălea s5 se serveaskr ks ele, afarz nămai daka în 

voră 'ssbia denitele ls ks nitele bzrbaniloră loră: bine 

tzia auele layite! 

" — Monsiniore, adzăni Joycuse, daka botslia noa 
Strz este ka o bstslis de la Cannes, noi ssntemă mai 
feriuini de kztă. Homanii, kzui ne amă „konservată IC 
Paulă-Emile. 

„..— He sslletală meă, domniloră; adzăyi dsuele, 
Pauli-Emile de la Anversă, este Joyeuse, mi, fîrs în- 
doialz, ka s5 îmnings asemsnarea : nînz la kanmstă, kz 
eroikslă. se  modelă, frate-teă a mărită, ns d ama, du 

_Bouchage? 

-Enrikă 
bare revue. 

+ 
Ay . 
îuntă  simyi inima steniats de ast între- 

— N5 monsiniore, resnsnse elă, trzesue. 
— "A! atztă mai bine, zise dăuele ks. sărisală 

seă îngepată; ue! bravslă nostră Joyeuse mai trestie! 
snde este elă ka sz li îmbrzpimsmă ? 

„-— No este 'aiui, “monsiniore. 
— A! da, rznită,
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— N5, monsiniore, sznstosă. Se 
— Dar Isgară ka mine, rztsuindă, ltsmosndă, Lg= 

minată mi ka snă bietă resbelilăt, vai! - Ilroverbslă are 
kăvîntă: Ilentrs glorig snada, dans Snadz sunypele, ds- 
N5 STNILe lakremele. : | NE 

— Monsiniore, ei n lkănosueam nroverhslă, 1 ui 
sănt feriaită, ks totă nroverbală, sz snsiă Ategii Voas= 
tre ks frate-meă a avstă feriuirea de a. slzna . trei mii 
oameni, k5 kari okăns ănă bsnă orzurelă la mreante le- 
ge d'aiui, wi, astă-felă ksm ms vede Altepea “Voastrs, 
că mergă ka uerueiztoră ală armatei sale, 

Dsuele se uzli. | 
„„'— Trei mii oameni! zise els, Joyeuse.a sks-. 

nală. masti .Irei mii Oameni?  Suii ts kz este snt Seno-: 
fonte, fralele leă! bine k7 frate-meăi mi a trimisă ne 
ală teă, fzr5 kare ms întoryeam ks totălă singzră în 
Franuia. . Trziaskzs Joyeuse, ne. Dsmnezei ! Denarte: de 
kasa de Valois; nre leyea mea nă este ca kare noate Isa 
drentă deviss: Hilariter.. Să 

» — Monsiniore!. o! monsiniore! msrmări du Bou= 
chage: înekată de dsrere, vszindă ks ast ilaritate a 
nrinuinelsi aslksndea o lkrănts wi dăreroasz yelosis. 

— N5, ne săfletălă meă, snziă: adevzrală, n 6" 

aua, Aurilly ? Noi ne întoaruemă în Franuia asemenea 
Isi Franuiskă 1-iă dens bstaia de la Pavia. Totslă . s'a 

nerdată, niui 0 onoare mai maltă! AI a! eă am reallată 
devisa kasei de Franuia!. - | 

O tsuere triste uriimi aste visai sfsmwiitoare 
ka. mi ksndă ară fi fostă nisue sssninsri. | 

„— Monsiniore, întrersnse Enrikă, snsne-mi ksm
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zcală istelară ală „Franniei a "Slkmnată - ne  Altepea 

Voastrs: m 
— Ei! skemne. omite, asla este foarte simnls; 

Zeslă tatelară al Franuiei era oksrală ks altă kre mai 

imnortantă fer îndoialz în auelă minat; aslă- felă înlntă 

m'am szenată nsmai singsră. 

—: Uli ue felă, monsiniore? . 

"— Kz foga. 
„Ni snă ssrisă ns uriimi aste alert, ne kare 

dauele ară fi nedensito ks moarte de sigsră „de ară fi 

fostă ziss de altslă afars de clă. 

— Da, da, asla & adevzratălă lsvintă. Ai! kăm 

alergam, srmă elă, ns & ana, bravelă met Aurilly? 

_— Fis-kare, zise Enrikă, ksnoasue reueâ bra- 

vars wii .meniălă militară ală Altegii Voastre, noi o ră- 

g5mă dar a nă ne sfemia inima: atribsinda-umi nisue 
gremele ue nă le are, uelă mai. hsnă menerală ns este 
neînvinsă, wi însă-mi Annibal a fostă învinsă la Zama. 

— Da, resnsnse dăuele, dar Annibal ksstigase 
bzizliele de la Trebia, de la Trasymâna mi de la Can- 
nes, ne zndă: es m'am kzstigată -de Iti ma de la Ca- 
teau-Cambr6sis; asta nă '8 de lokă îndestală, în adovsră, 
snre' a săsyin6 komnararea. | | | 
„i Dar. monsiniorslă glsmosso Îendă ziue ks a 

fapt? i | 
— N, ne! : Dainnezes! nă glsmeskă ; : far. de 

asta îi tr'eue nrin minte k5 mi arde aksm de glsms, 
du Bouchage? 

— Se nălea „oare fade al re, domnslo lomi-
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te? zise Aurilly,.krezindă kz cra de irebsing5 S7 viit 
în ajstoră stenînslzi :seă. mai 

—: Taui,. Aurilly,. zise dăuele întreab! ne ăm= 
bra lui Saint-Aignan dala nsteamă s5 nă fsuimă ? 

Aurilly nleks kanslă, 
— A! nă suini istoria li. Saint-Aignan voi; 

asta & adovzrală; 0 Sr V'o novesteskă în „trei Strim= 
buisre. 

- -La ass atm kare, în îmirejsrarea oucia,; avea 
vova urtuiosă, oferii înkrntarz snrenueană ; . fs” a se. 
tărbăra daka desnlsuea sai n stznînslsi loră. 

— Înkinăini-vs dar, domniloră, zise nrinuinele 
în” a nzrea ka a vozată kzls=imi de nsuină astă. semnă 
de desnrobare, înkinzini-vs ks în minălălă în kare bs: 
izlia se deklara .nerdstr, el resni uinui sate! de kai 

„mi, în lokă sz nleue ka loals Imea, veni la mine uri 
mi” zise: 

— Trebse ss dum, monsiniore. | 
— Km, ss dzmă? i i resnănsei; esti nebsnă, Saint 

Aignan, ssntă 0 sstz în kontra ănsia. 
„— De-ară fi mi o mile, resnsnse elă Lu d 

strembstărs de sncriată, voit da.. | 
| — Dr, sksmnslă meă, d i resmansci, că n 

daă, din kontra. i | 
— Îmi vei da ks toate astea als domnici. 

tale, kare ns mai noate îmbla, wi vei lsa ne ală mes 
kare este -neîmblată ;  fiindă-kz nă. voieskă ss fsgă, ori. 

“ue kală mi € bană. III, în adevsră, ls kalzlt meă 
albă, uri îmi dete kalslă seă negră, zikinds=mi:.
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„i: Mrinuine, ealr 5n$ înkărzloră, kare vă faue 

dos lege în natrs ore, daka vei .voi.. 

-.- 5 + “Anoă întorkînds-se -kzlre. oamenii sei: 

2.—Aideyă, domniloră,..:zise elă, srmagui-m3 în 

ainte, vei kari nă voră sr f597. 

„îs Uli se-'renezi. snre inemilkă li o a dosa sirsm- 

hstărz mai 'snzimîniztoare de lztă uea :Mintiiă. 

Elă kredea sr afle oameni, dar afli ans; eă 
nrevzzăsem lskrală: Saint-Aignan uri naladinii sei re- 

maser într” însa. a ae 

Daka m'ară fi asksltată, în: lokă sz fakz . aste 

vitejis nefolositoare, lă amă fi avstă akăm la ass mass, ui 

ne'ară fi [hkstă wi a treia strumbztărz mai arits înkz 

de kstă. vele dos: d' întiiă.. 

„n fioră de snaims. slrebzt ucrkălă asislanniloră. 

— Astă miserabilă mare inimr, lksuets Enrikă. 

Ol nenlrs ue neferiuirea sa, răuinea sa mi mai: vîrtosă 

nasyerea sa .s5 .lă anere în lonlra nrovokzrii ne kare 
ineva sară krede 'atztă de feviue a i faue! 

— Domniloră, zise înuelă Aurilly kare -simjli 
snvimîntotorală cfellă. nrodasă în mizlokslă astsi axdi- 
tori de oameni ks inims nrin vorbele nrinuinelzi, ' ve= 
depi kăm monsiniorslă este ssnsrată, ns vs sitapi dar la 
ksvintele sale: de la neferiuirea ue i sa întîmnlată, 
kreză ks are: în adevzră nisue minste de. deliră. 

— Ii, cata, zise nvinuinele golinds-uri naxa- 
rolă, lkăm a msrită Saint-Aignan mi km Wrseskă „că; 

„me ling. auâstea, marindă, elă mi a fslată snă sltimE ser- 
viuiă; a :lrkală ss se 'kre eazs, - liindă-kz cra kzlare ne 
kalălă meă, kr eram et kare mărisem ; asti-felă în kslă
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astă sgomolă s'a resuendilă n nămai în: armata franuesz, 
dar înkz mi în armata flamandz, kare atănui „ui a mai 
osliată feria kă kare ms srmsria; dar, reasigărapi-vz, 
domniloră, bsnii nostri Flamanzi n voră resuui .nîn5 în 
ine; ne vomă faue o resbănare, domniloră, mi înkso 

resbsnare senyeroasr, ui de ieri lkomnsiă, în mintea mea 

velă năpină, uea mai snzimînistoare armatz kare S3 f 

esistată vre o datz. 

— Tin atsnui, monsiniore, zise Enrilă, Altepea 

Voastrs o sz-iea komanda -oameniloră mei; ns mi se 
mai kăvine mie, kare ssnt snă simnls vintilomă,- a. da 
snă singsră ordin akolo snde este snă fit al Franuiei. 

„n — Fi, zise. nrinuinele,' wi înuenă a/ordona t5= 
tsloră a uina, mi domniei tale mai alesă,; domnale du 
Bouchage, kzui ns te ai. anroniats niui kiară de tale- 
rălă ue I& ai din ainte. 

— Monsiniore, n mie foame. 

„— În kassE asta, du Bouchage, amikală meă, 
“întoarue-te ss visitezi nostslă. : 

Anănu kaniloră ks iwpeskă, dar roagt-i a ns 
se înveseli nrea lare, nînz ue nă vomă lkstiga o mai 
ban uitadelz sai vomă sosi kornslă de armats ali ne- 
învinsulsi nostri Joyeuse, kzui îi msrlăriseskă k5 ms 

îngrijeskă mai nsuină de kwtă tolă dW'asna da fi nrinsă, - 
akăm ksndă am sksnată de folă mi de ang.: 

— Monsiniore, Altemea Voastz va [i aslsltats 

ks rigsrositate, mi nimini nă va sui, afars de' asti domni, 
Ik ea:nc faue onoarea d'a remznea între noi. 

Ii asti domni îmi voră usslra sekretală ? în 

treb; dsuele...
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Toats lsmea se' înklini. 
— Ds-te la visitarea domniei tale, komite. 

“. Du Bouchage emi din sal. . - 
i» Namai snă minătă 'trebăise, dans lim se vede, 

astai .vagabontă, astsi. fsgară, astiă învinsă, ka sz de- 
„vii: ears msndră, nenssrtoră ui 'imneriosă. | 

„A komanda la o 'săts de oameni saă la 0 ssts 
de mii, va ss zikz a komanda. Să | 

 “Deuele W'Anjou s'ară fi nzrtată asemenea ks Jo- 
yeuse. .Ilrinuinii ns ueră niui o dats ucia ue kredă ks 
meriiz, dar ueia ue kredă ks li so kade, . o 

„ Ile ksndă Du Bouchage 'eselkzta ordinslă ks a- 
ita mai mslts nănktăalitate ks zl “voia s5 marz mai 
nspină ssnsrată da se ssnsne, Franuiskă fzuea la între- 
bsră, mi Aurilly, 'asts: smbrz a stsnînzhi, kare srma 
toate miskzrile sale, fzuca mi elt la întrebzri, 

Dsuelzi i-se nzrea de mirare ksm snă omă de 
nămelo mi de rangslă Isi du Bouchage, konsimyise a 
lsa astă-felă  komanda a o msn de oameni mi se în- 
ssruinase l o esnediwisne” ama de . neriksloasm. Asta 
în adevsră era nostală snsi simulă stegară iar ns ală fra- 
ielsă &nsi mare admirală. | . 

- Tlentră dinsală totslă era nrenăsă. ii: oră ue nre- 
nsă avea trebsinuz de a fi Isminală, .? | 

El stzrsi dar, wi afl; ls marele admirală,. ns- 
nîndă ne fratele sei: în kanslă rekănoasierii, n fsksse 
altă de kt a se anleka la rsgzuisnile sale starzitoare. 

„Auela kare da ast Suiinuu5 . dăuelzi, uri 'kare-0 
i for : nisi: snă kămetă reă, era stegarslă nindarmiloră 
d Aunis, kare nriimise ne du Bouchage, mi mi - vpzăse
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komanda lsatz, dsn km du Roton V5zăse ne a sa 
lsats de dsuele. IE Si 

Ilrinuinele lirezsse lz zzrise oare-kare - simti= 
mentă de întsritare în inima stegarslă în kontra Isi du 
Bouchage; eats nentrs ue întreba elă mai virlosă ma 
vesta : - ! 
a Dar, întreb nrînuinele, lare era dar skonzlă 

lkoinitelsi, de uerea ks atsta sisrăing5 o biats. komands 
ka aucia? .  - ae 

.— De a faue serviuiă armatei mai intii, zise 
stegarală, mi de astă simlimentă n ms îndoieskă. 

— Mai întiiă ai zisă ?. — „karo. este . mai în ăr- 
ms; „domnsle ?- | 

„—. A! monsiniore,. zise. Sogarslă, 1 nă suiă, 
— Mr înveli saă. te înueli înss-ui .kiară, dom- 

năle; saii. 

— Monsiniore, nă notă da alte kăvinte niui iară 

Alteyii' Voastre, de kstă ne ale serviuislsi. mei. . 
— Lă ani vzztă? zise nriuuinele întorlînds-se kstre 

aucă kzpi-va ofiperi ue.mai remwsescrz la masr, aveam 

foarte .lsvînlă a ms ine asksnsă,. domniloră, fiindă-l's- 

săntă în. armata mea nisuc sekrote din kari n5 voră ss 

ms Îmnvrizuleasks. i 
i Al. monsiniore , . adsăui slegarală, Altouca 

Voastrs: înmeleue .foarle reă dislrepisnea mea ; ns € altă 

selretă fsr5 nămai ucia ve nrivesue ne domnslă du Bou- 

chage; ns sară nstea întîmnla oare, snre esemnls, ka 

servindă interesslă uenerală, domnslă Enrikă ss fi voilă: 

a. da..serviuiă oare-kzrăi.. konssnneană sai: oare c-lizrsi 
amilă, eskorisnds-l5? ti iu
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'— Vine dar € aiui kosznycană sa amikă al 

lkomitelsi? Ss se nsmeasks; ss vedemă, voit sr lă îm-. 

breuimeză | . Sa | 
„„.„.— Monsiniore,. zise Aurilly venindă ss se a- 

mestiue în vorbs .kă auea resnektzoasz familiaritate ks 

lare se ohivinăise, monsiniore, am deskonerită o .narte 

din sekretă, mi n'are nimilă lare 'sm noats adzue neîn- 

kredere. Alteyii Voastre. Astă konssnueană ne kare 

domnslă du Bouchage voia a eskorta, ci inel... 
„—"EĂ bine! zise nrinuinele, zi o dats,. Aurilly. 
— Fi bine! monsinioie,: este o lkonssnyeanr. 

— Alal a! strigi dsuele,: nentra ue dar ns mi 
se snsne ksrată aueasta ? Datz-te, Enrikă, sksmnală meă!... 
Ei! dar asta. 6 nrea natsrală... Aidi, aidi, -s5 înkidemă 
okii asănra konssnmenei, wi ss nă mai vorbimă desnre 
dînsa. | - 

„— Altemea -Voastrs ară faue mi mai bine, zise 
Aurilly, fiindă-lz Iskrălă este din uele mai misterioase. 
a om? o i 

— Da, dama, ka: mi renzmila Bradamante a 
kzria istoris am. ksntato de dosz-zevi de ori Altegii 
Voastre, dama s'asksnde sh: nisue vestiminto de 
bsrbată. | 

„„— O! monsiniore! zise stegarulă, te rogă; dom- 
n5lă Enrikă mi a nsrstă km. are  nisue mari resnekle 
neniră ast damr wi, dans toat nrobabilitatea, ară a- 
vea rs nentră indiskregi. i | 

—. For îndoialz,  furs îndoialz, domnale ste- 
gară; vomă. fi mspi ka nisue morminte, fii linisuilă; 
măi ka bietală Saint-Aignan ; afars de asta, daka vomă
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Vedea dama, ne vomă sili a ns i faue vr'o strsmbr- 
terz. A! Enrikă are o konsznueanr kă dînsălă, în miz- 
lokslă yindarmiloră? uri znde & ea, Aurilly, asts kon- 
ssnuyeanz ? 

— Kolo sssă. 
— Km! kolo sssă, în asts kas? - 
— Da, monsiniore; dar, mzt! eats domnală du 

Bouchage. 
— Ulăt! zise nrinuinele rizîndă ks xoxote. 
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Una din suvenirile ducelui V Anjou, 

Jinele, reinirzndă, nsis s'aszz fsnestslă xoxotă 
de riîsă ală nrinuinelsi; dar elă nă trzise de lokă în- 
destală timnă lings Altepea Sa la s5 ksnoasks toate a- 
meninuzrrile konrinse: într'o :manifestare vesel a. duue- 
Isi d'Anjou. 

Ară fi nătelă înkz ss vaz, dsnb tsrhsrarea 5= 
noră fisionomie, ks o konversare inemikz fgse pinzts 
de dzuele în linsa sa mi întrersntz la reîntoarucrea sa. 

Dar Enrikă ns-avea destsls neînkredere ka sr 
nriseans desnre ue era vorba; nimini n cra îndestslă 
amikă ală seă ka ss i o snzis de faur ks duuele. 

Afars de asta Aurilly nszia nrea bine. ui ds- 
vele, kare fsrz niui o îndoialr măi înă otzrise nlanslă, 
reginea ne Enrikă ling nersoana sa, nins kzundă toni 
ofiuerii ue fărz faut la konvorhire, ss se denzrteze, 

Dsuele fzksse oare-kari skimbzri la distribsirea 
nostăriloră, 

1 ie: = - CP a i ance
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7 Asti-felă, kandă era singară, Enrikă.. jăde= 
kase ' anronosită a se faue 'uentrs, fiindă-kz elă era ka-- 
nălă, mi a ui stabili. kuartierulă - venerală în kasa .Di- 
anei, 

IE  Acoi, la: “nostală velă mai . imnortantă dar” auela, 
nui are. era uelă. de la rîzlenă, elă trimitea ne stegari. 

":Douele , devenindă kană în lokslă . lasi Enrikă, 
lsa Lokslă lzi Enrikă, uri trimitea: ne Enriki snde aue- 
sta: kzta ss trimiu» de stegară. 

Enrikă ns se miri. de lokă de asta. + IIvinrinele 
„zorise. ks astă nsnktă era ueli mai imnortantă, mi i 15 
“vii înkreză: asta era lskrs ks totală natsrală, atzlă de 
natsrală, în .kztă toată lămea. ui Enrikă velă dintii, s6 
învels, în asts. nrivinys. , DE 
„..: EIB kreză nămal :ks trebsia ss fak o rekoman= 
dare stegaralăi uindarmiloră, uii S'auronit de elă. :1Ili 
asta: era de toti natsrală de a' nsne ssb nrotelkpisnea 
sa ne uele dosz iersoane : assnra ksrora. el vegia . mi 
ne. kari .era ss iz silită, de 0. kamdalz nelă nspină, 8%. 
le  Dărsseaskz, A i 

"Dar, la întiiele kovinte ne art Barilă se în- 
serkkă a. skimhba ks stegarslă, dăuiele interveni.- ..- i 

— Sekrete! zise el. lă  ssriszli sei. 
:- Windarmală inmelesese, dar nrea tsrziă, îndiskre- 

piznea ue frksse. Eli se kzia, Ii, voindă 5% viis în a- 
jatorulă komiteli: .: .... a: i 
„2 N3 monsiniore, resnănse; domnală omite 
ms întreabs nsmai kzte livre de earbz ăskatz îmi mai | 
remznă wi în stare de a servi. : : a 

„În auestă resnsnsă avea dos skonari, : dala nă 
+
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a. 

doss ressltate: uelă intiiă, de a întoarue nrensssrile dauelsi 

de ară avea vre snele; als doilea, de a arzta komitelsi k5 

elă: avea ăn assiliară. în kare nslea. st se înkreazz. 

— A! asta & altă ueva resnsnse dsuele, silită 

“a:da. krezsmîntă astoră- ksvinte ks nerikslă d'a komnro= 
mite nrin rolslă de snionă demnitatea sa de nrinuine. . . 

Anoi ne .ksndă dsuele se întoruea kztre: ma ve 

se deskidea: Ra : 

— Altemea Sa suie k% insoyesui ne sineva, uionți 

învetă de 'totă stegarslă Isi Enrikă. 

-Du Bouchage treszri; dar era nrea torziă. Asts 

ireszrire înst-uli nă sksnase din vederea dauelsi, ui, 

Ka sz se asigăre nrin sine kiară daka ordinele fssesors 
esekăiate nretstindeni, nronsse komilelsi a li. kondso 
nînz la. nostălă ses, nronsnere ne kare komitele fo foarte 
silită a.0 nriimi.- | a 

Enrikă ară îi voilă ss însuiinigeze “TIE Rem. do 
a 'se. feri mi a:nregzti mai înainte vr'snă resnsnsă '0a= 
re-kaâre; dar nă mai era mizlokă:. totă ue 'năts fane, 
de a konyedia ne stegară nrin aste ksvinte: 

? „.—.Vegiazs bine assnra - nrafelăi de Nămkz, n5 
& ama? vegiazz ka mi ksm ami vegia eă înss-mi, . 

— Da, domnsle komite, resnsnse. jsnele. 
Ile dramă, dsuele întreb; ne. du .Bouchage: 

1 .— Snde.6 avestă nrafă de nămkz. ue l& reko- 
manzi jsnelzi nostre ofimerg, komite ? SR 

— În kasa snde amezasem . „ ksartirală , ueneral 
" Alteye.. | 

— Fii linisuită, du Bouchage, Tresnănse dsuole, 
ksnoskă nrea. bine imnortanua ănsi - asemenea. denosită,
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în: starea în' kare ne aflsmă, de ausia mi am nentră din= 
s5lă toatr lsarea. a minte. Ns l& va _Vegia nivi de ksm 
isnele nostrs  stegară, dar eă. 

“ Konvorbirea remase aiui. Ajmsers, far a mai 
vorbi, la îmbskztăra rislzi uri .rislegsli; diuele fpks li 
du Bouchage mălte rekomandzri' de a nă mă _Bsr5si N0s— 
tzlă, mi se întoarse. 

“Elă află ne Aurilly; avesta n nsrăsise niui de 
km sala de msnkare, ai, kslkată ne 0 0 banks, dormia 
în mantaoa snăi ofineră.: 

»* Dauele îlă lovi ne smeră ui I& destenti, | 
: Aurilly se freks la oki mi se sili la nrinuinele. 
_— Aszitai? îl întrebi avesta. 
"— Da, monsiniore, 'resnsnse Aurilly. 
— Sii i nămai de ue voiă. ss vorbeskă? 
— Km ns! de dama neksnosksts, de konszn- 

yeana domnslzi komite du Bouchage. 
— Bine; vsză ks faro al Breseleloră uri berea 

de: Louvain nă te aă ameyilă de totă. 

— Aidi dar, monsiniore; vorbesue sas fr ns- 
mai ănă semnă, mi Altepea Voastrz va vedea ks sănt 

mai inyeniosă de kztă .ori l'sndă. . 

— Ama dar, ss. vedemă, kiamz toat imayina= 
rea ta în ajătoră-ui ui devinz. 

| — Ei bine, monsiniore; „devină ks Alte; legea Voa- 
strs. &: kărioass. - 

— A! eak' ama! asta  snă Iskrg de temnera- 

mentă; kat însz ss mi snsi ueia ue mi întzrits kări- . 
ositatea în asts-orp.. - a 

— Voiesui ss suii kare € brava kreatsrz kare
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" ărmeazs ne au6sti doi domni de Joyeuse nintro fokă ui 
nîntre ans ? e i 

— Per milla pericula: Martis! lam ară fi zisă 
sora mea Margota, daka era. aiui, ts ai I devinată, Aurilly. 
Anronosită, i. al 'skrisă t, Aurilly ? : 
m — K5i, monsiniore ? 

— Sorei mele Margota. | 
1: — Aveam dar s7. skriă Maiostagit Sale? 
— Fers îndoials. . 
—. Assnra kzsrsi ssbiektă ? -. ! 
— Assira ssbiekislii ks ne amă bststă, la dra- 

ksl ne amă răinală, mi nentră ks trebze ss se fereasks. 
— entră ue, monsiniore ? -.. 
— entre ks, Snania sksnats de mine la nordă, 

i va kzdea ne. sninare: la 'ssdă. 
— AL € adevzrată. . 
— N'ai skrisă? 
— Aur! monsiniore,. 
— Dormiai. 

- „— Da, o mrtsriseskă ; | uri: „Jiară: de mi ară “f : 
venită idea sz skriă, ks ue ani fi skrisă, monsiniore ? 
„Nam aiui nisi xzrtis, niui neyrealt, niui nans. 

- — Ei: bine, kazts: Quoere el invenies, ziue 
Evanyelislă. , | SI ae 
=. — Mom drakg Altenea Voastrs voiesue ka ss allă toate auestea în koliba nai - uerană kare, este de krezstă ks dintro mii &nălă abia, sz suis sg slkrie ? a Mai kasis, uskstoszle, ui daka nă' vei afla, ei bine... 

a 
— Fă Dine? '
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a ti = Fă Bine; vei. afla altă. geva. - 
. "== Ve nskztosă ssnt! strigă Aarily bitnăszu 

îrsntea; nre legea mea, da, Altepea Voastre ure ku= 
vîntă;- unii kanălă mi-se amepesue; mi asta: mi-vine nen- 
tră kz5 am mare nlsuere s5 dormă,. vezi domnia ta, mon: 
siniore. 

— Aidi, aidi, to -kreză; las ast; nlzuere nen-= 
tră &nă:minstă, mi fiindE-k5 mai skrisă t, voii skrie 
eă; “kaztz-mi'nsniai totă “ue mi trebze- ka ss skriă; 
kaztz,: Aurilly, kasiz mi : te întoarde nămal „Esndă vei 
afla ; eă remziă. aisi. E a 

— Ms del, monsiniore.  . 
— Uli daka în 'ksstarea ue vei. faue, dar as- 

teants, dakă în kăstarea ve vei faue,: pi se va nzrea 
kz asts kass are snă siilă niloreskă... Il Suii kztă is- 
beskă interioarele flamanide, Aurilly.. | 

"— Da, .monsiniore. . Nei 
_— Fă bine, alsnui mz.vei Jisma, ERIE 

Po — Kiară într'avrelă minstă, monsiniore ; noi fi 

- “Aurilly “se Skal ui, sutoră ka o -nasere, 
se îndrent, kztre lkameră. Vesinn, snde 'se': afla joszlă 

sksrel. ME - 

Aurilly era 5uoră ka o nasere; ui abia se a- 

zi':0 -ămoarz tresnitărz, în minstslă land năse niuiorslă 

mie .uele -d'întiiă. trente ; dar niui 'snă Somotă nă desko- 
nerea _Merkarea sa. „n : 

Dănz iinui. minzte, se întoarse lîngă domns-sek 

kare se amezase, dsns km zisese, în sala ..uea. mare: 
— Ei bine? întrebi auesta. *
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— Eă bine! monsiniore, daka voii krede în a- 
narins “kasa- trebse sr fim a drakalsi de nitoreaskz, 
„n — Tentră ue? | : 
i —— Drauel monsiniore, nentra pa nă întrs: ni- 

mini. kăm voiesue. -. Ia 
— Ye ziui? 

— Zikă ks nă dragonă o nzzesue. 
— Ye glsms nroăstz 8 asta, 'nenimorsle ? 

„i — EX monsiniore, din neferiuire. ns € o nroas- 
i5 glsms, dar snă tristă adevzră. 'Tesasrală 8 la înti- 
islă nlană, într'o kaners dsn'o 5u'5. ssb kare se. vede 
liksrindă o lsminz, 

5 — Bine, în ărm? i - 
— Monşiniorălă voiesuc ss zile inainte, A 
— Aurillyl ” | 
— Ei bine! înaintea astei sure, monsiniore, se 

alls ănă omă kalkată ne nragă într'o -mare „mants ve- 
nămiz. E Sa - 

— 010! domnsă du Bouchage uri i 'nermite | 
a nsne ănă windarmă la &ua amantei sale? 

— N38 de lok$ yindarmă, monsiniore, e) vr"snă 
valetă ală. damei sa ali lkomitelui kiară, : 

— Uli ue felă de valetă? 
— Monsiniore, ns & ks nztinus ai vedea fi- 

gsra, dar ueia-ue se vede, mi foarte bine, t snă kx- 
nitoiă flamandă netrekstă la uingstoare-i mi ne kare & 
rezimatr 0 msn vigsroass. 

— Asta gi întsrâbr,. luriositatea, zise dunele; ia 
desteants=mi ne auelg slrengară, Aurilly. - 

— O! bănioars,. ns, 'monsiniore. *
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- — Ye zivi? | 

— Zikă ks, fra sokoți ueia ue ară nstea 5% 

mi se întîmule în nrivihua ksnitslsi flamandă, doart nă 

mi o veni vr'o trssnac -ka' s5 mi fakă inemiuă 'de moar= 

te ne 'domnii de Joyeuse, kari ssntă nrea bine la ksr- 

te. Dak" ami îi fostă reye al; Jlereloră de Josă, ară 

mal veni la sokoteali,; dar noi avemă ss favemă nsmai 

ne grapiomil, monsiniore, mai alesă ks aueia kari ne 

aă skenată ; kzui frapii Joyeuse ne aă skenată. Lea a min: 

te, monsiniore, daka domnia ta n'o snzi, ei o voră snne, 

-— Ai kovîntă, Aurilly, zise dsuele dindă din 

- miuioră; totă d'asna ai kăvîntă, mi kă toate astea... -. 

— Da, înmelegă; mi kă toate astea. Alterea 

Voastrz, n'a vszstă o singsrs figăre de femeiz în uinul- 

snre-zeve zile mortale.  Ns vorbeskă niui de ksm de 

aste felsri de animale kari nonsleazr kzmaiele, auestea 

„ nă merits năme de oameni niyi de femeie; sntă ka a- 

+ nimale narte bzrbsleasks mi femeiaskz, eatz tolă. 
Aa — Noiă sz vsză ne aste amanis ali du Bou- 

“ chage, Aurilly; voiă s'o vsză. a5ză a? 
„i — Da, monsiniore, aăză. 

— Ei bine, resnsnde-mi dar.. 

— Bi bine, monsiniore, resnsnză ks noate o 

vei vedea, dar uelă nsuină n nrin Sus. 

+ — Fiz, zise nrinuinele, dar daka n o notă ve- 

dea nrin um, 0 voiă vedea uelă nsuină nrin fereastrs- 

— Aleatz o idez, monsiniore, mi nroba nentră ka-. 

re mi se nare minănats, € ks mr dskă ss vs kastă o skare. 

Aurilly se .streksri în kărtea kasei mi se 'dăse de
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se .rezimi; de stilnzlă - snzi wmonronă ssb kare: gindarmii 

adenostiserz kaii oră... e 
iz: “Dans kste-va k53tsri, Aurilly află uoia: ge se 

aflz mâi totă d'asna ssb 5nă inonronă, adik o skars: 

":. 0 ameză în mizlokslă oameniloră mi animale-= 

loră kă destălz îndemsnare ka ss .nă destente “ne snii; 

wi ka ss nă nriimeasks lovilsre: de niuioră de la ue 

alpi, „uri se. dăse de o lini în Stradz de zidală din 

“ afarz.: E - - SE 
„i. 'Trebsia s5 fis nrinvine uri kă ssveranitate des- 
miensitoră de temerile Vălgare, nreksm ssntă în yenere 
desnonii de drentslă divină, ka ss kăteze, în fapa fak= 
gionarălsi. ve se nreîmbla de: kolo nînz. kolo - înaintea 
norpii. ănde. era înkimi nrisonierii, ka.sz ksleze a îm- 
nlini o fani ks atzta kărapiă inssltatoră în nrivinua lui 
du Bouchage, ka aveia ne kare nrinuinele voia s'0 îm= 
nlineasks. Na „ a 

- Aurilly. îlă înpelese mi arsti nrinuinelsi sentincla 
“kare, . nesuiindă. sine era auei doi oameni. era ss le 
strige: Vine € akolo! N 

Fransiskă dete din meri -mi''se dsse drentă la 
soldată. , Da i 

i Aurilly îl8 gemă, SE 
—- Amikălă meă, zise nrinuinele, astă lokă d 

nănltslă uel& mai înaltă ală Satalăi, ns 8. ama?. , 
—: Da, monsiniore, zise sentinela,. kare, rekz-— 

noskîndă ne Franuiskă, i fsks. salătarea de onoare, uri 
daka ns era avuesti tei kari ssnsrs vederea; . la lsmina 
Isnei, s'ară vedea o narte a k'smniei. e 
„— N5 ms îndoeskă, zise nrinuinele, wi nentră
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asia am zisă ss.mi adsks aste. skarg. ka. st nriveskă 
ne dassnra.  Orks-te dar, Aurilly,. saă mai bine. "ns; 
lass-ms s5 ms ărkă- eă; snă nrinvine kat sz Vaz totă 
însă—1uă, o - IE 

— 'ănde S5 nuiă tara, monsinioro? întrebi i= 
nokritslă valetă. | i 

— Dar ori mi snde, bsnioarz, la zidală axestăi 
Îndats e se. nsse' skara, dsnele se rks. 
Saă ks se îndoia de nroiektală nrinuinelsi, sa 

din diskrepisne naterals fakygionarslă intoarse kanslă 
în nartea onsss a nrinuinelsi. -. 

Ilrinuinele ajănse in vitală Slure; Aurilly re-= 
mase josă. 

Kamera în kare Enrikă înkise' ne Diana era a: 
sternătz kă rogojine mi mobilate k'snă mare nată . de 
stejară „. kz nerdele - de In, kă o mass ui ksle-va 
skasne. . i Ie : 

Jsna femeis, a kzria înims 'se nsrea ămărats de 
0. grestate nemsryinitu de ksndă ks falsa notate a mor= 
jii nrinuinelii, ne kare. o aflase în tabera pindarmiloră 
d' Aunis, uersse Isi Remy ueva. ss mznsnie,. mi auesta 
i adăsese kă o. bsksriz nesnsss. - 

Atsnvyi nentră întiia oarz, de la ora în kare Di- 
ana aflase moartea tatzlsi: seă, Diana: găstase o msn- 
kare mai ssbstanpialz. de kztă nznea; nenirs întiia oars; 
ea besse kzte-va nikstăre dintrsnă vină de Rină ne 
kare yindarmii îlă aflasers în elară ui l& adăseserz Ii 
du Bouchage. - | 

Dsrmauestă osnsuă, ori krtă. îs de kamnrstată, 

ssnuele Dianei bzistă -de atztea emonizni isi mi de
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ostenele neaszile, nsvzli mal kă făriz în inima sa, a 

kzria kale nzrea ks o sitase; Remy i vsză okii înare- 

nani mi kanslă anlekată ne ămerslă ei. să 

Elă se retrase ks diskrepisne, mi, nreksm 

amă -vszătă, se. kslki. ne. nragzlă zmei, nă k5 avă uea 

mai mik neînkredere, dar nentrs ks, de ] la nlekarea 

din Ilarisă, totă 'astă-felă fuca. 

În srma avuestoră disnosinisni kari asigăra linis- 

uca nonyii, Aurilly se srkase mi aflase ne Remy kal- 

kată d'a ksrmeziuslă koridorslăi.. 

Diana, din nartei, dormia ks. kotslă rezimală de 

masr, ks kanslă rezimată de 'msnr. : 

Kornălă seă :mlzdiosă mi delilială era. resternată 

la o narte ne skasnălă ks snalele lsngă, mika lamnz de 
feră amezats ne mass, lîngr farfăria ne. jsmztate gar- 

nits, lsmina astă interioră kare ansrea la întiia „vedere 

ama de linisuită,. mi în kare ks toate auestea se stinse- 

se o' fărtsnz, kare. era st se reanrinzz îndats. 

În kristală lsuia, kărată ka diamantslă, tonilă, vi- 

ns; de Rină abia atinsă de Diana; astă mare naxară 

avîndă forma ăn3i notiră, amezată între lamnz mi Dia- 

na, îndsluia mi mai msltă lsmina. mi „ înfrzyezia. neliga 

obrazălsi adormitei. 

Es okii înkiuri, auesti ol Ja nleonele aline de 
yinimoare . de 'azsră, ks găra întredeskisz nlzkată, kă 
*nsrălă arsnkată ne snate ne d'assnra kansuonslzi dela 
vestimîntală uelă grosă borbsteskă ue 1ă nărta. Diana 
kzta - sp anare ka o visisne ssblims nriviriloră ue se 
nregstia a viola. sekretslă retragerii sale. 

Dsuele, :zzrind'o, ns năts repine o miskare de .
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admirare, :elă se rezimă ne marginea - ferestrei, mi se 
sita .kă mare ulvuere . nînz. la. uele mai miui. amsnnte 
ale astei frsmsseyi ideale. : 

Dar îndats, în mizlokală astei Kontombilsi, snrsn= 
venele sale se înkrsntarz; desuinse . doss. trente k'snă 
felă. de renezime nervoass. . a 

În aste sităare, nrinuinele ns mai era esnssă la 
reflektele . lsminoase ale. ferestrei, reflekte de kari nsrea 
kz. voia ss fs: elă se rezim; dar de zidă, înbregpură 
bramele sale la nentă mi visă. i 

Aurilly, kare ns li. nerdea. din ol, n5tă Ss lă 
vazs 'ks nrivirile -sale nerdste în demertă ka ale &nsi 
omă kare ui rekiamz săvenirile sele mal -veki uri uele 
mai. fănitive. aa, a | 

Dn zeue minate do visare wi de nemiskare, 
duuele se rezrki kztre fercastrs, arănls din .noă ari- 
virile. sale. în întră, dar. ns mălă fsrs îndoials S'ajsngs 
la deskonerirea ue doria,: kzui aueia-mi smbrs remase 
ne frănte-i ui aueia-mi nesigsranu5 în nrivirea sa. 

Ajănsese akolo ks. kzatsrile sale,. ksndă Aurilly 
se anroniă kă vioiuisne de niuiorzlă slovrii. . . 

„.—. Iăte, iste, monsiniore, dz-te josă., zise Au- 
rilly, a5ză nisue nami în kanstslă stradei .veuine. 

: Dar în lokă de a se sa dens aste însviinpare,. dă= 

ucle desuinse înuetă, fsr' a nerde ueva din lsarea sa a 

minie. ka ss întrebe săvenirile 'sale. 

„— Era. timnăl zise Aurilly. 

— Din ue „arte vine sgomolală ? întrebă ds. 
vele.  .:.. a a
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„în: — "Din martea asta, zise Aurilly, mi întinse ms 
na în: drentală: snei strrdimoare întanekoase.. : 

Ilrinuinele askslti, . 
n — No mal a5ză8 nimikă; zise el. 

32 — Vlersoana se: va fi. onrită,. & vr'snă snionă 
kare ne rsndesue. | - . 

— “Redikz skara, zise nrinuinele. . | 
Aurilly. se ssnăse; nrinvinele, în auestă timnă,, 

se-'amez$ ne banka de neatrs kare inkonjera de liz-ka- 
“re narte moarta kasei. : 

: Sgomoiălă ns se mai renoise, mi. nimină nă se 
arsta la kanstălă strzdimoarei.. - 

-.. Aurilly se întoarse. «: 2 
— EI bine! monsiniore, zise > elă, frsmoas 5? 

Foarte Îrămoas; «resmsnse 'nrinuinele lsnă 
aeră înkrntată, 

: —, Atănui ue te: îauo aura de tristă, monsiniore? 
te a. vbzată ea? 

—: Doarme. - 
—— Daka € ama de ue esti. Kauotntoră ? 

Ilrinuinele n resnănse.. | 
— Bronz ?... blondz?,.: întrebă Aurily 
„—. Asta "8. ksriosă, Aurilly, mărmări, nrinsinele 

am vszălă ne astzfemeis &ndeva. 
— Ama dar ai reksnosksto ?. .. 
— N5, kzui.nă notă nene niui sn năme ne -fa- 

Ma sa, nămai. vederea sa m'a atinsă ks o lovilărs ta= 
re'la inimsz. i - 

Aurilly. se sit; la nrinuioele lkă totslă în mirare;
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anoi zise l'ună surisă, a ksrgia ironis'.nă mi mai bztă 
kanzlă so asksnzr. -. : | | 
„in o — Vezi domnia ta asta! a ” 

— Ei! domnsle, ns ride, te rogă, adszui lkă re= 
„Meals Franuiskă; ns vezi ks săferă? . 
mu — O! mensiniore, € kă nstinu5? strigă Aurily: 
i — Da, în adevsră, & ksm îpi 'snăiă, nă sui ue 

Simu; dar, adzsui eli k'snă aeră înkrăntată, kreză ks 
Pam avătă -kăvintă ka sz ms sită... —-- t 

—.K5 toate auestea, lokmai din kassa: ofektalai 
ue dă. nrodssă vederea sa assnra domniei tale | kats S3 
suii, monsiniore, vine: & asiz femeis. 

— Negremilă ks se ksvine asta, zise Franvishă 
— Kasts bine în ssvenirile domniei tale, mon- 

siniore; n'eă fi vezsto la lsrte? i 
„i — N3, nb kreză; o ai 
— În Franuia; în Navara, în Flandra ? a 

m Ni . ă : 
Iu — E vro Snaniol noate? 
i No kreză, . i, : 

— 0 Angls? vr'o dam» a repinei Elisabeta ?- 
—,N5, ns, ea katz sr. fi fostă legats de viana 

mea într'ănă. modă mai intimă; kreză. kz ea mia ansrătă 
în Vr”o îmnrejărare snzimîntztoare. IN 

-: —— Atnui o vei. reksnoasue lesne, lau malgs- 
meskă lzi -Dimnezeă|! - viaua monsiniorslai n'a vzzată 
mălte din aste îmnrejarzri . de kari Altenea Sa vorbia 
adineaori. . - ” - 

i — Ama roză? zise -F ?ransishă Pang serisă f- 
nebră.



144 „-Biblioteca Litteraria; 

;: Aurily se: înklini. 3 
— Vezi ls, zise dsuele, akm m' simulă destală 

de stsnină ne mine ka ss analisă. simyiuisnile mele: astz 

femeis & frămoass,. dar frmoass ka o moarts, Îrsmoa- 

st .ka o &mbrz, frămoass: ka ligsrele .ue se 'vs5dă in vise 

ui .mi nare .ks :am v5zăto înir'ănă: visă! wi, ărmi ds- 
vele, am. avălă dosz saă.irei vise: snsimîntstoare în via- 

pa mea,. uri.kari mi at Izsată snă -felă de frigă în ini- 

m5. Ei bine! da, ssnt sigsră aksm,.k5 într'snălă din 

avele -vise am vszstă ne femeia aueia de szsă. 

| -..— Monsiniore, monsiniore, strigi Aurilly, Alte= 

pea Voastrz sz mi. dea voir ai snsne, ks rare-ori am 

aszit'o . esnrimzndă ama de: dărerosă săsuenlibilitatea sa 
în somnă; inima. Altenii sale & din feriuire astă-felă 
îskăiz în kztă ss se Isnte ks omelzlă ueli mai tare, ui 
sneră, k5 uei vii nă mămkz mai maltă de kstă smbrele: 
ears €ă,. monsiniore, daka ns -ms simyiam ssb gresta- 
tea vr'snei nriviri. kare ne snioneazs din. astz stradz, 
mvauli ărka mi e5 ne skarz,. mi -airi  âfla ksvîntelă, în 
nromită, ală visalsi, ală smbrei uli alt: îloralsi „Altegii 
Voastre. : n. NE Da 

— De Leea: 1 mea, t5 ai vin, Aurit, ds-te de 
kastz skara; ameazo. mi, srks-te ; ve 'mi mass de sai 
onil ns esti -ts ală met?: Irivesue, Aurilly,  nrivesue. 

Aurilly. feksse - kzpi-va nami. ka ss se ssnsis 
domnslzi seă,. kzndă de o datz sn nasă : grsbită res5u5' 
no lokă . mi. Enrikă strioi dăuelăi, SE 

— Alarms! monsiniore, alarms. a ii 
- Dintr'o singsrs szritărs Aurilly ajsnse ne datele
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— Domnia ta, zise nrinuinele,: domnia . ta aiuă, 
lkomite !-:mi sub" ue. nretestă . BI al-'nerrsită  nostslă ? 

„—. Monsiniore,' resnsnse Enrikt ks linisue, da- 
ka Altepea Voastrs krede ks. va 'trebzi 's& ms neden- 
seasks, s'0 fak. .KHă toate astea, datoria” mea era ka 
ST vid aiui, nui eals- ms venită.: 

Dsuele, l'snă ssrisă semnifikativă, arsnk o k5- 
iztsrs.de okiă ne fereastrs. a 
i —i Datoria! domniei ale omite ? Bania mi-o 
zise : el: îi - aa ; 

„— “Monsiniore, .nisue Ieolsreni aă ausrată î în itar= 
tea. riălzi Escaul;- -nă se suie daka sent amiuă saă ine- 
mis. | ie ai aaa 

RE — Nemeromi?. întreb; dauele kă. neastimrară. 
— Foarte nsmeroui, monsiniore. i 
— Ei bine, komite, s5 ună arsismă de! 100833 vre 

oibravars falsz, bine ai. fskati de te ai întorsă ; zi S5 
destente ne - pindarmii domniei tale. S o lszmă- da Isn-— 
gslă vîzlegalăi kare & mai năpină lată, ui s5, ne retra- 
Memă.. Asta :8'uea mai. înmeleants fantz. - i 1: 
e Fzrs îndoiâls; monsiniore, fsrs îndoial ; “dai 

“ară fi de trebzin 15. kreză, S% înstiinueză ne fratele “ meă. 
— Doi oameni voră fi. îndestali. 

ii Daka doi oameni ssntă îndestsli, . monsiniore, 
zise Enrikă, voit merue l'ănă yindarmă. „i 

ai :— N5, draue! zise ks. vioiuisne Franuiskă, ns, 
du Bouchage, vei veni kă noi. Drauel ns se desnarte 
vineva de lokă în asemenea minste de snă ansrutoră ka 
domnia ta. -. 

— Altenea Voastrs iea toalz eskorta ? 
QUEI-PATRU-PECI-ŞI-CINCI. VOL. III. ” 10
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+ — Toats. | i 

2 — Bine, monsiniore, . resnănse  Burikă înklinzn= : 

ds-so; neste kztă timnă nleakr Alteyea- Voastrs ? 

— Îndats, komite. e 

— Fă! uineva! strigă Enrilă, 

Jsnele stegară emi din strudimoarz ka' uni km 

nămai astă ordină 18 ară fi astentată ka sr anars. 

În mizlokslă loră dsuele vorbia. ks oferii. 

— Domniloră, zise. elă, nrinuinele. d'Orange ns- 

ne S% ms 5rmsreask5, dănr kăm se nare: dar nă se 

kuvine. ka snă fiiă al Franuici sz fiz nrisonieră îzrt 

nretestslă .ănci bstzlie ka Poitiers saă Pavia. Ss ue- 

dimă dar mălpimii mi sz ne întoaruemă la Brusele. 

Voiă fi sigsră de viama uri de libertatea mea ne kstă 
voiă fi între voi... 

" Anoi întorkînds-se kutro Aurilly: 
„— T5 vei remznea aiui, i zise elă. Asiz femeis 

n5 ne noate srma. Uli afars de asta ksnoskă destulă 
ne. asti Joyouse „ui suiă ks auesta ns va ksteza niui. de 

“lkăm s5 iea ne amanta sa kă dinsală fauz kă mine. Ile 
lingz: astea “noi nă merpemă la bală, ini i alergrmă l'o 
ismeal» kare ară osteni-ne dama. 

— &nde merge monsiniorslă ? - 
. *— În Franuia; kreză ks afaserile mele ssntă ks 
totală sirikate aiui. i 

„— Dar în kare narte a Franuici? Monsiniorslă 
krede oare ks ară fi bine nentră dinsălă de a so întoarve 
la ksrle? . 

„— Nă înkr; dans toate anarinyele, în voiă ouri în 
e
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dramă într'ănslă din:  ananauele „mele, snre „esemnls, la 
Château-Thierry.. - RI a 

-—- Altepea” Voastre î Otarits? 
= — Da, Château- Thierry . îmi konvine săb ori 
ve -nrivinuz, € la o distanuz konvenabils de Ilarisă, la 
dozs-zeui mi natră lege; voii nrivegia ne domnii de. 
Guise, kari staă jmstatea anzlzi la Soissons. Aura dar, 
la Château- Thierry îmi. vei „adute ne frimoasa. neks=! 
noskatz. - .: | | e ” 
e — Dar, monsiniore,, noate : 5 nă se va a Insa s5 

o adakă. | 
— Esti nebsnă? findă-k du Bouchage : m3 în- 

somesue la Château-Thierry mi ea srmeazs ne du Bou=. 
chage, Iskrarile din kontra yoră merge de sine... - - 
1... — Dar ea noate va voi sv meargs în altz narte, 
dala va observa, ks „voieskă s*0- kondukă la domnia ta. 

—-Ns o vei kondsue la mine, - dar îni renelă, 
la: komitele. Aidi dar! dar, ne. kăvîntăls meă de onoare, 
ară krede.uineva ks akm nentră întîia ars. ms. ajăui: 
în - asemenea îmnarejsreri. Ai bani? - 

„— Am vele doss fimikuri de asră ne kari Al- 
tepea Voastrs mi le a dată la emirea de la tabera din 
kzmnis: | 

— Grzbesue-te- dar, mi arin toate mizloasele 
nătinuioase, aszi tă! nrin toate, adă-mi ne frsmoasa mea 
nekănoskats la . Château- Thierry ; noate: kz nrivind'o mai 
de anroane o voiă reksnoasue. 

— Ii ne 'valetă? ME 
"i—. Da, daka! nă: te .sănsrs. 

—: Dar daka ms sănsr5. .. , : i .
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i—. Fa. kă dinsslă ueia ue: faui ko neatrr 40.0 

întilnesui în drsmslă tes, arănkz-lă într'o STOanT.. . ) 

— Bine, monsiniore. Da 

“Vle ksndă uei. doi fenebri. onâniratori forma nla- 

narile loră în ămbrs, Enrikă se ărlia la velă. di ntiiă  nlană 

mi destenia ne Remy. _... :.- 
 Remy, însuiinmată, bsls la Sus. e snă oare kare 

kină, mi mii îndalz jsna femeiz.deskise. 

Dsns Remy, ea zzri ne du Bouchage. 

îu.—= Benz . searaj. domnăle, zise ca. l'snă sărisă 

de lare fama sa se desvpuase. pa. 

0! earte-mr, doamns,..se grrbi a ziue , ko- 

_mitele,. nă viă niui. de. ksm ss mi. -adskă. sănisrare, viă 

st mi ieaă zisa bsnr de. la. domnia ta. -: „ 
„— 5 ni iei. zisa bsns! 'nlevi, domnsle omite? 

— În Franuia, 'dă, doanins, aa 

— Ii ne lamă? o e. i | 
„i — Bănt silită, doamns; : întâia mea datori, cste 

de a mr sănsne nrinsinelsi.. ...-. | 

— Urinainelsi!. & vr'snă nrinuine avi? zise  Romy. ” 

- ..—"Ye nrinuine ?: întrebi Diana. nzlinds-sc. 

î.t — Domnălă dăvele. d” Anjou u€ se kredea mortă, 
ui “are a skenată lia nrintr'o minăne dintr'o moarte 
srv de veste.. ..:.. .- ae -.. 
„m. Renete=mi, : îngeen Diana, lo domnzlă ds- 

vele d Anjou irzeste, km, . domnslă davele.. d Anjou. e 
aiui. Dea pa 

_— Daka nă era, doamns, : ui “data ns mi € or- 
dona sr lă ărmeză, te. ami fi .însonită - nînz în monasti- 
rea în kare, mi ai zisă, k5-voiesui a. te -retraue.
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tii Da. das zise : Remy.,. monastirea, doamvs, 

monastir ea. - . | : 

_ TIIi- născ 'snă: denită ne hszele : sale: 

:8nă. semnă. din kană „als: Dianei i i arti . k5 ea 

mvivenăse astă semnă.. iii RE 

— Te ami fi însopită : a atit. mai balkarost, 

doamns,; -5rm Enrikă; suiindă l5 vei nstea . îi ssnsrats 

'noate: de. oamenii nrinuinelză.. 

— K5m se noate? . 

5. —. Da, totslă ms faue sr lreză ler 5 suie o ks o fe- 
meiz loksesue în astr kasz, mi sokotesue fsrs iudoials 
ks asis. femeiz &..0'amikz.a mea. ....: - 

— IUli-de snde pi vine asts inkredinuare ? 
„iu dănele nostră: stegară IE a. vpzstă _aurezîndă 

o skarz ne zidă mi sitsnds-se nrin asts fereastra.::. 
:—.0! strigă. Diana, : Dsmnezesl meă!.. Dsmne- 

zeslă med! ci i Ra 
— “Reasigurs-te , doamans ; RE a aszilă zilândă 

lkonsonsălsi se ks.:n te ksnosuea.  . ... 
„n —: Ori mi kăm,: ori. uri ii zise. “Îsna.. femeiz 

zitnds-se la Remy. ii e i — 

— ui Tolă ue vel voi, doom, tot, zise Remy 
înarmsndă :trzssrele sale ls :o ssuremz olsrire. 
ni ut Noste; terbăra . niul ! de. ksm, _doamns, . zise 
Enrikă,. dauele va nleka .âksm îndats; în ănă. natrară 

de ors.uii vei fi liberz.  Dr-mi voir dar a te salsta 

kă resnelktă mi a pi snăne înkz 0 dats kw nînz la săs- 

ninălă mes de moarte “inima mea va bate nentry dom- 

nia ta wi nrin domnia ta. Adio! doamns, adio!. 

li komitele, înlilinsnds-se totă ks atzta religi-
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ositate ka mi din aintea ănsă altară, frks doi nani în- 

derztă. | 

— Nslns! strigi Diana ks aisrarea frigsriloră; 

n5, Dsmnezeă. n'a voită asta; ns; Dsmnezeă omorise ne 

auestă omă, elă ns lă a înviată; n5, nă domnale; dom- 

nia ta te înueli, elă & mortă. 

În auestă minslă, ka ii kăm ară resnsnde a- 

stei dsreroase invokzri la. îndărarea: Moreasheb glasslă 

nrinuinelsi ressns în strads. 

— Komite, zise elă, komite » ne fas S5 a- 

stentsmă. - 

— Îl& aszi, doamnz, zise Eurikă. Ilentes yea 

din srm5 ars, adio! 

Uli . strîngîndă mzna ă Remy se renezi ne 
skars. . 

Diana s'anronii de fereastrz,, tremarzndă uli kon- 

vălsivs la - naserea ne kare o fermels uwearnele din | 

Antile. : 

Ea zzri ne dsuele lezlare ; fana sa 'era lksloralrz 

de. limina torueloră ue le nsrta doi uindarmi. -- 

— O! -trzesue demonslă, trzesue! msrmsri Dia- 
na la ărelia Isi Remy k'snă auentă ama: de snzimints- 
toră, în kzt& demnslă servitoră făse snzimîntată  elă în- 

su=mi; elă trzesue, st irzimă mi noi; elă se dsue în 
Franuia: fiz, Remy, în Franuia meruemă mi noi.



XI. 

“Ilregztirile nlekzrii- yindarmiloră .'ameyise ora- 

mălă; mlekarea loră fskă ss ărmeze uea mai nrolsndr 

tuere dans sgomotălă armeloră “mi ală glasăriloră. 

Remy . l5s5 astă -sgomotă ss near. kă înuetală 

mii 55 linseasks ks totală; anoi, kendă sokoti ks kasa 

era :kă totălă: demearts., desuinse în sala de” josă ka 55 

se „okane de nlekarea sa“ uri a Dianei. i 
ii o: Dar, îmningîndă ama salei, se mir; vszîndă 'snă 

omă auezată lîngr folă, kă fapa întoarsz . snre' dinsslă, 

„1 — Astă omă. nsndia - negremită: emirea li Remy, 

kă toate ks zsrindu-lă Isase aorală velei | mai mari  ne- 

N5SETĂ. SR a Ma 
Remy se anronit, den 'obiueislă seă, lsnă nasă 

înuetă mi întrerănlă, deskonerindă frsntea sa. nlemvs 

ulii asemenea ks a' snăi brirsnă înkzrkată de ani. 
Auela kzire kare 'se anronia avea lmînareă -în-
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derzts-i, astă-felă în kstă Remy nă i nătă vedea lrz- 
ssrile. 

— Earls-ms domnăle, zise el; mr liredeam 

singsră sas mâi de totă singsră aiui. - 

— Asemenea mi că, resnănse întrevorbitorslă, 

dar vzză ks nlzuere kz voit avea nisue konsoui. 

.— 0! nisue - konsoni; nrea tristi, domnsle, se - 

grsbi a-ziue Remy, kzui, afar, de 5nă jsnc ue lă dskă 

în Franvia.... a 

— AI zise do das Aurilly nrefskînds-se ka 
snă bsrgesă komnztimitoră, suiă ue voiesui ss zivi? 

— 'Adevsrată ? intrebi Remy. 

— Da, voiesui ss vorbesui de dama vea jsns. 
„„„ n —. De kare: dams. jsn5 ? Sirigă Romy. arn- 

ds-se, - | i 
o. Ea aua ! nă' te sănzra niui de oma, Dona 

meă “ani, resnănse Aurilly,. ssnt. intendintălă kasei de 
Joyeuse, m'am. întilnită kă janele mes stenină. rin :0r= 
dinslă fratelsi ses, mi la nlekarea sa, komitele “mi'.a 
rekomandată o jsns dam mi 5nă bstrsnă servitoră kari 
a5 a minte, a se întoarde în. Frana, ds vc lă a5 sr- 
mală în Flandra... . i, ARE 

: Aueslă omă vorbia. astitofel. anroniindă-se dp 
Remyi l5 o figsrz ssrizinds wi' afektăoasz. .Elă' se a- 
mezase, în miskarea sa, în mizlolkslă razei lamnci,: astă- 
felă în kzlă toatz raza îlă. lsmina. - 

Remy atsnui nstă sp | vaze, . i i i 
Dar, în lokă de .a înainta uri. elă “Iestre . între- 

vorbitorălă sei, Remy fîsks sn _nasă înderztă, ui 5n5
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simtimentă asemenea ks ală: snaimei se desemnă snă mi- 
nătă ne figsra sa strikatz, II 
i Ne resnănzi, nare k5 pi & 3 teams de. minc? 
întrebi „Aurilly kă figsra sa uea “mai ssrizptoare. » ..... 

„in: — Domnăle,. resnzrise  Remy k'snă glasă slsbită, 
earts. snsi bietă bztrsnă me kare : neferiuirile:: mi “ranele 
sale 15 aă fskată frikosă mi neînmelegztoră. ': 

— Nini kovîntă,. amikslă. met, resnănse o Aurily, 
nentră ka ss nriimeasks ajstorslă mi snrijinălă ănăt 0- 
nestă .konsonă; afarz. de astea, :nreksm pi am snssă a- 
dineaori, viă din nartea 5nsi stsnină „kare katz :ss- gi 
însăfle-înkredere. . -. o ci - 

„— Adevrrată, domnale, : aaa 
IIli Hemy. fsks snă nasă înderztă. . :i 

ii —— Ms nsrosesul ? e EEE 
„ui — Mo 'dăkă sp konsalteză - ne - doamns=meă,- că 
nă notă ss ieaă nimilă assnrs-mi, înpeleyi. .-. 

—.0! asta & natărală; dar dz-mi VOiD S5 M5 
înfzpiureză eă însă-mi, i. voiă “esnlika “toate amznăntele 
misisnii mele. EI | SE 

— Na, n, msi nsmeslă ; doamna noate doarme 
înk5, mi: somnălă ses mi & sakră, .. : -- 
a „2 — om voiesul.  Afarz: de astea,. ns mai am 
nimikă; ss. mi snăiă, de. krtă ueia ue stsninslă.: meă ;m'a 

înszruinală a..V5 soramea: au 
„—t Mie? : a i 

— Domniei tale -ui unei dame, miei 

1 — Stsnînulă „domniei: tale, : domnzlă : komitele du 
Bouchage, n5 & ama? E aa 

— El însă, i
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— Mslyămeskă, domnăle. 

Dans ue a înkisă sura, toate anarinyele bstrens- 

Isi; afars de frsntea nlemăvr. mi. figăra biruit, des- 

msrăr5 îndats, mi se ărkă ne skars ks o astă-lelă de. 

ispeals mi 0 vigoare ama de estraordinars, în “kată ns 

sară fi dală doss-zeui mi uinui ani: astăi bztrsnă, kare 

k'snă minstă- mai ?nainte,. nzrea de uieai-zeui. 

— Doamns! doamns ! strigă: d Remy l'snă glasă 

altera, îndâtr ue zzri: ne . Diana. 

E E bine! ue mai „este, „nem? dsuele n'a 
mekată?.. „i o 

-— A nlekată, doamnz; dar & -aiui ănă. demonă 

de o miit de ori mai reă, de o miiz de ori mai de 

temată îns de kztă 'dînsslă ; ănă demonă assnra kzrsia, 

în toate zilele, de mease ani, am kizmată resbănarea 

uerălsi lrăm fpueai domnia | ta nentră stsninzlă se. asten- 
tsndă ne a mea... _ 

— Aurilly, noate? întrebi Diana. 
„— Aurilly, elă însă—wi; intamslă & kolo josă, 

sitată ka ănă mearne- afars din Izibi de infernalzlă scă 
komnliue, 

— ditată, ziui te Remyl ol! te: ,înuelt;; i kare 

ksnosui ne dăuele, tă. suii bine ks n las niui de km 
întîmulerii. grija de a faue' res, lzndă astă re îlă noa- 
te faue elă iînss-mi; ns! ns! Remy, Aurilly nă € zilată 
aiui, e Izsată, ui Issată nentră vr snă oare-lare skonă; 
krede-mz. i e 

i "— O! nentrg dînsslă; doamna, voiă krede._totă 
de vei voil. 

— Ms kănoasue elă ?
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— Ns kreză. 
— Uli totă. te a rekunoskats? 
—:0! ne mine, doamns, resnsnse Remy. ksnă 

tristă ssrisă, ne mine, ns ms reksnoasue.. 
“ e devinată, noate? | 

-— No, kbul a uerstă sz te vaz. 

-— Remy, îi snăiă kt daka ns m'a rekăno- 
scuti niui de lsm, ms nrensne. | 

„.:— Daka & ama, nimikă mai simnla, zise Remy 
k'ănă acră înkrăntată, mi mălusmeskă Isi Dsmnezei ks 
ne a arstată ls atzta frankepe drsmslă nostră ;'. orsure- 
Islă & denieriă, infamalg &. singără, nreksm sănt i eă 
singsră... am vszstă snă nămnală ha uingtoarea sa... 
am 5nă kspită la a mea. ; ...: Se 

— Snă minstă; Remy, snă minată,. zise , Diana, 
n5 pi disnstă viama auestsi. miserabilă; dar, inainte de - 
a l5 omori, katz sz suimă:ue voiesue ks noi,: ui. daka, 
în nosimisnea în kare .ne .aflsmă, nă & mizlokă ka ss 
fauemă în folosslă nostră rezlă ue voiesue szni B ful.5 
elă. "Rom. sa întsmimată la tine, Remy ? 

| — Ka intendintală domnalsi du Bouchage, doamns 
—- Vezi bine k minte;. ama. dar are : interest 

"a mingi. S5 Siimă ue voiesue askenzinde-i voinua 
noasirs. 

. 

— Voiă faue dara ordinele voastre, doamns. 
"— D'o kam-dals, ue uere el? 

—— 8 te însomeaskz. 
— În ue' kalitate ? : a 

— În kalitatea de intendintă ală komilolt, 

 — Snsne-i ks. nriimeskă. : i a
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-— 0! doamns! E 
— Adasgr ks sănt gata a ireue. n Anglia, snde 

am konsznyeni, wi ks 'kă.toate auestea “ms îndocskă; 

„minte ui t ka dînsălă: ka st “învingă Remy, kals velă 

năuină ss kombani lkă arme egale. 

— Dar te va vedea..: | 

= iu Ii maska mea! "Afarz, de asta nrensiă ks 

m5 ksnoasie Remy. : 

„—— Atsnui, dala. te kemoasue; înă tinde o ksrsz. 

„— Mizlokslă „da: ne anizra! este de a ne: faue 

55: dem: întrînsa, i 

— K5 toate astea... . 

iai i S5 vedemă,.-de ueite; temi? knossii vr'ănă 

lskră mai reă de listă moartea ? i, 

— Ne... a aie 

n FĂ Dinel n imaă esti oare. oară S7 mori 

ncniră: îmnlinirea dorinyei 'noâstre ? 

pi = Ssnt; dar 15:55: moră -fprr resbănare, - 
i —cRemy; Remy, zise Diana ks o ririvire .. stre- 

Isuind de. o esaltare selbatikz, . noi n vomă -resbsna, 
fii linisuilă, tă de valelă; că de stunină;: 

i — Bă bine! fi, doâmns. 

— Ds-te, amikslă mei, ds-te: 
Uli Remy se dete josă, dar indoinds-se îns, 

Bravslă: jsne vzzindă ne Aurilly, . simyise. fers vois-i 
astz înfiorare nervoass. nlinz. de; 0..krsntz teroare ue se 
resimte la vederea monirlelorg ; voia s% omoare nentră 
km se temsse. " 

e. 

„1 Dar ks. toate: astea. la kat: se. da josă, olzri- 
rea reintra, în astă ssfletă anra de tare măiată, mi des-
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kizîndă .ăma, era otsrilă, ks: toats. nsrereă.. Dianei, a în- 
treba: ne! Aurilly, a:18. înkarka, -wui .daka-;va : afla: într în=: 
sălă .sritele kuuete ue. le. nrensnea, : â Il strensnye ke 
nămnalălă ne lokă. NEI 

"Astă-felă Remy înpeleyea, dinloma! na. 
Aurilly 1& astenta. ks nenave ; elă.deskisese o fe- 

reastrz, ka: s7 nzzeaskz ks: o singăr's ksslslrs de okiă 
toate emirile, ee gi 

'*Remy veni la; dînsală, “armată o, otsrire ne= 
klintits ; „astă-felă uri ksvintele. “sală. fr „dălui. uri . lini- 
suite. ...... :..- E tt d 

— Domnale, zise : el, doamns-mea nă.. noate 
nriimi nronănerea domniei tale... :.. .: i: 

? — Uli nentrs ue? iii 

— Mentră ks ns. esti intendintală  domnalsi du 

Bouchage. . 
. Aurilly se mali... RR - 
— Dar uine ui .o. srisne ? 1 mărmărd el, IE 

„= Nimikă mai. simală. .: Domnală du Bouchage 

ma norzsită „rekomandsnds-mi :nersoana. ue o însopeskă,; 

ui domnslă du Bouchage nvrssinds-ms, nă mi. a: Snăsă. 
niui ănă ksvîntă de domnia ta.:- E 

— N. ma. vrzată. de krlă dun ue "a nerzsită, 

— Minuisni,  domnsle, ;minuisni..: 

Aurilly se îndrent;; asnektălă. Îst : “Bemy i da 

toate: anarinuele snăi bztrnă. . . îi 

— Vorbesui k'snă tonă kariost,, bravale, omă, zi-, 

se elă înkrsntsndă snrsnueana. ea .a 'minte,. esti br- 
irună, sănt jsne; esti slabă, sănt tare.  ..... .--- 

_Remy :sărise,. dar. nă resnănse 'nimikă. -—-
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- in i" Daka pi ami voi reslă, pie saă doamnei. ta- 

le, srm5..Aurilly, mami avea de kztă ss redikă msna. 

— 010! zise Remy, noale eă m3 învelă, 1 ui 

oare i vei Dinele ? 

— Fors îndoialz. 

—: Atănui,. esnlikz-mi ue doresui. 

— Amikală meă, zise Aurilly !- doreskă 55 ui 

fală soartea de o dalz daka ms vei servi.. 

— Uli daka nz te «voiă servi? 

:— Atonuj, fiindă-ks îmi : vorbesui ks frankeue, 
îji voii resnsnde ks 'o asemenea a frankepe: atănui, do- 
reskă sz te omoră. e 

— S5 mz omori! a! zise Remy k'snă ssrisă 
krăntă. a DI 

"— Da, am denlinz nătere nentră asta. 
Remy ressflș. | 

— Dar ka ss te serveskă, zise elă, katz uelă 
năpină sr pi ksnoskă nroiektele. 

„n — Eatsole: al devinată ue voiam 57 ; zik, bra- 
vălă meă omă; n snt, niui de km ală . „komitelai du 
Bouchage. 

— A! ui ală ki. osti? 
_— Sant ală snzi sinioră mai nsternikă. 
— Tea a.minte: o sz mingi ars, 
— Uli: nentrs ye? 
— Mai nresssă „de. lkasa de Joyeuse,  nă' viză 

mite lkase....... 

— Nisa lkiară kasa Franuici ? 
— O! o! zise Remy...- 
— Uli cats ue felă nlztesue ca, adzăui Aurilly
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streksrzndă snă fimikă de asră ală dsueli „Vânju în 
mina li Bemy.. .. Su 

„ Remy treszri - atingînds-s6 de: astz MINS uri 
teku snă nasă înderstă: : pr . 

— "Esti als remelsi? întrebi elă ks naivitatea “a 
ro ară fi fekstă onoare kiar snsi omă mai vikleană de 
kptă dinsslă, 
- — Ne, d dar ală - ratei se, —domnslă : dăuele d 
Anjou. e i 
o — Al nrea Dine; sănt” nea” smilitelă serviloră - 

ală daueli VAnjou, * : | 
: — De minsne. - 

— Dar ne srmz? 

— Km ne srms? 
— Da, ue doresue monsiniorslă ? 
— Monsiniorslă, nrea sksmnslă mei, zise Au- 

rilly anroniinds-se. de Remy ui înverksnds-se nentră a 
dosa oars ss i strekoare . fimikslă în En, monsiniorslă 
8 înamorată de doamns-ta. 
- — 0 ksnoasue dar? 

— A Yvozsto, 

i — A 3280! strigi Remy a' krrsia msnz în= 
krepitz se anss5 ne msnerălă kăpitslăi seă, ui ksndă 
a v5zăto ? a Să 

| — Aso sears. 

— Neste nstinut, doamnz-mea : n'a. emită. din 
kamera sa.. | - 

— Fă bine! tokmai eats,; nrinuinele. a lukrată ka 

snă adevzrală solară, dovadr ks & în adevzră înamo- 
rată. | Di a
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i atu. Km a lăkrată 2-s5 vedemă, snsne,  : 

— A lsată o skarz mi s'a srkată în .balkonă; 

ju A! zise Remy 'vrîndă ss onreaskz bztzile 

sgomotoase ale inimei sale, a! eatz km a lăkrată. 

Siza Se vede .kz .ea a. “foarte ; irămoasz, adzsui 

Aurilly.. e e 
— "Dar domnia ta, n'ai i vezuto. să i 

a Nb. dar .dăns ueia ue. monsiniorslă mi a 

suasă, doreskă ka s'o vsză, nămai ka ss jsdekă esaye- 
rarea. ue amorslă. adăue. într'ănă- snirită simgitoră. Ama 
„dar, ne amă învoită, “esti ală nostrs.. - 

[li nentrs a treia oarz, „Aurilly se inscrii a 
faue pe Remy ss nriimeaskr asrală: | 

— Fzrs îndoials kz ssnt ală: Vostră, zise Remy 
resningindă m'na li Aurilly; dar trebe. înks 57 suit 
kare & rolslă me în evenimentele ve. nregztesui. 
„i. — Resnănde-mi "mai întiis, dama do sssă &a- 
mania domnslsi. du Bouchage. sat .a fratelsi seă? . 

Sunuele se srk; în fapa: Isi Remy. - 
— Nini a snăia niui. a. alia zise cls silită, da- 

ma de sssă mare amanni. „e 
-î 2 — Nare! amană!” dar! atanuă d &o > balon a re= 
elsi.: o femeis kare n'are. amanyi | :dek! monsiniore, 
amă aflată neatra filosofalz. 

— Auia dar, aduăui Remy, monsiniorelă “ duuele 
d'Ânjou & înamorată de doamnz-mea? 

— Da. 

= i ue. voiesue. elă ? 
ai Voiesue 'sz-0 aibz la Ohâteau- Thierry. -snde 

se due ks grabz.
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— Eats, ne ssfletslă mei, O 'nasisne ue iave- 
mită. foarte kărindă. 

— Astă-felă vină nasisnile la monsiniorală. 
— Ns vsză în asta de ki o nekăviinus, zise 

Remy. | 
i Kare? 

, 
i — K5 doamnr=mea 0 s5 se îmbarue nentră 

Anglia a - 
— Draue! eatp tolmai la « ue noni ss mi fii fo- 

lositoră: îndsnlekz-0. i 
— La ue? 

— A Isa drămslă onssă. 
— N ksnosui.ne doamns-mea, domnăle ; :& o 

omis lkare se pine de ideele sale: afarz de astea, 
& totslă ka sz: mearg1 în Franvia în lokă de a mer- 

we în Londra. Ajngindă la Château-Thierry, krezi ks 
se va sănsne dorinpeloră nrihuinelzi ? 

— lentră -ue ns? 
— Ea ns isbesue ne dsuele Anjou. 
— Ba! se isbesue tolă d'asna nă nrinuine de 

Sene, i ae 
— Dar ksm monsiniorălă duuele Anjou, daka 

krede ls doamns-mea isbesue ne domnslă lkomite du 
Bouchage saă ne domnslă dsuele de Joyeuse, i a ve- 
uită idea sz o fre de la auela -ue ea isbesue ? 

„-— Bsnsle omă, zise Aurilly, t ai. idee: trivia- 
le, mi n ne vomă în uelewe, dens ksm vsză, daueia nă 
voiă mai disnsta; am nreferită: blzndepea în lokălă vi- 
olinei, mi -aksm daka ms silesui.a skimba nărtarea, 
ei ine! fiz, o void skimba. 

ii
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— ue 0 ss faui ? 

, — JI am snssă, am denlins. nstere de la nrin- 

uinele. Te voiă omori. în vr'ănă ' kolgă ui" voiă Isa 

dama. SE a 
| — Krezi? 
„— Kreză -totă ueia ue stuvuinslă meă îmi zise 

ss hkreză. Sz vedemă, o ss. îndănleui ne doamnv-ta ss 

viis în Franuia? 

— Mr voiă sili, dar nă notă resnănde de nimik, 

— Uli kendă void .avea resnsnsslă ? 

— Dsns ue ms voiă ărka la dinsa uri o vois 

konsslta. | e | | 
— Asta 8. bine, srks-te, astenlă. 
"— Ms ssnsiă, domnăle. 
— Înkz snă kăvîntă, bsnsle omă: tă suiă i 2 iă 

în m'sna mea soarlea mi viapa ta? 

— Buiă. - | 

'— Asta 8 destală, du-te, ms voiă oksna de kai 
în axestă timnă. - 

— Ns te nrea grzbi. 

— Ba! ssnt sigsră de resnsnsă; oare nrinsinii 
daă neste krăde? | 

— Îmi nare kz asta se noate întimuila “aneori, 
— Da, zise Aurilly, dar & Igkrs rară, date. 
IIIi ne kzndă Remy se zrla, Aurilly, ka mi ksndă 

ară fi fostă sigură de: îmnlinirea sneranpeloră sale, se 
îndrenl într'adevzră kutre grajdă. 

— Ei bine! întrebi Diana zzrindă: ne Remy. 
— FĂ Dine!, „doamins „duele te a Vszală. 
— Mi... a
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r 
— Uli te isbesae. - 
— Dsuele m'a v5zată | ms iabesue strigi Dia- 

na; dar tz esti nebană, Remy. : 
— Na, îni snsiă ueia ve mi sa snssă. 
— Uli sine păi a snssă? ; e o 
— Asti omă! astă Aurilly !- astă infamă 

| „a — Dar dala na „Vsastă, atnui dar m'a reks- 
nostesti? Se Stie 

— Daka dauele teară fi selaiioslcată, rezi do: 
mnia ta ks Aurilly ară kuteza s7 se înfspiureze înain= 
tea. domniei tale mi. sz pi vorbeaskz de amoră- în n5- 
mele nrinuinelzi? nă, dsuele n5 "te: a reksnoskătă, . - . 

„ — Tă al kuvintă, de o-miis de ori kăvintă Re- 
my. -Atztea lskrări s'aă: netrelstă de mease ani îni astă 
snirită infernală în kztă m'a sitată. - S5 srmzmă ne a-. 
mestă omă, Remy. - e 

— Da, dar « auestă omă te va. rekănoasue, 
- — De ue voiesui ss aibe - mai melis memoris 

de kztă stsmînzlă seg.  -...: . -. n. Să 
— O! fiindăi-k5 interesglă Isi & de a mi adăue 

a minte ne kzndă interesălă nrinuinelsi & de a sita; ka 
dsuele ss site, elă, sinistrălă desfrinată, orbală, . nesin- 
nitorălă, asasinslă amorsriloră sale, asta se noate. EI, 
daka ns sita, km ară nătea ss trziasks? Dar Aurilly 
nă va fi sitată; daka va vedea fapa domniei tale, va 
krede kk vede o smbrs resbsnztoare: mi te va densnuia. 

— Remy, lredeam k5 pi am snăsă ks aveam 9 
mask, kredeam les I mi snăsesemi ks aveai snă Iu 
pită. | 

— Adevsrată, doamns, zise Remy mi învenă a 
- x
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krede kr Dsmnezeă & în înmelemere k5 noi ka ss ne- 

denseasko ne. uei rei. .. : - 

Atnui kismi ne Aurily din vîrfslă slzrei ui i 

zise: 

| — Dominle, domnzle! | 

:— FĂ bine? întrebi Aurilly. 

_— Fă bine, doamns-mea mălyămesue domnski 

komite du Bouchage l'a îngrijită asti-felă neniră sigs- 

ranga sa; mi nriimesue: lkă reksnosuinus îndatoritoarea 

domniei tale : oferire. E 

„. — Bine, bine, zise Auily înstiingieaz-0 jişă 
kaii săntă gata. 

a Vino, doamna, vino, zise Remy, azndă bra- 

nală seă Dianei. | : 

Aurilly. astenta josă la slarz, Lă fanarală în mr= 
n5, nertbdztoră ka s5 vazt lama neksnoskstei. 

.— Draue! msrmsri el, are.o maskz. .0! dar 
d'aiui nins la Château-Thierry legsiarele de m'lase 
voră nătrezi.... voră â rănte. !



XIII: 

OALATORIA, 

“Ei nlekars. Pa 

Aurilly afekta ks Remy tonală elei mai nerfek- 
te egalitzui, mi, Diana, aerslă uelsi mai nrofsndă res- 
netă; dar era lesne Isi Remy ka ss Vaz 5 astă a- 
eră de resnektă era interesată. 

"În adevzră, a mine skara snei femeie, lksndă în— 
lkaliks sas kzndă se ds josă, a vegia assnra; fis-k'rria 
misksri kă stsrăire, mi a nă i skrna niui o: okasisne 

de a lza de josă mznăma sa sai :de a i nrinde manta 

asta & rolslă. ansi amantă, snsi servitoră, saă ală ns 

kăriosă. = pi 

“ Atingindă m'5NBuIa , Aurily vada msna, Irin= 

zîndă manta, se sita ne ssb masks, uinîndă Sskara, nro- 

voka o întimalare kare ss l& fak sr întrevazz asts 

faut, ne kare nrinuinele, în ameyitele sale ssveniri no
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reksnosksse niui de ksm, dar ne kare elă, Aurilly, lkă 

dreanta sa memoris kredea ks o vu reksnoasue. 

“Dar mssikanislă avea ss se nevoiaskr sure a 
resui. _Remy reklama serviuislă seă lîngz însouitoarea 

sa, mi se arsti welosă de nreveninyele Isi. Aurilly. 

Kiară Diana, fsr'a se arta ks nrensne kassele 

astei bsne-voinyme,. năse narte auelzia ne kare Aurilly 

îl& urivia drentă nă bztrsnă servitoră, uri voia s7 mik- 

moreaskz o narte din osteneala sa, ui răgi ne Aurilly 
a Isa ss faks Remy singără totă ueia ue nrivia ne Remy. 

Aurilly făse redssă, în timnală lsngeloră îmblete, 
a snera ămbra uri nloaia, în timnslă renasseloră, a do- 
ri osnzările. . o. | 

“K5 toate astea elă fsse înuelată în astentarea sa, 
nloaiz sat soare ns fsuea nimikă, mi maska remsnea ne 
fas. lmtă desnre osnene, jsna, lemeis îl fuuea într-o 
kamerz senarats.. 

Aurilly nrivenă ls, dala n5 0  reksnosuea, elă era 
rekănoskată; se înuerkă a. vedea - nrin înkăitori,. dar da- 
ma. totă. Wasna  întoruea snatele. la zimi; se: înuerki a 
vedea nrin ferestre, dar afl$ în fana ferestreloră dese 
nerdele, saă în linss de 'nerdele,: -mantele kzlztorilort.. 

Niui întrebsri niui înuerkzri: de lkorsnere n re- 
ămirz assnra Isi Remy, servitorslă arzta - ks astă- felă 
era voinma doamnei sale mi nrin ărmare a sa... 

-— Dar aste mssăre de fereal oare ssntă late 
nămai nentră mine? întrebi Aurilly.. 

— N, nentră. toat lsmea. 
„——. Dar în-fine, domnală. dsuele Anjou a Vs. 

zato; atsnui ea ns se asksndea.
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— Întimalare, lkărats întimnlare, .resnsndea Re- 

my, mi. tokmai mentră ks, fsrz voiz-i,. doamns-mea a 

fostă vszsts de domnală  duuele bAnjou, iea' aste ms 

sure de fereals ka ss nă mai fis vszăt5 de nimini. 

K3 toate astea zilele ireuea, se anronia de ter- 

mină; ini, mălăniits misăreloră .de fereal; ale Isi Remy 

ui ale doamnei 'sale, ksriositatea Ii Auriliy făsese înie- 

lata. a : ă ” Ă Pe 

“ Nikardia” ansrea nriviriloră leolstoriloră, 

- Aurilly kare, de' trei. sat natră zile, înuerka toa= 
te mizloanele, faus blzndz, înbsfnzri, miui îngrijiri uri 

; kiară violinue, înienea a nerde rrbdarea, mi ăritele in- 

stinkte ale natărei sale emia ks înuelzslă ne d'asănra. 

Sară fi zisă ks nriuenea -ks ss vrlslă astei 

femeie era asksnsă nă . sekretă. de moarte. 
“ Înto'zi remase nămină înderztă ks. Remy mi 

renoi asănra' lsi înuerkzrile sale de sedănere ne kari 
“Remy le resninse ka în totă d'asna. 

+ —În-fine, zise Aurilly,_ va trebăi kă toate as- 
tea ka într'o zi sat în alta ss vsză ne doamns-ta. 
în Por îndoials, zise Remy, dar asta va fi în 

ziva. ksndă va voi ea, iar .nă 5 în zisa. lkundă vel voi: 

domnia ta... a 

—— K5 toate “astea dala întrebăinmam  năterea ? 

zise Aurilly. 

| Snă fslyeră ue ns 1ă nătă regine sltinteii în okiă 

Isi Remy. | e a 
„2 — Înuearhz-tel zise că. 

Aurilly vzză fălyerslă, ui îngelese -kz era ener- 

is în axela ne-lare l& la -drentă snă 'bztrsnă..
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Elă înuenă a ride. . 

— Ye nebsnă sănt, zise elă, ui ue mi nasz 

ine d ea? Totă aueia-miă. 8, nă € ama, ne lare domnslă 

dsuele d'Anjou a vzzsto ? 

— Negremită. 

— Ii ne kare mi a zisă s'o dală la Château- 

Thierry? , 

— Da, | 

. — EX bine asta € .totă ue mi trebse, ns ssnt 

eă înamorată de dinsa, ui monsiniorslă, afarz nămai s5 

nă ksătani a fi, a mi skena... | 

— Oare. vezătai la noi sna ka aveastal zise 
Remy. 

— Ne, 

— Niui ks.ne treve nrin minte, n niui ks avemă 

kăwetslă auesta, în listă uri daka ns erai domnia ta noi 
totă ărmamă drsmălă nostrs la Château-Thierry; daka 
duele vrea-a ne vedea, mi noi, dorimă a l& vedea. 

— Atănui, zise Aurilly, asta & de minsne: 
Anoi ka 'mi km. ară fi voitE a se asissra de 

adevzrata dorings ue avea Remy uri însonitoarea sa de 
a n5 skimba drmslă: 

— Doamnz-ta voiesue sr se onreasks aiui kz- 
te-va minste ? zise. elă. 

Li arsta ănă fel; de osneleris ne dramă. 
— Suii, i zise Remy, kz doamnz-mea nsmai 

în oramă se onresue. 

— Am vrzsbo, zise Aurilly, dar nă observasen. 
— Ama este. - 
—- Ei bine, :eă kare mar niui 0 dorinns în fe-
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Islă awesta, ms onreskă znă minstă: srmagi-V5 drumală 
Vosiră, v5 ajsngă. : a 

TIli Aurilly. artă dramală li Remy,. se dete josă 
de ne kală wi se anronis de osnstară, kare veni înaintea 
Isi kă mare reshektă mi ka ksm îli ksnosuea. | 

Remy ajsnse ne Diana. E 
— Ye pi snănea elă? întrebi jsna femeiz, 
— Esnrima dorinma.sa ordinars. 
— D'a ms vedea? 
— Da. 

Diana ssrise sah maska sa; 
— lea a minte, zise Remy, & foriosă, 
— N mz va vedea. N voieskă, uri În snsiă, 

kz nă va nstea nimikă. 
-— Dar kzndă vei fi la Châteat-Thiorry n n'ară 

“trebzi ss te vazi ks fama deskonecrits ?. 
„3 — Ye mi mass, daka deskonerirea va sosi nrea 

terziă. nentră  dînwuii ?: Afars de astea steninală | nă m'a. 
reksnoskstă. 

— Da, dar valetală te va: reksnoaste. | 
| — To veză ks uîn' akm niui glasslă mei niui 

îmbletslă met ns 15 aă întinvrită. | mi 
„— Ori mi ksm, doamns, zise Remy, toate aste 

misiere kari esistz de ont zile nentră Aurilly, ns: e- 
sistaserz nivi de kăm nenirs nrinuinele, nă. înisritasers 
niui de km ksriositatea. sa, ns destentasers  săvenirile 
sale, în lokă ks. de ontă zile, . Aurilly, kasts, kalkals, 
sokotesue ; vederea domniei tale va ishi o memori» des-. 
teantz în toate nsnktele, te va xekănoasue daka ns tea 
reksnoskată.
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E “În aiestă - minătă ei făr. întrersnmi de' Aurilly, 

kare lase ănă drămă  kotită mi lare: srmzndăi fr a 

“ nerde din vedere, anzrea îndatz snersndă a aăzi k5- 

te-va ksvinte din konvorbirea loră. 

Îndals izuerea kare. însopi. sosirea sa i arzi 
semnilikalivă ks i ssnsra; se msluămi dar a 5rma ne 
din dersztă nreksm fzuea sne-ori. - | 

Din astă minstă, nroiektslă Isi -Aurilly. fese 0- 
izrită, ai a Ma 

Elă se îndoia în adevzră de ueva nreksm zi- 
sese Remy ; îns se îndoia ka din instinktă kzui, niui snt 
momentă, sniritslă -seă, sbărindg din nsreri în nsreri, 
nă se onrise la realitate. 

ElS n mi nătea esnlika de uei asksndea kă a- 
tsta .stzrăin astr: far ne kare mai kărîn dă saă mai 
isrziă trebuia s'0 vazz. | i 

Ka. sr kondsks mai. bine nroiektslă sect nins la 
lkanstă, se: nsră din astă momenită kz îlă Izsase ks to— 
tslă, wi se arzti, uelă mai komodă mi. velă mâl veselă 
konsopă în restslă zilei. 

| Remy nă ls niui de km a minte la ast skim- 
bare îsrz ka ss 'se terbăre. | : 

1" Ajănserb la &nă oramă ui se kălkarz akolo ds- 
115. ohiveiă. o 

" Adosa-zi, 'ssb nretestă kg drsruslă era Isngă, 
nlelcars îndats ue 'se fsks ziss. 
La nrînză,-a  trebsită s5 se „onreaskz ka "S5 lase 

laiă 53 ressile. N 

"La dos ore nlekars. Îmblars îns nn la. natr&;
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O 'mare nzdsre se înfegiura în dentare; era 
azâsrea de La Făre. 

- Ea avea snt asnektă tristă mi: nisteriosă ka 1 II5— 
dările noastre de la Nordă; dar astă 'asnekt& ama de 
msreyă nentrs natărele meridionale, la kari "nainte de 
ori ue, &'de trebsinus lsmina zilei mi kpldzra: soarelsi, 
era nensterniks nentră Remy ini nentră Diana, - obivi- 
nsiui ks nzdsrile nrofsnde de la “Anjou mi de la So- 
losne. 

Ei înkz- skimbars; o mvivire ka ui kzndă ară îi 
înmelesă amindoi kz akolo i astenta avelă evenimentă, 
kare din minătslă nlekwrii, nlana d'assnra kanălăă loră. 

Intrarz în nzdsre. 

Iltea s fis wease ore snre sears. 
Dsns o'jsmstă de orz de îmbletă, zisa era sare 

anăsă. ă a | 
Bnă mare vîntă învirtia frenzele' mi le redika 

kztre o mare halts de nesui, nerdsts în afndimile .ar- 
bsriloră, ka o alts mare-Moartz, mi kare era alztsre 
lă drămslă kare se întindea înaintea krIstoriloră. 

“De doss ore nloaia, kare kzdea în torente ms- E 
iase terimălă ltosă. Diana, destălă de sigsrs de: ka- 
lsl& seă, mi, afarz de astea, destslă de nerizsztoare de 

nronria-i sigsrany5, |rsa ss meargs kalslă scă fra Ii 

ine; Aurilly mermea la dreanta, Remy la sisnga. 

Aurilly era ne maryinca baltei, Remy n nîn miz— 

Lola drămalsi. 

„ Niul o. fiing5  omeneashkr n se zsria ssh înts- 

.nekoasele bolte de _verdeaj 115, - ne Isnga: înkovoitărs a 

drămzli, :
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SE Srară [i zisă ks 'nsdsrea erâ sna din auele nt-— 

dau înksntate, ssb smbra ksrora nimikă nă noate trzi. 

daka ns S'ară fi aszită kste o -dats emindă din afăndi- 

mile sale ărletslă regsmită ală Isniloră ne kari îi des- 

tenta anrnierea noni. ! - , 

, “De o dats: Diana simyi ks meaoa kalălzi scă, 

-“ înmelată ka toti W'asna de Aurilly, se Klztina ui se în- 

| toruea; ea kim ne Remy lare sri josă de ne ală 

seă, wi se anleki ka ss string kăreaoa. 

În auestă minstă Aurilly se:anronii' de Diana 

okănats, uri kă virfălă nămnalălză seă lrii legstsrele de 

„mziase kare pinea masla. 

Ilîn' a nă devina ea miskarea sai a nsne msna 
ne figsrs, Aurilly -redikă - maslka mi se anleks kstre 
dînsa lare din nârte=i-se anlela kztre! clă. 

Okii auestoră dos fiinme se strînsers într'o nri- 
vire snTtimîntztoare ; nimini” p'âră fi nătstă snsne kare cra 
mai nalidă uri kare mai ameninuztoră. 

Aurilly simyia o sădoare reue inăndzndă frantea 
sa, ls s5 kazs maska wi stiletălă, mi but kă amîn- 
dozs msnele sale strigsndă ku Smsvinare: N 

— VYeră mi urmîntă !..:. dama de Monsoreau!!! 
*— Asta & snă nsme ne kare ns 1% vei mai re- 

neti!... strigi Remy, anskrndă ue Aurilly de uingztoa- 
re 1ui.rediksnds-lă de ne kalslă | scă. | 

— Amindoi: se rostogolirs ne drsmă. 
Aurilliy întinse msna ka ss ansue. nămnalslă seă. 
— No, Aurilly, nă, i: zise Remy anlel'snds-se 

ne dinsslă mi ansssnds-i nenskele ne. nentă, ns, trebze 
S5 remri aiui.
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“Wel din ărmz volă ue nzrea întins; Ie Săve- 

hirea li Aurilly,. semzni 5 se rărise.. - 
— Xaldsinălă! strigi elă, 'ssnt moră! 

a —. Mini, zise Remy  întinzindă mzna si5ng5 

ne .găra miserabilslzi. kare: se. „batea ssb dinsslă, dar a- 

km  îndats. ne 

Ii ks msna dreant, skoase le tele scă din 

teaky. 
-— Akăm, zise elă, Aurilly, ai ksvîntă, akăm esti 

mortă. | 
[Ni owelzlă desnzrs în gitlejilă mssikantslzi, kare 

slkoase snă memelă nearlikslată. 

Diana, k5 okii retzuini, ne jsmstate înfiorat, 

dar neîndsrats, nă întoarse niui de ksm kanălă de Pa- 

vestă snbimîntutoră „snektakălă. _. 

I(ă toate astea kzndă vzzs sznyele Icargîndă da 

lsngslă ne ferslă kspitălăi, se dete ne snale, “mi kzză 

de ne lalslă seă, reue ka ui km ară fi fostă moartz. 

Remy nă 'se oksns niui de ksm de dînsa în a- 

vestă snziministoră minstă; el$ krsti me Aurilly, i 15 

uele dosr fimikări de asră, anoi legă o neatrs de gi- 

tslă kadavrslzi ui 15 ar&nki în balts 
Illoaia ărma kszîndă în valsri. 

— Sterye, o Dsmnezeslă meă! zise elă, sterge 

srma drenizyii tale, pui ea are ss mai loveaskr ui 

ne alpi kslnabili. | 

Anoi îuri snel msnile în ana uca rent, mi a— 

dormitr. ls; în bramele sale ne Diana tolă leminats, 0 

msse ne kală, mi se ărk5 kiară ne ală seă săspinîndă 

me însoyiloarea sa.
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Kalzlă Isi Aurilly, . snzimîntată de arletele Isni- 
loră kari se anronia ka 'mi kăm asts suenz "1 ară fi 
kimată, desnsrs în nsdăre. 

Kzndă Diana îui veni în simyiri, amindoi kzlz- 
torii, fer'a skimba o singsrs vorbs, srmars dromslă 
loră kstre Château-Thierry.
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| CUM REGELE ENRICU III: | 
nu Învită pe Crillon la dejunii, şi cum Chicot se invită singurii. 

A doza «zi dans evenimentele ve le amă novestită 

Im se netrekărs în ndsrea de la Fcre, reyele Framiei 

ei din hair ne la noss ore de dimireaus. 

| Valetslă seă de kamerz, dsnz ue lă a înfeg= 

rată într'ană akoneremîntă de Izns finz, mi l& a stersă . 

kă dos nînze de o deasz vals din Ilersia kare sea- 

mzn5 kă lsna &nei oaie, valetslă de lamerz detese lo- 
kălă frisoriloră mi îmbrzkstoriloră,. kară wi ei detesers 

lokulă loră nrofsmstoriloră mi kortisaniloră, 

În-fine, nleksndă auesti. din Srm'b, regele kisma- 

se ne mayistrălă osnelslzi seă, zikînds-i kz voia a lăa 

altă ueva iar nă bolionslă set obisinsită, fiindă-ks i e- 
ra foame uri voia. sp men'snse .în ast; dimineans. 

- Asts băns năvels, resnzndils în auela-mi minstă 

la Louvre, nrodăse o veseliz lenilimz, wi femală  lksr- 

năriloră înuenea a emi din ofiuie, ksndă Crillon, kolo-
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nelslă gardeloră franuese, ne adsuemă a minte, intri la 

Maiestatea Sa ka ss! nriimeaskz ordinele sale. 

— Ilre leyea mea, banslt met Crillon, i zise 

reyele, vegiazs ksm vei în asts dimineaus, snre msn 
isirea nersoanei mele; dar, nentră Dsmnezeă! ns ms 
sili ka sz fakă ne remele! ssnt kă totală niosă. mi ks 
totslă veselă astzzi; îmi nare ks n alirnă o 5nuiz ui 
lkz voiă sbsra. Mi & foame, Crillon, nriueni îs asta, 
amikslă meă ? 

— Ilrivenă kă at mai bine, sire, resnănse 
kolonelslă gardeloră franese, 3 mi mie kiară mi € 

“tare foame. 

— 0lt, “Crillon, zise râzând regele, pie tot 
dazna ni 6 foame, 

— No. totă Vasna, sire; o! n5% Maiestatea Voa- 
strz esagercaza ; dar: de trei ori ne zi; mi  Maiestoyii 
Voastre ? | 

1— 0! mie, o dat ne ană, ui îns ksndă am 
nriimită nosteui bsne. . 
n — Ama.dar se nare ks. ai nriimită bsne nos- 
tzui, 'sire? Atstă mai bine, atstă mai Dine, Iesiri ele se 
fakă dănz kăm îmi nare din în ue. mai rare. 

„=== Niui uea mai met Crillon ; dar suii t 
nroverbală ? . - , 

„i — A! da: kondă nă săntă nosizui, sănlă bsne 
noătoni.: “E5 ns kreză în nroverhi, sire, mi. mai vir= 
tosă în: auesta; nă va. venită: nimikă . din. nartea: Na- varei ? a RE i | „— Nimikă, 
i Nimit?
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— Evrs îndoialz, dovads kr makolo dormă, - 
— Uli din martea Flandrei? E 
— Nimikă. 

E »— Nimikă? dovadz ks n aholo se bat. Ii 
din nartea Ilariszlai? 

— Nimikă. 
"— Dovads kr se fakă lkomulote.  * 
— Sas koniă, Crillon. Anronosită de konii, Cril- 

lon, lreză lo sz am snslă. Ă 
— Voi, siro | sirigi Crillon, în kolmea Mirs= 

rii sale. 

— Da, reyina a visată azi noante. ks era grea. 
—' În-fine, sire.. . zise: Crillon. 
„— Eă bine, ue? | 

| -—" Asta ms faue kstă se noate mai veselă « S% 
Suiă ke Maiestagii Voastre i d foame: ama de dimineags. - 
Adio, sire.. ” 

— Ds-te, amilkală meă Cilon, du-te. 
— Sire, zise .Crillon, fiindă-kz Maiestzuii Voa- 

stre € ama de. tare foame, ară trebzi s5 ms. invite 
ka ss dejsnă. 

- — Tlentră ue, Orilon? | 
— Hentra ls so ziue ks Maiestatea Voasirz irz= 

esue kă -aerali. timnălsi, ueia ue a fzksto sz slvbeasks, 
fiindă-ks aerslă e srită, uri ami [i fostă înksntată a nstea 
zive: Astea ssnti nămai nisue kalomnie, rexele N5NSN- 
5 ka toatz lsmea. 

— N5, Crillon, nă, din kontra, lasz sr kreazs 
veia ue -lredă; îmi vine ss romeskă msnkzndă ka snă 
simnlă măritoră înaintea ssnsmilori mei. Astă-felă, Cril- 

| QUEI PATRU-PECI-ȘI-CINCI. VOL, 11 : 12
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Jon, îneleue: bine asta :.ănă rege. irebăe. ss :remsit n0- 

„etikă, wi ss se arate 'nămai, k5. noblene.. Ana, sI ve- 

„demă, snă esemnlă, “ iii 

it i Asksltă,. sire.-. | | 

— Adă-ni a minte de regele Alexander. ic 

— Kare rege Alexander? . ...... - 

—— Alexander.: A!:adevzrată, tă: nă suiă Tatinesue, 

Ei: bine; Isi: Alexander: i. nlzuca'a se:skzlda înaintea sol- 
daniloră sei, fiindă-kz Alexander.;era frămosă,. bine îs- 

kat mi: destslă: de: nlină, nentrs lare îlă. :komnara k5 

Anolon mi kiară kă Antinoă. . ii it 
„wi fi Ololssire,: zise! Crillon, ai faue -nrea reă 
ka ss 1& imini mi:ka:'ss.te: skalzi: dinaintea oameniloră 

vostri lui esti nrea slabă, bietstă meă.sire. — 
tii inut. Brato,: Crillon, :dă=te,: zise ; Enrikă bstind-lă 

“ne: &meră,: estii.5nă minănată : brătală, ls, ns. ms lingăme-. 

sui; tă nă esti kărtisană, vekizlă met amikă. it „Di 

—: Iehtra: kg ;niui „:doninia ta .nă-.ms. invini la 

dejsnă;::adssui: Crillon .riîzîndă ks bănomiz ui l5sndă voia 

de la regele; mat: măltă: mălusmită «de : krtă nemăl us milă, 

kzui bstaia ne smeră se ksmnznise kă dejsnală.: e. “i 
Dsns ue Crillon inleks.' masa :fsse.iinăss indats. 

—u âi=—: Magistrală osnelălsi regală. îuni.nsse toats silin- 
pai::: Oare-kare ':-săriz :de.:notîrnili lo -.tokztsrz: de uis= 
nebui i :de:.kastane: aliase.. niai înliiă „de toate; lsărea 
aminte a':renelsi;::ală ksrăia ' anetită ::îl5: întwritaserz ni= 

sue Îramoase stridie. „oi mi ră dlui joi ui 

i Ama- dar. bălionslă 'obiuinsilă, iauestă ;înteritoră ală 
monarică, «făse: neîngrijită ;.--.elg :; deskidea:: în-denmeriă 
okii)sei (viei; mără în: vasslă: seă: uelăis de a5ră sri ohil sei 

Li 101998 Lo +3 1V>- e, Ia SI ATA 11W0
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verdetstori, ksm;,a zisă. “Thâophille, ns ; nriimir - nimik” 
de la Maiestatea Sa. ia sue adi sul o 
3; «Regele, învenă ! de;-la tokstsra:+de. rotirnilă. 

Era ne la. „a: treia :iîmhăkstărs, » ksndă ș ănă nast 
ăuoră atinse narketslă înderstslă; lină Skasnă skir-. 
uîi ne rotilele „sale; uri snă.- glass; nrea:ksnoskălă uerz 
kă reveals: « 

— ni taleră! 

Reuele se întoarse: | 

— Chicotl:strigiielă.: iii ie truiii. 
Innit 9h== În: nersdanpiinii: ui i e mută 

Ii Chicot, relssndă obiueicle: sale, ne: kari :niui: 
a: linsire::nă:1E: nztea: faue.-sz . lei nearzs, :.Chicot se în- 
linseirie skasnzlă seă,;:185--0 «farfăris, 1.0. ferkălius, mi 
înven a Isa din stridie;:storkindă; lsmtiz.::ne :ele,;:.uele: 
mai: groase “iri: vele -mai: grase,;: Îzr'a: adzăni: snă singsră . 
kovîntă.. îzieLsui 

— T5 aisil te ai întorsă! strig :Eurikă. 
— at! i fokă + Chicot! din-insns: kă. găra nlins. 

iau Mi nrofiti: de: astr; 'esklaniare:! ai reyielă- ka sr 
iragz la dinsslă: notirnikile aici o 5 
„iitiitii — “Onresue=te şi Chicot, rasta &mzikarea mea! 
sirig5:Enrikă: întinzîndăusna:'ka:-s5 repiis tokstsra': de! 
notîrnilă, „Bi polis ai don 
-2 isi Chicot îmnsrii fi's eso: kă nirinainele -seă mi i 

înanoiă jărazlatea. „idnisti Siruiii adosiui Sasar 
Anoi îmi tsrn$ vină; treks de la astz-msnkare 

la o rirzjitrs: de::nesae,:: de: la::nesue.: la; ravi- îmnlăgă , 

îngigi:ka sn%:felă de. refgire,uri.:rie d'assura -ueloră al- 
„te, bălionălă regală; anoi skonîndă snă mare săsnină: 

*      
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„— Na-mi mai € foame, zise el. 

—— La draks! aia sneră mi es, Chicot. 

— AI... ban zisa, regele meă, ksm te afli? 
te vsză 'lkam veselă în astr dimineauz. - 

— Ns.8 ama, Chicot? 
— Nisue miui kăloră, înksntztoare, 

— Xm? ” 

— Ale tale ssntă? 
— Negrenuits ! 

— Atănui îni fală komnlimentală meă. 

— Kassa & ks ms simuă krtă se. noate mai 

disnssă în asts dimineaus. : 

—: Alztă mai bine, reyele mei, atztă mai bine. 

Ama! dar dejănslă teă ns se termina aiuă, mi 

îi mai remznea -ueva dsr mass. 

martre. 

— Eats viremi zaxarate de damele de Mont- 

— Santă nrea dalui. 
— Năui îmulste ks strugsri de Iorinta: 
— Lass-le înkolo! aă Issată simbarii în străgari. 
— Ta ns esti maluamită de nimikă, 

— Ilentrz ks, ne onoarea mea, toate se korsnă, 
liant. bskztria, uri trzesue. uineva : din. ue în uc mai 
reă ; la kartea ta, 

varci ? 

— Ară tri uineva mai bine la a. roxelsi Na- 
întrebi Enrikă rizîndă. 
— E! e! ns zikă ba. | 
— Atănii, s'a fkătă akolo man skimbrri, 
— A! stă desnre asta, tă nă ziuă bine, Enriketă.
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— Vorbesue-mi dar de. kahutoria ta, -asta mr 
va desizta. 5 : | | 

— Din toat inima, nămai neatră “asta am ve- 
nită. De snde „voiesui ss: înveni? 

— De la înuenstă. Ksm ai fshkată drama? 
— 0! o adevsrals nlimbare. 
— N3 ui sa întîmnlată ueva nenlzkstă ne drama? 
— Bă am fokută o kslztoriz: de zîns. 
— Niyi srite întilniri ? , | 

"— Lasz în kolo! oare ară nstea sm se site ui- 
neva la snă ambasadoră ali Maiestzuii Sale. nrea kres- 

tine ? is kalomniezi ne "sănămii tei, fiislă meă. . - 
— Ziyeam asta, adzsyi reuele lingsmuită de li- 

nisuea: kare domnia în regatală sei, rieniră ks neavindă 
niui &nă karakteră ofinială, niui kiară aparinlă, ta năteai 
riska. 

— În snziă, Enriketă, k5 îs ai 'ueli mal în- 
keniztoră regată din lime; kzlztorii săntă nstriui gratis, 
li se dz lokzinus. nentră amiorslă Isi Dimnezeă, ei îm- 
bl nsmai ne flori, mi kzt& desnre Vsgaue, ele . ssntă 
taniate ks katifele kz uiskuri de asră, asta e de ne- 
krezătă, dar & ama. 

— În-fine esti magari, Chicot? 

-— Înksntată. 
- 2 Da, da, nolimia mea & bine fsksts, 

„= — De minsne, kă drentă o laszi, 
— Uli dromală sigără. 

—— Ka ală naradisălsi, nă întilnesui de tă nis- 

“ve înuerami kară trekă ksntsndă laudele rogeli. - 

— Chicot, noi revenimă la Viryiliă.
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aia uter La- ue! narte din Viryiliă?:: 

— La bskoliuele. O. fortunalos Nimuni e 

sa A! nrea: bine; sui: nântră 10'asl5! diterinre în 

favoarea nlgariloră, fiislămeă? iei ti tii 

its Vai! -nentră kz:nă 6 asemenea“iui în oraue. 

—  Adevzrslă; 6: Enrikă, ls :oramelo- ssntă snă 

venire: de lorsnisne.r: viii ti si în ar 

— :Jădeks : faui- uinui : săte; lege 'fsrs îmnedikare. 
— “Ji am snăsă, ne..rotile, sin: îi; 

i intii —— Eă mergănămai nîaz "la Vincennes, trei na- 

trare' de-.legz::: iii: : mia 

— Ei: bine? i ii 

= ah = Bivbinel mi erani :55: E asasinată ne drămă. 
aha znrat Aba: zise. Chicoti: i stirii rii mean 

iza sit. Înii voiă novesti': asta; amikală : meă,: am :găstă 

ka sz tinsreskă relapisnea uirkonstanuţials; fara că, nâ- 

iră—zeui uriuinui ai! mei, .erani:; mortă.:ii: îi: --- 

„tii ii: Adevsrală | !: sui: ănde: s'ă :nelrekslă: aslatilii zl 

   dei Sami 

   
ii sa —Nrei:'s5!'ziui: ănde- era :sz: se: netreakt? 
ia i Dai ri aa îm Tu si 
ma mu La Bel-Esbat, | pia solu de turn 

— Anroane de monastirea amicale nosiră. :Go= 
- renflot? * Poarta caini 2 

— 'Tokmai, teze brie 
—" Ii. kăm! sa nărlată:: În asts! imnrejsrare ami- 

kală nostră? iii a tite cate at 
— De minsne, ka: totă : £asnayi, Ohicot; nă suiă 

daka din nartei: aszise .vorbindă-se:: ueva;;:'dar în lol 
de a sforzi: km! fală la sis. orz! Tenemii mei: kzlsgsri 

ir 
si Poe iese PERIE: . 3 £
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era în::niuioare ne balkonslă! Seby ne”! knd: toat: mo 

nastirea Sa “pina. drămelă, ii e 

tn Uli ma: Tokată uimit altă? ii stii         tza ui: ine 7 să i 

eroii —: Dom Modestă. i; tn pati bu i 

„au —-:Ma bine- ovintată; Chicoi Io: maiestate ha:     e Puze 

  

re: n'o'are' de krlăselă. «i: 
sina Ii: kslăgvrii :sei? +: m iti 

— - AS slrigală: trziasls: regele! leat nătea.:!) 

— Ii p'ai luată a: "minte: la altă: veva ?- . 
Zeii iinhonr i 

2 „Ra':6i nărta-0 arm! Garda săb'rasa loră. | 
— Era înarmanui 'ks' toate: arinele;:: Chico; eats 

dăns ue: reksnoskă''nrevederea:deninălăi.i-nostră- nrioră 
eatr: dens ue am zisă :"avestă: romă: suia -. toate, «ui .kă 

toate : astea:'auestă "omă. ma':zisă :nimikă,: nimikă : n'a ue- 
rată; el n'a venită adosa-zi; ka: d'Epernon, s5--kaste în 
ioate::nosănarele “mele, zikînds=mi Siro ioni k5 am 
sksnală ne o regele. „berii eius oa 

iilotutte O ilriă -' desnre' asta 3- eră! ncziabilă; afars 

de “astea''mznile> sale :w'ară fitintratt:în nossriarele tale. | 

-s' îs cOhicotii nă::glsmi “assura li rdom— Modestă, . 
e snălă din uei mai mari oameni:kari::voră! ilăstra::do= 

"- minarea mea, uii mi deklară ks la întiia .okasisnei voit 

“da snă eniskonată. Y gin 4 

—- IIli vei faue rea” bine,:reuele (meă: 
— Jea a mintea: snă Iskrs, 'Chicot, zise rene- 

le Issndă nrofsndzlă set aeră, ksndă'ici 'esi din rangs- 
şile: nonorslzi, oămenii -uei mai 'aleuii- ssntă"komalekyi; noi 
qei alui vintilomi, vezi: tg; :ariimimă în'> ssnwele- nosipă 
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oare-lkari virtsi mi oare kari viuie, de srms, kari ne 

fakă nisue sneuialiteui istoriue.  Astă-felă Valois ssntă 

fini mi istepi, bravi, dar leneuri; Loranii ssntă ambiuiomi 

mi avari, kă idee de intrigz, kă miskare; Berbonii ssntă 

-Simusali mi virkămsnelyui, dar [sri idez, furs nslere, 

Îsrz voinus; vezi mai întiiă ne Enrikă. IKsndă natsra, 

din kontra, frsinînts de o dalz ne 5nă omă nzrskală din 

nimikă, ca întrebăinpeazz nsmai uelă fină Istă, astă-felă 
Gorenilot ală tei & komnlektă. 

„—— Ama yi se nare? , 

— Da; învzuată, modestă; îndemznatikă, bravă, 
„_S'ară faue dintr'însălă totă ue ară voi uineva, snă minis- 

tr, ănă menerală de -armats nă nans, 

— Sizi, sizi, sire, onresue-te, zise Chicot, daka 
bravală omă te ară aszi, ară fi krznală nelea sa, ksui nrio= 
rălă dom Modestă & foarte mndră, ori ue ai ziuo de dinsală. 

— Tă esti welosă, Chicot. 

— E, Dsmnezeă st ms foreasks : elosia | sf! 
ue ărils natia ! N 

— 01 nentrs-lz sănt drentă,. noblewea sznuelzi 
nă ms orbesue nivi de km: stemata quid  faciunt? 

— Bravo! wi ziueai, reuele meă, ks erai n'a- 
nroane da fi asasinată? 

— Da, 

— De sine? 

— De Liga, frsyioare! 
— Ksm se noarts Liga? 
— Tolă ama. , 
— Karecva ss zikz din ue în mai - bine; ea s5 

îngrau, Enriketă, e ea se. îngraurs.
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— 0! o! kornzrile nolitiue ns: irzeskă niui de 
kăm, kari se îngrams nrea jsne; ka konii, Chicot, 

„== Ama dar tă esti mshgsmită, konillă me? 
—- Ham ama. 
— To te afli în naradisă? 
— Da, Chicot, mi. & o'mare bsksris nentră mi= 

ne. da te vedea în: mizlokăli. veseliei mele.. 
— Habemus consulem facetum, km ziuea Caton: 
— Tă adatibsne noztzui, .nă 6 auza, konilslă mes? 
— Ama kreză mi eă. 
— Ii ms faui ss Isnmezeskă, lakomă ue esti, 
— De snde 'voiesui sz înuenă, remele mei? 
— Ji am mai smssă, de la învenstă, dar totă te 

densrtezi de ssbiektă. - 
— 5% înuenă de la nlekarea mea? 

— Ns, kslztoria a . fostă minănats, mi ai snăs 50, 
nă & aura? - 

— Bine .vezi, ks ms intorkă întregă, aura îmi 
nare. . . | 

— Da, s5 vedemă dar sosirea în Navara. 
— Eatz kr înuenă. | 
— Ye fzuea Enrikă, lsndă ai sosite? 
— Amorslă. 

— K3 Margota? 
— 0! ns. 

— Asta m'ară fi îskstă sp ms :miră; ama dar 

& totă nekredinuiosă sopiei sale? tiklosslă, nekredin- 
uiosă: snei fete 'a Franviei! Din feriuire ks wi ea fave . 

ka mi elă. - Uli ksndă ai. sosită, karo era nzmele Triva= 
lei Margotei?
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ai dit — Fossese, oii: sit ta ta 

bo: Bna din familia:. Montmorency. Aid, asta n € 

reă: nentrs! stă. rsă : din: Boarn; : Su. vorbia maiui de o 

eranks, de o grzdinzreasz, de 0..bsrgesz. 

— 0! astea ssnlă.:veki...: at 

isi crt Ama Margota € înuelulz,: : 
— Krtă: moale fi:0 femeiz. -. i i si 

iti) n Tllit ea. & fsrioase'?:---: : 

Soiă tutei Tărhati, stii 

— li mi resbsnz?: ii: isi sii 
iii ni ST6zĂ, ini nr i ot ut 

si Emrikă suni frelkă mznile: :kă5 0: i Doleăti NeSN5s9. 

si ei —— Ye':o ss fakz ? strigă 'elă ssrizindă; sp mis- 

ve uerslă mi ntmintălă, sr arănue . Snania.: asănra:: Nava= 

rei, ne Artois: wi. Flandra rassnră Snaniei?::0 sz kime 

ne: mikslă seă. frate::Enriketă în: lkonlra -mikslsi-scă son 

Enriotă. xm? “pi 

jiu pini Se::noatei iii ce ini 

— Ai vszsto tă? . „eri tiil 
ii Dacii pozei ah biohorr ac al 

— Uli kzndă ai Izsato,:ue fruca: ea?..- 
—" 0! asta; n'o;.vei..devina niui':0::dats. 
— Se nregslia ss iea sn5 alti. amântă? 
— Se nregstia a fi moaurguiuii ci 
— Km! ue însemneazz ast frase, 'saă mai bi- 

ne:astz. inversisne: anti-franiesz ?-:: Are: i dozs- înpelese, 
Chicot, ..feresue-te „de . dos îngelese linii ini îti 

ati Ne regele met; nă, draue ! suntemă nspină nrea 
gramatikală la-. ss fayemă: dos. înpelese:: nrea! delikată 
lka s5 fayemă vorbiri fr ură, ui nrea isbitoră.de a- 
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devzră la .ss: fi: 'voilă ro: :dâta ss zikă fomeis înpe-— 
leantz ! Ns, ns, regele meă; bine: “am: zisă: moaurs. 

Yitili—: Obstetriz ?. iei 
— Obstetriz,: da; revele a med; Juno: Lucina, da- 

ka voiesui mai bine. - E ii ti 

hit —Domniăle: Chicot!i! îsi iu: - 
itor 55401; întoarue-ari:; okil lentă: Vei: :vVoi ; -îni snziă 
ls sora ta':Mârgola: era anroane, st fak moimirea :ksndă 
am nlekată: din Nerac:: în os cir foii i 

— Ilentrs dinsa. strigă Enrikă nslinds-se, Mar- 
gotaiară avea konil?: «i: joia su ii 

— N5, ns, nentră souslă seă; suii::bine sk: uei 
din ărms Valois mat virtătea nirolifils ;:-ei 'nă ssntă ka 
Bsrbonii:la draks!: 

— Ama 'dar Margola momesue,iverhă aktivă:av. 
— Tot: se:noate::mai "akiivă;: mi --. 

— [le uine monresue Piri! 1 

— Ne domniuoara Fosseuse.:! sl. -- 
— llre lepea mea, năiiinpelegă! nintikă, zise re- 

. mele. Your alani! 
Y pur d ii Niue, «zise Chicot;:'dar':ns-'mam - îndato= 
rată s5 to" fakă 'ss: înpeleyi;, m „ani îndatorată a -yi snăne 

yeia ve €, eals totă. tai teatre 

iorip nisi" Dar noate ma. tanin la: 'ast5 smiliro de 
kstă la ss mi'anere kornălt?: eat it a ea 

— Negremită;::a fostă 'o: “Toata ; darie din: minstelă 

ksndă a fostă: o: lsnts; a: foât inferiotităte: dintr'o narte 

saă din alta; vezi ne Erkale: ks “Antes,, vezi ne lakobă 

kă anmelslă, ei bine! sora ta a: fostă mai: slabz- de kzti 
Enrikă, eats tolă. Da i 

    

+ 7 7 
Di APT Emma 
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„3 — La drak! ssnt veselă în adevsră. 

— rită frate. 

— Trebse dar ss se ărasks snslă ne altslă? 

„*— Kreză ks în fsndă nă se adoră. 
— Dar în anarinu5 ? ” | 

— Săntă uei mai bsni amiui din lsmoe, Enrikă. 
— "Da; dar într'o frămoasr dimineaut va veni 

vre ănă altă amoră kare “i va uerta ks totală. 

— Ei bine! astă amoră a venită, Enrikă, 
— Ba! ” : 

„2 Da, ne onoare; dar voios 55 mă snziă de 
ue mi 6 teamz?' 

— Smne, 
— Mi & teams kr astă amoră, în lokă dea Y 

ucria, ss ră “i îmnaue. , 
— Ama dar, & snă altă -amoră? 

—" E! Dămnezeslă -meă, da. 
— .Ală Bearnesslsi ? 

— "Aly Bearnesslsi. - 

—- Tentră uine? | | 
„—. Asteants dar; voiesui “ss suil. totă. nă & aura? 
— Da, novestesue, Chicot, novestesue; ts no- 

vestesti nrea bine. 
— În măluămeskă, ot meă; atănui daka vrei 

S5 suii totă, katz s5 ms întorkă la înuenstă. 
„.— Reînuene, dar sune. iste. 
— To skrisesemi o skrisoare selbatilslzi Bearnest. 
— De snde suii ti? 
— La drakă! am uiliț'o. 
— Ye snm?
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— KE de ns cra dâlikate în nrivinua maniere- 
loră, era velă nsuină “vikleans desnre limbayiă. 

— Ea ksta ss: ugis nesnire între dinmii. 
— Da, daka Enrikă wi Margota ară fi fostă nis- 

ve kzsstoriţ ordinari, nisue. sopi bzrgesi: 
NE — Voiesui sp. ziui? - 

— 'Voieskă ss zikă. ks .Bearnesslă n 3. niui de 
kăm nrostă. 

— 01 

— Ii kr a devinată. 
— Ye a devinată?. | 
— Nr îs voiesui a nsne nesnire: între el ks 

sogia sa. IN 
— Asta c era invederată. : 

— Da, dar ueia ue era mai. ns nină, era sko- 

nălă nentră kare t5 voial s5 usi" nesnire între dinmil. 

— A! drauel skonală... ă 

»— Da, avestsi blestemată de “Bearnesă ia ve- 
nită s5 kreazs ks nă aveai altă skonă, msnîndă nesnire 
între elă k soia sa, de krtă ka ss nă nlmtesui. sorei 

tale dota ue i esti datoră. 
„— Brel! 

— Dămnezeslă meă, da, eat. ue ui a înkinzită 
astă Bearnesă ală drakslsi. | : 

— Brmeazs, Chicot, srmeazs, zise remele de- 

venindă înkrsntată; ne sus ? | | 

— Ei bine: abia devinase asta, mi se fos 

nrekăm esti îs în auestă minstă, tristă mi melankolikă. 

— Ne srms, Chicot, ne srms? |
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coins: Atănui, asta 1 a 'desfstală din distra sune Sa 

ui măi leoim'a isbită: n6; Fosseuse. di baze ie tul 

ii dit Ci e 

  

   
zii i" Anna d em mi o:'snsiă;:. atonui: a. fosiă lko- 

nrinsă de velă altă amoră. de-;kare i :Vorbiami ini: i ue 

— Dar auestă omă''o':5năIlersană, &-dar snă 

nigziă | ElE ine în lshraro noligamia li ue a zisă 
Margota ? ati UA 

— Asts datr, otel mes, dar te vei mira, Mar- 

gota a fostă înkzntatz. titi: n ci E 

— De neferivirea Fassel, lasasta ms învo- 

ieskă. iii "oa cricii p fucolor 8 E 

— N5, n, salutat nentra sine. anii 

— 1 nlaue dar meseria; de moans ?. -- 

i—— Aliasts 'datrină va fi „MoauIz.;- ao 

„bune Dar -ueivai fi? e îi si vii Gino au 

— Va fi Nanu5, . .SOnglă::seă :i a iromis'o- uri za-— 

xarikalele: s"aă ui îmnzruită! în ora; asta. „e — 

aiitgun 1 Ori i kămină leya; kemnsrată;kă: auana= 

îpilă: segolilu ui ca si ct 0 une nina 

— Ama Jerez, reyele .meă?;, îi. 

— Fars îndoials, fiindă-lr i refssă 'auestă ana- 

nânis.::Dar lare: 6: nmele nosei sâle:amante ? --—- 

— O! o nersoanr frsinoas ui tare kare rioaris 
o-'uintărs- minănats::ui “kare: foarte; kanabils- de a sc 
ansra daka s'atalz. Teri, ui 

inci 2+— "Ii sa arată ea?i 
iti H==iuNegrenlită. ; ti hagi ct) Ea uitati 

— Astă-fel: ks: Enrikă fa fostă: resiiinsă ks ner- 

    

i aur 
d ou bo sI   

  

      

'dere?
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up iei Mat înțtigi o ni bu zeta Eta NEO LOŢ 

    
— Al al wi. în ărm's? hate 

= an— Enrikă & obstinată.uri a renoit: ulsnyerile sale. 

— Astă-felg 2 îi: rii a noi eu 

— Astă-felă în ktă a „Iato.:: arenă 

Oi ah Uefelă?i::: 

io) în a Ma Stoa. i solizi 

—— Ko sforpal! ir) 

— Da, ku netarde. 

— Dar ue drak mi snzi tă, Chicot? 
— Adevsrslă. 
— Vatarde! mi uine & aste fremoasz kare se 

iea ks netarde? 

„2 — B domnintoara Cahors. 

—— Domnimoara Cahors! 

— Da, o fatz frsmoast mi mare fats, nre le- 

mea mea, de kare_se. ziuea..kz..8_virmine ka Peronne, 

lkare are snă niuioră ne Lot, uelă altă ne mănte, mi ală 

kzria tetoră 8, saă mai bine era, domnală de Vesin, snă 

Dravă uintilomă din amiuii tei. 

— Lăkră drakălsi! strigi Enrikt făriosă, ora- 
mălă meă! a lsată oramzlă meă! 

— :Dek! - înpelemi, Enrikă; ts nă voiai sr i lă 

dai dsnz ue i lă ai nromisă; elă a trebsită ss .l5 iea. 

Dar, anronosită, na, eats o skrisoare ue m'a înszruinală 

si pi o daă kiară în mas. 

IIi Chicot, skomindă o skrisoare din nossnarsl 

sei, o deie reyelsi. 

Era aueia ne kare Enrikă o skrisese das lsa-
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rea oramslăi. Cahors, mi kare se: termina nrin aste ks- 
vinte: 

Quod mihi dizisti profuit multam; cognosco meos de- 
volos; nosce tuos; Chicot ezpediel. . 

Hare însemna: | 

„deia ue îs mi ai snssă, mi.a fostă foarte [0- 
lositoră; ksnoskă ne. amiuii -mei,. ksnoasue ne ai tei; 
Chicot îmi va snsne restală,€



XV. 

Cum, după ce a. priimitii noutăți de la Sudi, Enrică le 
| priimi de la Nordii, i 

Reyele, în kslmea desnerzriă sale, abia năts sz 
uiteaskz skrisoarea ne kare Chicot i o detese, 

Ile ksndă. elă desuifra latina Bearnesslzi ks nisue 
fiori de nerzbdare kari fzuca ss tremsre narketslă, Chi- 
cot, dinaintea snei mari oglinzi de Venepia' alirnate d'a- 
sărra &nei noliue de aărsriz,. admira kostsmală se mi 
grauiele nefinite ue lsase nersoana sa ss vestimiutală 
militară. | a 

„_“ Nefinite era vorba, fiindă-k nivi 0 dats Chicot 
nă nzrăse ama de mare; kansli sei lam nlemsvă, era 
năsă. într'snă' koifă konikă în felzli aueloră koifări uer- 
mâne je se ssna-'ama de ksriosă la Trâves sat la Ma= 
yenco, mi era oksnată d'o kam datz ss "mi ameze 
n6 vestimîntslă ses de bivolă nztată de sudoare: mi de 
frekarea armeloră, sni semi-nentară ne kare, fiindă-kz 
era s5 dejsne, îlă nzsese. mo mass; ne lingz astea, totă 

" QUEL-PATRU-DECI-ȘI-CINCI, VOL, Iu, 13
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anrezsndă-—mi nentarălă, fsuea ss săne ne narketă nisue 

ninteni mai kanabili de a gari i de lkztă a nintena ne 

snă kală. 

— 01 sant inzdată ! strigi Enrikă dăns ue ui 

termini lektăra, Bearnesălă avea nă nlană, uri, mie nisi 

ks mi treuea nrin minte. | 

— Fztslă meă, resnănse Chicot, ksnosui nro- 
verbală ; nă & niui o ans mai rea de kstă ama kare 

doarme. iu ” ” 

— Ds-te drakslsi, lă uroverbii tei! 

Chicot nleks. sure zu ka km ară fi voilă Ss 

Iă. askslte. | 

— N5, remri, 
Chicot se oanri. 

— Cahors s'a lsală! srmi Enrikă, 

— K5m se kade înkz, zise Chicot. 

'— Are dar menerali, inmineri ? E 

. "— "Ba ns, zise Chicot, Bearnesslă & nrea ss- 
rakă; ksm le ară nizti el? Nă, le faue ne toate singsri, 

— Uli... 'se bate? zise Enrikă Wsnă felt de srs. 
— Sr pi snăiă ks mi msne :toate nsterile mi - 

ks entăsiasmă, nă, mami ksteza, ns; el; seamzns ka 
auei oameni ari înuearks ana mai "nainte d'a se sksl- 

da; îmi moaiz virtelă deniteloră într'o mil ssdoare kă 
neazs rea,. îmi nrenars nentălă kă nisue med culpă, frsn= 
tea kă nisue kspetvri filosofie, asla i oksnz uele din- 

„id zeue minste ue vină dens detsnare .- dsns kare îuli. 
nsne lkanălă. în lskrare mi înoals în „nlsmbslă. tonită 
mi în fokă ka o salamandrs. | 
„i — Drauel zise Enrikă, draue!..
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:—- i te asigsră,. Enrikă,. ks era: kaldy, akolo, 
Renele se. skul renede mi mssărd sala ka ni- 

sue nami mari. 

—— Fals o nerdere nentră mine ! strigă elă ter- 
minrsuds=uri tare 'de totă: kswetarea înuensts: înuetă, are 
S5 rizz uineva. Voiă fi satirată. Auesti strengari de Gas- 
koni săntă mărulkstoră mi ?i asză înk askăpindă=uri dingii 
mi sărisările ne nisue snvimîntztoare arie de uimnoaie. : 

“La drakă! hine ks mi a venită idea ss trimină 

Isi Franuiskă auestă ajstoră uerstă atzi de maltă; An- 
versălă ms va lomnensa de Cahors; Nordslă va ster- 
me gremalele Miezei-zile. - | 

— Amin! zise Chieot virinds=mi lă.. delika= 
tepe, ka. ss mi termine! masnkarea, vîrfală deniteloră 
sale în daluensrile  rewelzi. | | 

În astă minzlă mea se. deskise | mi . sunierală 

ansnuis : 
- — Domnală lomitele du Bouchage ! - 
— A! strigi -Enrikă, îui snsneam e%, Chicot, 

eals „nostatea mea sosesue. Întrz, omite, într. 

- --Bmierălă deskise zurea, mi se vzză ansrîndă în 

kadrslă astei ăme, la nerdeaoa ne jsm'state Izsatz, jsnele 

ue S” anănuiase, asemenea. 5nsi ritrală - în niuioare. ală Isi 

Holbein saă als lsi Tilian, 

-Elă înaint$ înuetă uri îndoi yenskială în mizlo- 

kzlă tanetzlzi kamerei.. - | 

— Totă nalidă, i zise. regele, :totă tristă. Ss 

vedemă, amiue, iea-yi; nentr'snă minstă. figăra ka în 

zisa de Ilas, mi n mi susne lskrsri bine l'snă aeră 

%
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înkrăntată; vorbesue kărîndă du Bouchage, nentră 5 mi 
& sete de novestirea ta. Vii din Flandra, fiizlă mes? 

— Da, sire, | 
— Uli dens ksm vază, kam iste. 

— Sire, ama de'iste nreksm noate îmbla snă 
omă ne memîntă, m 

— -: Bine ai „venită, Anversslă , snde e An- 

versălă? | 

— Anversslă 8 als nrinuinelsi d'Orange, sire. 
—. AlS nrinuinelsi d'Orange, uine & auesta? 
— Al Isi Guilaume, daka. voiesui mai bine. 
— Ama! dar, ui îrate-meă nă se îndreuta snre 

" Anversă ? 
a — Da, sire; dar alma nă se mai îndrenteazs 
snre Anversă, ui snre Château-Thierry.. 
— A nsrssită armata ? 

— Nămai & armats, sire. 
| — O! zise reuele msindz-i-se uenskii mi re- 

kszindă în fotolisiă seă,. dar Joyeuse? | 
»— Sire, frate-meă, dans ue a foot minăni kă 

marinarii sei, dans ue a săspinstă toals: retrauerea, fra- 
le-meă a adsnată nsuinii oameni skznani din restristz,: 
mi a filkătă la dinmii o eskoris' domnslsi duue d Orange, 

— 0 învinyere! mărmsri regele. 
Anoi, d'odaiz, l'o straniz lsmins în lststerg-i: 
— Atsnsă Flandra & nerdsts nentrs frate=mei? 
— Kă totală, sire, | 

„i = Por sneranys de. relisstigală ? 
.— Mztemă.
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Frentea nrinuinelsi se lmină trontată ka de l- 
mina snei Kănotsri interioare. - 

- .— Bietală Franuiskă, zise elă sărizîndă, mare 

marte de loroanz. A nerdată ma Navarei; a întinsă 

msna ksire a Angliei; a năsă msna nea Flandrei; 

ms nrinză, du Bouchăge, ls nă va domni niui o dals; 

bietslă frate, elă- kare a .dorit'o atstă de msltă! | 
— E! Dsmnezeslă meă! totă d'asna 'se întimulz . 

astă-felă ksndg uineva are dorinur de eva, zise Chi-. 

cot 'snă tonă solemnă. 

— Uli kzyi nrisonieri?. întrebi reuele. 

— Anroane de dost mi 

„— Emi mori? | 
2 — Totă kam atsuia; domnală 'de Saint-Aignau 

e din astă NEMErĂ. 

"— Ye fel! a mărită pioială Saint-Aignan? 

— Înekată. 

| — Înekată! kăm! Wagi arsnkată dar în rislă 

Escaut? i 
— No rîslă Escaut s'a argnlkată asanra noastrs. | 

- Komitele fel atsnui regelsi o novestire esaktz - 

desnre bztzlis. mi desnre inăndare. | 

-Enrikă 18 askălti de la snă kan nînz la altzlă 

kă o nose, lo tpuere mi lo - fisionomis kare nă era . 

linsite de maiestale. | 

“ Anoi, dans ue se termini: novestirea,. se sal 

mi înmenskii din aintea răgetorislăi kamerei sale, îmi 

îs răgiuisnea ui se întoarse k'o figărt „kă totală înse- 

ninats. N 

— Balaua! zise “el, smoră ko.ieaă Ikrările
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ka'ree. 8nă'reme ssspinătă de Dsmnezeă & în ade- 

vară mai maltă de. kai sn -omă. Ss vedemă, koinite, 

f5 ka mine, uri fiindă-ks fratele teă a sksnată ka ală 

meă, mălyămeskă Isi Dsmnezeă, ci bine! sz ne mai 

înveselimă nsmină. a 

— Ssnt'la.- ordinele voastre, sire. 

— Ye vrei ti drentă resnlats nentră serviuiele 

tale, du Bouchage? vorbesue. 

— Sire, zise jsnele kIztinzndă din kana, 1 Wa 

falcală niui ănă serviuiă. 

— 0 kontestă; dar “ori” mi sm, feateoteă a 
fskată. 

— - Foarte mari, sire. 

— A sksnală armata, ziuă, sas mai bine remrs— 
mia armatei. 

— Niui snă omă, din uei remauli, nă este kare 
st n5 Vb zikz ks & datoră viaya fratelsi meă. . 

— Ei bine! du Bouchage, voinma mea & da 
întinde hine-fauerea mea assnra amîndsrora, ui voi 
imita. într'asta ne Dsmnezeslă a .totă nstinte kare. Va 

„ ansrată întănă kină ama de învederată fekinds=v ne 
amindoi asemenea, adik5 avsui, bravi: ui frămomi; ne 
lingz asta voiă imita, ne auei mari nolitiui ama de bine 
insnirapă totă d'asna, kari avea obiueiă da resnlsti ne 
mesayerii adskstori de nosteni rele.. 

1— Lass înkolo! zise Chicot, ksnoskă nisue e- 
“semnle .de mesaueri snînzărani, nentrs-ks aă E fostă ada- 
kstori de. nisye  nosizpi rele. - 

— Se noate, zise ks maiestate Eni, dar se- 
natălă a măluamită Isi Varron,.
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— “Îmi viteză nisue rensblikani. Valois, Valois, 

neferiuirea te faue smilită. 

— Ss vedemă, du Bouchage, e voiesui? ue oressi? 

— Fiindă-ks Maiestatea - Voastre îmi faue 0- 

moare ss mi vorbeasks lk'o astă-felă de afekpisne, voii 

kăteza sv nrofită de bsna voinua sa; sănt sslzlă de 

viaus, sire; ui kă toate: astea ns voieskă ss mi sksr- 

teză viama; ksui Dsmnezeă onresue aueasta; toate vi- 

kleniele ue snă omă de onoare le întrebsingeazs în a- 

semenea kasă săntă hisue nzkate de moarte; a se 0- 

mori în armals, a se lssa.ss moars de foame, ss site 

a înota ksndă tieue snă riă, astea săntă nisue streve- 

stiri de sinsuidere în mizlokslă ksrora Dsmnezeă vede 

foarte limnede, kzui, o suii, 'sire, lksyetzrile noastre uele 

mai sekrate se dai ne faus înaintea Isi Dsmnezeă; ns voiă 

dar a. mări mai ?nainte de terminzlă 'ne kare Dămne- 

zeă 1 a oturită viemei inele, dar ssni sală de Isme uri 

voiă emi din lume. 

-— Amikală meăl zise reuele. - 

“ Chicot redikă kanzlă ui nrivi kă interesă ne avestă 

jone aura! de frumosă, ama de bravă; ama de avstă, mi 

kare kă toate astea vorbia k'snă glasă ama de desnerată. 

— “Sire, srmi komitele ks otsrire, totă we mise 

întimnlz” de vi'o kslă-va timnă  intsresue în. mine asts 

dorinu5; voit ss ms arănkă în brapele Isi Dsmneze , 

suverană konsolatoră. al întristaniloră; nreksm este în- 

auela-mi timnă ssverană stsnînă als. oameniloră feri- 

vină de ne nsmîntă; bine voiesue dar, sire, a mi înles- 

“ni mizloauele ka ss intră Kărindă în reliisne, ksui, astă- 

felt nrekum ziue nrofetslă, inima mi & triste la moartea.
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. Chicot, Datjokoritorălă nersonayiă, întrersnse snă 
minstă wimnastika nenrelkărmats a brameloră „ui a fisio- 

nomici sale, ka s5 askslte asts dsrere maiesloasz kare 

vorbia într'snă felă ama .de nobilă, ama de sinueră, kă 
glasălă uelă mai dslye uri uelă mai îndenlekztoră ue Dăm- 
nezcă a dată vr'o dat jănegii mi frămssenii. |. 

 Okislă seă Isuitoră se stinse roflektend nrivirea 

desolat a fratelsi Isi Joyeuse, totă kornslă i se întinse 
mi “se măiă nrin simnatia astci deskrameri kare semr- 

na, nă k5 a dostinsă, dar k a tziată fis-kare koardr a 

kornslsi Isi du Bouchage. 

Uli regele simuise inima sa mzindă=50 la askăl- 

larca astei ucreri dsreroase. 

— A! înuelegă, amiue, zise clă, voiesui ss in-. 
tri în reliyisne, dar totă te mai simyi omă, mi te temi 
de tentanisni. . 

— Nă ms temă de asnrimi, sire, dar de timuală 
ue 1& las ele neoizririi; ns, nă, nă fakă aueasta ka 's5 
îndălueski tenta uisnile ue mi voră fi imnase, fiindă—kz 
sneri s5 nă retragă niui o ssferinus fisiks din kornslt 

_meă, niui din" sniritală mek nrivanisni morale, ui sp 
ieaă ui de la snslă mi de la. altslt ori ue nretoste de 

" întoarucre la trekstă; întrsnă kăvîntă, sp fală ST ca- 
s5 din-nzmintă ass grils kare. trebse ss. m desnarp5 
nentră totă dana de lsme, uri lare, deus regslele ek- 
lesiastiue,. mai adesea înkolpeste î învetă ka snă gardă de 
snini, | | 

— Neferiuilslă bziată, zise rouele- kare aslisltase 
diskarsslă lui du Bouchage m5săr5ndă ka s 55. ziuemă aslă
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felă fis-kare vorbr a .sa: kreză ks va cui nă nredi- 
katoră bsnă, ns & ama, Chicot? 

Chicoi nă resnănse nimikă, du Bouchage 3rm'b. 
— Înmeleni, 'sire, kz lsnta se va stabili - kiară 

în familia mea; ks onsnerea uea mai tare '0 'voiă afla: în- 
tre uci mai de anroane ai mei; ks frate-meă kardinalslă, ana 
de bănă nrekzm & mi omă de lsme, totă d'odats va ks- - 
sta o. miis de nreteste ka- sz m fak, si mi skimbă 
nsrerea, ui daka nă va resmi ka ss ms îndanleue nre= 
kăm sănt sigără, so va lănta ks nenstingelo materiale mi mi 

_va nronsne Roma, lare nsnc -nise stanpe între fis- 
kare treantz a ordiniloră.  Akolo, Maiestatea voastre & 
a .totă nătinte, akolo voii reksnoasue nsterea brayălsi ue 
„Maiestatea Voastrs bine-voiesuo s5 întinzz ne .kanslă 
meă. Mai întrebată ue doriam, sire, mi ai riromisă 

”.. 55. mi salisfaui dorinya, dorinma mea, o vezi, & toat în 
" Dsmnezeă ; .uere de la Roma ka ss fii slstită de noviuiată. 

Renele, din visztoră ue era, se sklă Sărizândă, 
mi lăsndă mzna komitelăi: - 

„_— Voiă faue ue mi ueri fală. med, i zise clă; 
voiesui ss fii als: si Dsmnezeă, ai lkivîntă, elă e 5nă 

stsnînă “mai benă de .kstă mine. a 

| „— Ye framosă' komnlimentă i. faui! marnsră 

Chicot între mastaus. uri dinuii sei. a - 

_— Fă bine! fiz, rm reyele, vei fi- amezată 

dans dorinpele: tale, skămue komite, ui o. nromită. 
„— Uli Maiestatea . Voastrz mr îmnle. de bsks- 

ris | strigă jsnele' szratsndă msna' Isi Enrikă kă' atsta 
bskăriz. ka km sară. fi fostă date, nairă saă. maremală 
ală Franuiei. Ama dar ne amă înpelesă.
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— Ile lovântală meă de rene, ne onoare de yin= 

tilomă, zise Enrikă. 

Figra Isi du Bouchage se lsmini; ănă ue ha 
- ănă sărisă de cstase treks ne băzei ; salsti lkă resnektă 

ne reyele mi desnsră. n 

— Bals snă omă feriuită, snă jsne foarte feri- 

vilă! strigă Enrikă. 

— Bsnă! strig; Ohicot, mai nimikă a i invidia, 
îmi nare, nă & mai de nlsnsă de ksti tine, sire. 

— Înyeleue dar, Chicot, înmeleme dar, are st 
deviis kslsgsră, are sp: se dea uerslăi. 

— Ii sine draks te onresue ss fauă totă ka cl? 
Elg were nisue disnense de la frate-seă: kardinalzlă ; dar 
că ksnoskă ne &nă kardinală, kare pi va da toate dis- 
nensele trebsinuioase;: auela. 8 mai. .bine înkz de kslg 
is ks Roma; nă li kănosui ? 8 Kardinalală de - Guise. 

— Chicot! 
— Uli daka tsnderea te îngrijesue, lui, înfine, 

isnderea & o Iskrare delikatz, uele mai îrsmoase m'sni 
din lime, vele mai îrsmoase foarteui din strada Kăyitz- 
riei, nisue. foarfeui de asră, nre leyea mea, îni voră da 

"astă nrepiosă simbolă, kare va avea la uifra trei ns- 
msrălă koroaneloră ue vei fi nărtată: mi “kare va jăstifika 
devisa: Manet ultima Coelo. 

— Nisue 'msni frămoase, ziai ? 
"— EA bine! sr vedemă, ai s5 vorbesui oare reă 

de mznile doamnei duuese. de Montpensier. dsnz ue al 
vorbită de umerii sei? Ile kare rege. 1 faui, wi kare 
severitate arsui în urivinga sunăseloră iale!
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Reuele înkrănt; snrznueana ni năse ne timnlei o 
mrns totă ama de alb, ka auelea desnre lari i se vor- 
hia, dar firesue mai tremsrstoare. 

— Eats, eals, zise. Chicot, ss Ipssmă toate a- 
stea, fiindă-ks v5ză, în uele din srms, k5 Wise ărasue 
ka konvorhirea mi sz ne întoaruemă la lskrările kari 
me interesz. nersonală. 

Regele fsks snă yeslă jămstate inditorintă, jăms- 
tate anrobativă, 

„Chicot se zils îmnrejsrală Isi, îmningîndi foto- 
lislă seă ne uele doss 'niuioare dinderztă. 

— 55 vedemă, zise el ks jsmztă de plasă, 
resnsnde, îstslă meă:- auesti domni de Joyeuse aă nle- 
kată ama în Flandra. 

— Mai întiiă ue va ss zikz ama ală tes? 
— Va ss zik5 ks săntă nisue oameni aula de 

* asnri, 5nălă la nlzuere, uelă altă la întristare, în kstă 
îmi nare de mirare kz a% nsrzsilă Ilarisslă fsrs ss fa- 
ks. năuină sgomotă, snslă ka sz se desfsteze, velă altă 
ka ss mi resineaskz vr'o întristare,. 

.— Ei bine? - | 

— Ei bine! fiindă-kr esti uelă mai bsnă amikă 

ală loră, kats s7 suii kăm aă nlekată. a 

— Negremită k'o suiă.. 

— Abonui, snăne-mi-0» Enriketă, ai aszită vor- 

binda-se ?...!! 
Chicot se onri. . | | 

DN Ye? EC i a 

— Sure „esemnls . 1 ară fi Dotat ne vr'snă omă 

însemnată.
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— Nam aszită vorbindă-se. | 

— AY venită ei vr'o femeis ks snaryere wi ni- 

stolade? | 

_— No suiă, 

— ME, arsă vr'snă 5 Iekr3, din întimnlare? 

— Ye? 

— Ye suiă că? ueia ue arde uincva ka ss nc- 

treakz, ksndă € senioră mare, snre csemnlă kasa ni 

“bietă omă. | | 

— Esti nebsnă, Chicot? sz arzr o kasz în 0- 

ramălă met als Ilarisălăi, ară ksteza oare sr fak ase- 
menea lăkrări? - 5 

.— A! da, se ssnsr5! 
— Chicot! 

» — Îm-fine ci mag fskstă nimikă ka S7 azi Sg0 

motslă saă ss vezi fsmală? 

n — Ilre legea mea, n. 

— Atstă mai hine, zise Chico resnirzndă lănă 
fel: de înlesnire ne kare mo . avăsese în -totă timnală 
kplă minsse interogatorislă ue I$ frksse Ii Enrikă. 

— Suii to snă lskrs, Chicot ? z zise Enrikă. 
— Xe, nă Sulă, 
— Te faui restzuiosă. 

— Bă? 
—. Da, te. 
— Loksinua mormîntelăi MS imblsnzise, mare 

reye, dar nresinma ta îmi săride. Omnia letho: putrescunl. 
— Va ss zilkt ks am msuezilă?: zise reyele, 

+ — Măgină, fstală meă, nănină. 
— Te faui nessferită, Chicot mi îi atribsi nis-
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de. nroiekte de intri, ui de ambipisne ne „ari le kre- 
deam denarte de karakterslă tei. 

— Nisue nroiekte de ambipisne la mine! Chicot 
ambiniosă! Enriketă, fiislă meă, erai nsmai. negiobi a- 

“ kăm -esti nebsnă, meryi înaintendă, . . 

— Uli eă îni snsiă, domnzle Chicot, lo voiesui 

_S5 densitezi de la mine ne toni servitorii mei, nresănănîndă 
ls aă nisue lksnete ne kari ei n le aă, nisue krime la 

kari maă ksmetată; zică k5. vei ss ms mcksnepesii, 

în-fine. 
| -'— 85 te arcknepesttă! et! strig; Chicot, ss 

“te nrekăneneskă, nentrs ue? sz ms fereaskz Dsmnezeă! 

is esti o fiinuz foarte ssnsrztoare, bone Deus! fra 

mai snsne kk esti anevois de nătrită ka „ diavol. O! 
n5,.n3, Snre esemnlă.. 

— Am! zise reuele. | | 

— 55 vedemă, esnliks-mi de snde pi vine as- 

ti ides estravagants ? 

— Ai înuenstă. s% askalyi kă reuealt lazdele 

mele în nrivinua vekizlzi teă amikă dom Modestă,, sr 

ia esti datoră msltă. 

— E5 ssnt datoră msltă Ii dom Modest? Bin, 

bsnă, benă! ne rm5? Se 
„i. — Dans ue ai înuerkată ss mi Yalomnies ne 

Joyeuse ai mei, doi amiui adevzraui. - : 

=— No zikă ba... 

— În srms, pi ai “arănlată iara ne . Guises. 

"— A! akăm isbesui mi. ne avestia; dsns k5m. 

se nare esti în zisa ta la ss isbesui n6 toalz lsmea. 

No năi: isbeskă, dar fiindă-kz în astă minstă
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ei 'medă în linisue ui în tsuere, fiindă-kz în astă. minstă 

nă mi fală uelă mai mikă reă; fiindă-kz nă "inerză 5nă 

minstă din vedere, ks. totă ue observă la dinmii & auc:- 

ia—mă reueals de. marmsrs, ui am obiuciălă ka s1 m5 

_temă de statăe, ori kslă de ameninustoare ară fi, ms msl- 

uămeslă ks aucia a ksrora figărz mi alitsdine o k5- 

noskă;- vezi tă, Chicot, o fantasms, kzndă s'a familiari- 

sală, nă mai 6 5nă lkonsonă nessferibilă. 

Toyi awesti Guises, ks nrivirile Joră selbatiue ui 
ks snadele loră uele mari, ssntă oamenii regatslsi meă 
kari nînr astezi nă mi aă frlkată uelă mai mikă re; 

ui. ei seamznz, vei sz ui snăiă ks uine? 

i — Snăne, Enriketă,. mr vei înkonta, suii: bine 

ks esti nlină de rapionamente în komnarapisni. 

„— Fă seamsns kă auei uralii ue” arăulz uineva 

nrin Dalte la ss goneaskz nessii.uci mari ui ss onrea- 
sk d'a se îngrrmua nrea mată: dar înkinzesue—yi ănă mi- 

nătă ks nesuii uei mari nă se iemă. - 

„— FĂ bine? | Sa 

— EX mas dinni atptă de bsni ka sr sdreleas- 
kz solzii loră. E a 

—.01.Enrikă, konilslă . mei, ue „vikleană- esti! 
— Ne ksndă Bearnesslă tes... 
— 9 vedemă, mai'ai vre o komnarayisne NIen- 

îră Bearnesslă ? . - 

„— He lsndă Bearnesslă teă, kare miorine “a 
o nisil5 mi mămks ka rit tigră:.. | 

— He viana mea, zise Chicot, eaiz Valois lare 
line ne Guise! aidi, aidi, filzlă me, esti într'o kale 
area bsnz “ka sz te. onresui. Desnarte-te nsmai de: ksiă
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mi iea în kzsztoris ne doamna de Montpensier; ueli 
nsină vei avea narte ks dinsa; daka ns i vei faue 
konii, ea ni va faue, n'a fostă ca o dats înamoratr de 
tine? 

Enriliă se îngîmfa. 
— Da, zise elă; dar eram okănată de alta; eat 

sorinyile ttsloră ameninysriloră sale.. Chicot, tă ai de- 
vinato; ea are în konlra mea o sr de femeiz, ui din 
lksndă în kzudă se agaur de mine, dar din feriuire ssnt 
bsrbată, mi riză nămai. 

Enrikă termina aste ksvinte vedikznds-mii găle-— 
rălă resfrenlă dăns moda italianz, ksndă smiersli Nam- 
bu strig; din nragslă surei: 

„— 8nă mesageri ală domnalzt date de Guise 

nentră Majestatea Sa! 

—' E snă ksrieră sas snă gintiloms? întrebi reele. 

„—.E 5nă kanitană, sire. - 

— Ilre lewea mea, 85 între, ui va fi bine venită, 

Întrauela=mi timnă sn kanitani de uindarmi. 

intră învestită kă uniforma de komnanis ari fekă sa- 

Istarea obiuinzita. 

, . 
XE Io
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Chicot, la asts anănviare, S'amezase, mi dens 
obiueizlă seă, întoruea' k imuertininus snatele snre 5urs,. 
mi Okizlă. ses ne jsmstate asksnsă se afsnda' într'sna 
din auele mediizri: interioare kari i era ama de obitii- 
năite, ksndă uele d'intiiă kzvinte ue nronsnuii Mesaue= 
răls D-loră de Guises îlă fskărs sp tresarz. O 

Ilrin ărmare el; deskise oOkilă. 
„Din feriuire; saă . din nefcriuire, regele, okănată 

„kă nozlă venită, ns Isi a:minte niui de ksm la aslz 
manifestare totă înfiorstoare din nariea li Chicot. 

Mesanerslă, safla la zeve nani de fotolislă în ka- 
re Chicot se gemsise, ui fiindă-ks nrofilslă zi Chicot 
întrevea abia garnitărele fotolislai, olzisli Isi Chicot ve- 
dea: ne mesanerslă întregă, ne lzndă mesamerslă nă nă- 
tea s5 vazr de stă okizlă Ii Chicot. : 

— Vii din Lorania? întreb; rewele ne auestă
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mesaueră. a ksrăia talis era ama de nobilz mi înfrpi— 
urarea aura de resbelikz. 
-— Ns, sire, dar din Soissons, ănde domnală ds- 

we, dare wa nzrzsită. auestă oramă de o lsns, mia dată 
asts skrisoare ne kare am onoare a o. densne la ni- 
uioarele Maiestsyii Voastre. 

Okislă Isi Chicot skinteia uri n nerdea niui snă 
uestă als noslsi venită, . nreksm srekile sale n nerdea 
snă lkăvîntă. | | 

Mesayersly deskise vestimîntălă seă de nele de 
bivolă înkisă ks nisue agrafe de argintă, mi skoase dintr? 
snă nossnară de nele, lkentăinitz kă mztpssriz ui anrezate 
ne -inims, nă 0 slrisoare, dar dosr skrisori,. fiindă-ks 
na trase ne uea alt; kare se linise de ueara sii- 
lislăi “seă, astă-felă în stă fiindă-ks kanitanslă skotea 
nămai sna, uea alts k5zs ne tanetă. i 

Okislă Isi Chicot srmase astr skrisoare, nrekăm 0- 
“kislă nisiuei se ica dens sborslă naserii.. 

„2 Dar Enrikă nă vază nimikă; Enrikă modelă de 
înkredere, era în ora sa, ns ls a minte la. nimikă. .Des- 
kise nămai maveia. din doss skrisori ueise dete, mi uiti. 

Din nartea sa, mesanerslă, vszîndă ne regele 

absorbită în uitire, s'absorbi mi el în kontimularea re= . 

melăi, ne fapa kzrăia semna kr kasts efekislă tătloră 

ksuetoriloră ve astz interesantw skrisoare nătea Ss nro- 
dals “în sniritălă seă. 

— A! domnsăle “Boromeă! domnsle Boromeă! 
mărmărb Chicot, ărmsndă din narte-i ks okii fiz-kare 

miskare a -kredinuiosslsi. domnslăi de Guise! Al îs esti 

-- QUEI PATRU-DECI-ȘI-CINCI. VOL. IL e: 4
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kanitană, uri dai nămai o skrisoare' reyelsi ne kendă-ai 

dosz în nossnarălă teă ;: asteantz, mikălă meă, asteantr. 

1 — Bine! bine! zise regele reuitindă fir-kare 

linis a skrisorii dăuelzi. k'o mal uămire vszăts; nl6akz; 

kanitane, nleakz., mi snsne domnălzi de Guise k5 ssnt 

reksnoskstoră de darslă ue mi faue. | 

— Maiestatea. Voastrs nă ms onoars' k'snă res- 

nănsă skrisă ?. întrebi mesauerslă. | 

— Ns, îlă voiă vedea neste o lsnz saă nieste 

mease sentemsni, nrin ărmare, i voiă  mălusmi însă-mi; 
nleakz !. 

a - Kanitanălă se înklină uri ewmi din anarlamentă. 
"— "Vezi bine! Chicot, zise atsnui reuele kon- 

sowălzi seă, ne kare 1 kredea totă în făndslă fotolizlzi, 
vezi bine, domnslă de Guise ns & amestelată în niui o 
'makinare.  Avuestă bravă dsue a aflată buizlia din Na- 
vara: 'e.ă se leme ka nă ksm-va xsgenoyii ss se în- 

„kărageze ui ss redise kanslă, liindă-ks a aflată ks Iler- 
manii voră s% trimiys ajstoră renelii Navarei.  Afars 
de astea, ue faue elă? devineazr ue faue. 

“Chicot ns resnsnse niui de km: Enrikă „krezs - 
ks asteanis esnlilarea. 

— Ei bine! ărm$ elă, îmi de armata ne kare 
a năs'o ue: niuioare în Lorania ka s5 ssnravegieze ne 
Flandrezi, mi mi dv de. suire, kr neste urease' sents- 

“msni, ast; armats va fi în disnsnerea mea kk yenera= | 
lslă ei. “Ye ziui desnre astea, Chicot? 

„Touere absolzts din nartea Gaskonslăi. 
— În adevzră, sksmnălă mek „Chicot, ărni 're- 

uele, 5nă :lskrs ai abssrdă, amikslă mes, kz csti obsti-
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nată ka o katirs: din Snania, mi ks dala uineva are 
neferiuirea d'a te konvinye de vro gremalz ,. ueia' ue 
se înlimnls adesea, atsnui te înkrsnui; el. d te în- 
krănmi, ka 5nă nerodă ue esti. -. Să 

- Niui o: ssllare ns. kontrazise ne Enrilă În nz= 
rerea sa ne kare o manifestase ks atsta franlkei He as5- 
nra amikălsi seă. 

Mai era ueva kare desnlzuea mai măltă li En- 
rikă de: kztă 'kontra-ziuerea, asta era iuuerea. 

„— Kreză, zise elă, ks nebsnslă a avstă imner- 
tininua ss adoarmr.: Chicot, srmi elă înaintsndă kstre 
fotoliă, remele tei îni vorbesue, vei ss i resnsnzi? a 

* Dar Chicot ns nstea resnănde, fiindă-kn ns se 
mai afla akolo. Ii Enrikă afl5 fotolislă demertă. 3 

| Okii sei strebstsrs toate lkamera; Gaskonslă ns 
mai cra niui în kamers niui în fotoliă. a 

Haska sa desnzrăse ka. dinsală ui a: dinszlă. 
Remele f& konrinst d'snă fel“ de fioră sănersti— 

Miosă; &ne-ori i venia ss kreazz k5 Chicot era o (i- 
ing5 sănra-ămanz, vro" inkarnare diabolikz, de bsns 

- sneuiz, adevsrată, dar diabolikz, în-fine. : 
-Kismb ne Nambu. 

Nambu wavea niui o asemznare a Bnrikă. Din 
kontra, era „ănă suirită tare, nrelksm săntă -în menere 
aueia kari “uzeskă antikamerele reyiloră. “Eli kredea 
în anariuisni wi în desnarinisni, elă kare vzzase als- 
tea Iskrări, dar. în anaripiănile' mi: în desuarinisnile fi— 

inueloră .viensitoare, wi ns într'ale fantasmeloră. 
Nambu asigsri nositivă ne Maiestatea Sa kr vs- 

„* i
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zăse ne Chicot emindă. ks uinui minste mai "nainte de 

emirea trimisălsi monsiniorslsi dăue de Guise. 
-- Îmss ewia kă ăuărinma uri k5 fereala snsi omă 

ue n5 voia ss li vazs uineva eumindă. : 

— Negrewită, zise Enrikă trekindă în “oratorislă 

seă, Chicot s'a ssnsrată ks n'avăsese drentale. We slabi 

săntă oamenii, Dsmnezeslă meă! zikă asta nentră-toyi, 

wi kiară .nentră uei-mai de snirită. . 

Domnsli Nambu avea ksvintă; Chicot, inkoifată 

kă salada* sa ui înpenenită de langa sa snads .. treksse 

antikamerele îsrs mare sgomolă; dar ori kzts. fereals 

„avă, a trebsită sm ssne-nintenii sei ne irentele ue lon- 
dăuea din anartamente la nortima Lăvrslsi, sgomotă kare 
îskăse. sz te întoarks măli oameni, mi atrssese Isi Chi- 

cot msluimi de salztsri, fiindă-—lz se suia nosinisnea Isi 

Chicot ne lingr remele, mi mslui salsta ne Chicot mai 

josă de kztă ară fi salătată ne dsuele d'Anjou. 

Într” 5nă .5noiă ulă nortipei, Chicot se onri la 

lkăm ură ară fi nssă snă nintenă. 

Kanitanzlă domnălsi de: Guise, amă sn5s'0, erise 

abia ls uinui minste dsns Chicot,:la kare nz fg kă niui? 

o lăare a minte. Els desuinsese trentele ui strebztăse 
kărpile, mrndrs mi înksntată -totă de o date ; - mzndră 

nentră 5 oră mi kăm nă era 5nă soldată l?o, înfzpimare 

mroastz, mi i nlzuea s5 arate. grapiele sale dinaintea 

Elvenianiloră ui garziloră Maiestzyţii Sale nrea krestine; 

înksnlată nentră ks. regele îlă nriimise astă-felă în listă 
mavea nivi ănă nrenssă în kontra domnslzi “de Guise. 

PI 
* Bu felă de koită ue se nsrta în resbelă.
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În minstală kzndă enmia nrin nortima Lăvrslsi, mi ksndă 

treuea nsntea miskwtoare, fsse destentală. de snă sgo— 

motă de-ninteni kare semna a fi ckoslă ninteniloră sei. 

Se întoarse kăyetendă ks reuwele trimisese dsns 

"dinsălă, mi mare i f5 mirarea reksnoskindă s5b mzrui- 

nile resfrznse ale koifalsi ses. figăra blzndz mi nre= 

fvkats a bsrgesslsi Robert Briquet, blestemata sa . kănos- 

Yin... 

_Ne adăuemă a minte lkz uea dintii miskare a 

astoră doi oameni snslă în nrivinua altsia nă fssese tok- 

mai o miskare de simnaliz. 

Boromeă deskise găra d'o jsmstă de niuioră na- 

trată, nreksm ziue Rabelais, uri krezindă a vedea kr a- 

ela kare (5 srma doria ss vorbeasks ks dinsălă, ststă 

în lokă astă-felă, în kztă Chicot îlă ajsnse în doi nauri. 

Se suie, în vele din ărms, ue nami era ai Isi 

Chicot. 

— La draky! zise Boromeă, 

— Vintre de verboaiks! strigi, Chicot. 

— Dsluele mes bsrgesă! 

— Venerabilslă meă nzrinte! 

— Ho astă koilă! 

— Ssb astă vestimîntă de bivolă! 

— "E o minăne nentră mine la ss ne vedemă! 

— E o. măluzhhire nentră mine ka ss te ajsngă! 
„Ii amindoi fanfaronii se silars vr'o kzieva mi- 

năte ănălă la altslă kz nekztezarea neamikr a doi ko- 
konri lkari aă sr se. uerte uri lari, ka sz se snerie = 

nălă me altslă, se înalys ne sngiele loră.



214: . . Biblioteca Litteraria. - 

Boromeă fese 'uelă d'intiiă kare troka de la se- 
riositate la bisndeyie. 

- Moskii obrazălui seă se întinsera,, mi k'ănă aeră 
de: rankeşe resbelikz mi de amabilz nolitege: 

-  — Teziasks Damnezeă! zise elă, esti snă k5- 
mstră vikleană, domnsle Robert Briquet. 

— E5, venerabilslă met! resnsnse Chicot, ks 
ue okasisne îmi snsi asta. te rogă? - 
n +— K5 okasisnea monastirii Iakobiniloră, snde 
mai îskstă ss kreză kz crai nămai 5nă simnlă bărgesă, 
Kaiz, în adevzră, sp fii de zeue-.ori mai vikleană ui 

-mai 'kăragiosă de stă snă mrokăroră uti snă kanitană 
îmnresng. e 

Chicot . simyi leu, komnlimentslă era Era din 
Săr5, iar nă din inims. 
in — A! a! resnsnse elă kg bănomiz, ui ye tre- 

bse s5 zivemă de domnia ta, sinioră „Boromes? 
— De mine?.: “ 
— Da, de. domiiia ta! | 
— Ili nentr ue? 
— Tlentrs kr mai frkstă ss ,kreză kz erai ns- 

mai &nă kzlsgzră, kat, în adevură, sr fii de zeue ori 
mai vilkleană de kstă : nana kiară; wi, kămetre, ns te 
desnrenseskă snănînds-pi astea, fiindă-ks nana de asiszi, 
suil, ks este. snă skormoniuit de lsiminare. 
i '—. Măizeni la ueia ue. snsi?. întrebi Boromeă. 

-— Vintre de : uerboaikz! : :minnă că vr'o dal? 
us — EX bine! adă mana kolea, - 

"TU întinse msna li Chicot.:
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— A! te ai măritată reă ks mine la monastire, 
„frate kanitane, zise Chicot. | 

— Te lsam .drentă snă hsrgesă, domnsls meă, 
mi kănosui nelinisuea ue avemă de bsrgesi, n0i oamenii 
de sabiz. 

— E adevsrată, zise Chicot râzîndt, tokmai ka 
kzlugzrii. mi ks toale astea m'ai nrinsă în ksrsz. 

— În kors5? | 
— Negreinită; fiindă-k7, ssb ast strevestire, 

întindeai o kărsz. &nă5 kanitană bravă ka domnia ta ns 
skimbr îsr5 kăvîntă seriosă mentarsli ks o" ras. 

— K'snă omă de sabis, zise Boromeă, ns voiă 
avea sekrete. Ei bine! da, am oare-kare interese ner- 

sonale în monastirea Iakobiniloră; dar domnia ta? 
mii —. Uli eg totă ama, zise, Chicot; dar tzuere! 

— Ss vorbimă nănină de toate astea, . voiesui ? 
- — Ile ssfletală meă, arză de dorinys. 

— Îmi nlaue vinzlă uelă bsnă ? 
— Da, krndă 8 bsnă. 

- — Ei bine! ksnoskă -o kiruismioars [srp rivala | 

dsns lim kreză, în llarisă. 
— E! mi et kănoskă sna, zise Chicot; ler se 

nămesue a domniei tale? .. 

— Kornsiă Absndanyei. 

—. A! a! zise Chicot.treszrindă. 
— Ei bine! ue '€ la mizlokă?. 
a Nimikă. 

— Ai ueva ks aste liraisms ? 
„—N5, din kontra. | | ai 
— 0 ksnosui?. - . - | De
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— Niui de ksm, mi ms miră. 

— Voiesui ss merpemă, ksmelre ? 

— Kăm ns? nămai de kztă. 

— Aidei dar. 

— &nde este eu? 

— Smre noarta: Bourdelle.  Osnztarzlă & sn5 

batrani vinară kare suie foarte bine sr nreuseaslkz. di- 

ferinma ue este între uerslă gărei &nsi omă ka domnia 

ta uri gitlejslă ns trekztoră setosă. 

— Adiku ks. vomă nstea vorbi în nave? 

— În velară, daka voimă. 

— UUi fo” a fi ssnzrani? 

— Vomă înkide mele. o 

„ — Aidei, zise Chicot, voză ks esti  5nă omă 

ingeniosă, mi ama de bine v5zstă în kîruisme la ai în 

monasliri. . : 

— Ai krede oare ks am înuelemeri ks osns- 

tarălă ? 

— Asta mi se kam nare. 

— Tlre legea mea ns. mi ast dats esti gre- 

mită, domnslă Bonhomet-îmi vinde. vină .ksndă voiă, mi 

i'nlsteskă ksndă notă, eatr totă. | 

— Bonhomet? zise Chicot, ne kăvîntală me, 

cale ănă omă kare nromite. . . Da 

— Uli kare mine. Vino, ksmetre, vino. 

— 0! o!. îmi zise Chicot srmsndă ne falszlă: 

kzlsgzră, aiui lkats sp fauemă o alemere între strsmbr- 

tărele tale uele mai bsne, amiue Chicot; kmui daka Bon- 
homet te rekănoasue. nămai de. kztă, te ai tonilă, ui nă 

„esti mai msllă de kztă snă nerodă..: |



XVII. 

COADA ADUSD ASE 

Drsmslă ne kare Boromeă dzyea ne Chicot, few 

„ai treve nrin minte ks Chicot îlă ksnosuea ka ui dîn- 
sălă, adăuea a minte. Gaskonslsi nostră. [rămoasele zile 

din timnălă jsneyii sale. 

În adevzră, de kzte ori,.ks kanslă golă, ks ni- 
uioarele milsdioase, ks brapele atirnate, nrekăm ziue mi- 
nănatălă jergă nonslară, de ste ori Chicot, săb o rază 

a soarelăi de iarns .saă în smbra rekoroass a verei, a- 

flase ast kas5 a ornslsi Absndanuei kstre kare snă 

streină îlă. kondauea în astă minstă! o 
 Atănuă “kwte-va monede de asră, mi kiară de 

armintă, sănzendă în năngz îlă fouea mai feriuită de kstă 

ună rewe, se Issa ss meargs la. savăroasa: ferivire de a 

îmbla. retzuindă listă ară voi, elă kare. w'avea .niui a- 

mants a kasz, niui konilă flimsndă în sus, .niyi nsrinţi 

nrenzitori mi msstrstori în dosălă ferestrei. ; ă 

 Atănui. Chicot: s'ameza ne banka de lemnă saă
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ne skzsnelslă din kîruizms ; astenta ne Gorenflot, sai mai 

- bine îlă afla esaktă la uei d'întiiă absri ai osusălsi nre- 

| gutită. | 

-.* Atonui Gorenflot se însăllepia nămai într'o lilinz, 

mi Chicot, totă înmelegsloră, totă observatoră, totă ana- 

tomistă, Chicot stsdia fis-kare gradă ală begiei sale, sti 

diindă astz lkărioass nalsrs nrintre abărălă ssbuire ală 

snei emoyisni ramionabile; mi ssb inflăinua vinălăi uelsă 

bsnă als kzldsrei, mi al liberisuii, jsnemea se srka 
strelsuitoare, viktorioasz uri nlins de lonsolzri în ka- 

nălă seă. 

Chicot, trelîndă re dinaintea resnzuitiei Bussy, 
se înziu5 în vîrfslă niuioareloră la sz se nevoiaskz s% va- 
zs kasa ne kare o rekomandase îngrijiriloră Isi Remy, 
dar strada avea kotitsre, mi n'art fi fostă o nolitikz bsn5 
ss se onreaslit ; ărmi dar.ne kanitanslă Boromeă kai 
milă săsnină. | 

-* Îndats strada uea mare Ssntslă-lakobhă anzri 0= 
kiloră. sei, anoi. monastirea Saint-Benoit,; ui mâi în fana 
monastirii, osnztsria de la Kornslă Absndanuei, de la 
Kornslă Ambsndanyei kam învekits, kam neksrats, kam 
krsnats, dar ămbrits tot; d'asna de nlatani ui: de kas- 
tani ne din afarz., mobilat ne din întră ks oalele sale 
de lkositoră Izuioase mi ks kastroanele sale strelsuitoare 
lkari săntă fikmisnile asrălui ui armintălsi nentră bestoriă | 
mi lalomii,: dar kari atragă în adevsră adevzratslă azră 
mi adevsratslă arniniă în nosănarslă lkîruiămarălăi, nrin 
nisue kăvinte . simnatiue nentră “kari trebe s% yeremă 
solotealz natsrei. 

Chicot, dăns lezatatara! sa: do: OKI. aratat din
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nragălă mei afars mi în întră, Chicot se kokourt mi 
mai nerdă înks wiease deyite din - talia sa, ne kare o 
milkmorase în nresinua kanitans]ăi, mai adzsiri o strsm= 

bstărz de satiră foarte; diferit de îmbletele sale franue 

ui de tressrele oneste ale fisionomiei sale, mi se nregsti 
a înfrănta nresinya vekislsă seă osnstară. domnslsi Bon- 

homet. | | 
Afars de astea Boromeă lreks uelă d'intiii ka 

sp i arate drămslă, mi, la vederea astoră dos kasue, 
domnslă Bonhomet ns mi dete osteneala ka s reksnoas— 

lkp de kztă ne auela kare mergea înainte. - 

Daka famada Iornslsi Absndanyei krsnase, fana 
demnălsi kîruismară ssferise ui ea strikzuisnile timnslăi. 

Afars de sbiruitarele -kari koresnsndE ne figsra 
omeneasliz, kă krsnstărele ue timustă le întinsresue în 
frsntea monămenteloră, domnslt Bonhomet lsase nisue 
înfsinrsri de omă nsternikă, ari, nentră topit uei al ui 
afarz de oamenii de sabiz, îl$ fruea. noanroniată, mi 
kari înkovoia la ss ziuemă astăi-felă figsra sa.: 
— >» Dar Bonhometiresnekta toti Wasna snada: asta i 
ora shsbivisnea; clă lase auestă obineiă întănă. ksarti— 
eră foarte densriată de 'ori' ue sunravegiere msnisinals 

ssb inflăing na Benediktiniloră nauefiui. 

În. adevzră, daka e din neferiuire, Sai ua 0 dis- 
sis în astz glorioas' iruiăm's, nîn'a nă merue la kasar- 

ms s3 kaste ne Elvel piani sat ne arkarii de NEnd5,: sna- 

da jskase, ui jskase astă-felă în kstă sfemiase mai 'malte 
vestiminte ;. asts restrists ' se întîmulase de ureante. sak 
ontă ori lzi Bonhomet mi l& kostase lkzte_o_ssts. de li-
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vre; elă 'resuekta dar snada; dăm aueasis Sisters: te- 
merea' faue resnektă. : 

IKztă desnre uei alpi lienyă ai IKornslsi Absn- 
- danyei, skolari, klerisi, Islăgzri mi negsustori, Bonho- 
met le nznea singsră la kale; elă ksnztase oare-kare 
nsme înkoifsndă ks o mare gsleats de nlsmbă kanslă 

“ înderztniuiloră saă reiloră nlztitori, uri asts fants, atrs- 
vea totă d'asna snre dînsslă nisue stilni de kîruisms ue 
mii alesese dintre uei mai peneni bei din magazi- 
nele veuine.: 

Ile lîng5 auestea, se. suia ama de bsnă mi ama 
de kărată vinslă ue fis-kzre avea drentală sz se dsks 
singără ss'l iea din uelară, se ksnosuea ama de bine 
marinimia sa în nrivinga ănoră komitinpi* „kreditapi la 
kantorslă seă, în stă : nimini nă 'mărmăra, nentră aste 
toane fantasue. a a a 

| Aste toane, .kzyi-va stesni visitatori le atribsiă 
la snă f&ndă. de întristare:: ne. kare. domnală Bonhomet 
ară fi avată în lasa sa.: a] | 

: « Astă-felă fârz, uelă usnină, esnlikzrile ue Boro- 
meă lirezs de datoris a le snsne Ji Chicot asănra ka- 
rakterzlzi osmztarălzi a k5răia osnitalitate era s'0 nre- 
usiaskz îmnreăn'5. - 

Astz: misantronis a li Bonhoniet. a avută snă 
tristi ressltată nentră dekorarea wi imbsnsizpirea osne- 
Izriei. . În adevsră, “kiruiămarală allzsndă-se, asta i era 
idea el nănină, maltă mai “nresăsă de komitinnii sei, 
n5 aVă niui.0 grijs nentră înfkgmssenarea kîruizmei; din 

% Martorii, E ”
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asta ressltă ks Chicot, intrsndă în salz, le află toate la 
lokslă loră; nimikă ns se skimbase, afars nsmai de v5n- 
seaoa f&ninuinoasr a tavanălsi, kare din ensuii, se 
îrksse negrs. 

Într'auei timni. feriuiy pi, birisrile ns kontraktasers 
înkz mirosslă ama de akr mi ama de nenlzkătă ală tă- 
tănălsi arsă de kare se 'afsms -astezi tanetele mi tin- 
tsrele saleloră, mirosă ne kare l& absoarbe uri l& esals totă 
se  norosă uii .bsretosă, 

Din asta reszlia ks, lkă toals nekărspia sa ve= 
nerabilz mi iristegea sa anarints, sala Iornslsi Absn= 
danyei ns kontraria niui de ksm, nrin nisue ressflsri stre-— 
ine, miasmele vinoase ue se afla afsndate în fiz-kare atomă 
ală stabilimentalsi, astă-felă în kztă, ss ne fiz certată a 
o snăne, 5nă adevsrată Dbestoră afla nlzuele. întrasestă 
temnlă -als zesli -Bakxs, fiindă-ks resnira. aroma ui t5= 
miia vea mai sksmnz auestsi zeă. - 

Chicot treks dsns Boromeă, nrekim amă snss0, 
mi nă fă niui de kim vszătă, saă mai bine niui de Im 
reksnosksts de osnstarslă ICornslsi Absndanyei. 

Els kgnosuea lokslă uelă: mai întsnekosă ali sa- 
lei komsne, mi ka kăm n'ară fi ksnoskstă alta, se amezi 
akolo, knd; Boromeă onrinds-lă, i zise: 

— Ns- e Dine 'aiui, amiue, € snă milă kabinetă 

dens asts desnsryitoare snde doi oameni ks sekrete notă 

konvorbi onestă dăns bestărz, ui kiară ksndă bea. 

— Daka € ama, aideni, zise Chicot. 

- Boromeă sl -snă semnă osnstaralză nostră, la- 
re voia sr ziks: 

— Ksmetre, kabinetală 8 liberă?
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Bonhomet resnsnse .nrintr'snă 'altă semnă lare 

voia. st ziks: 

— Este, 

IIli kondsse ne Chicot, kare se nrefsuca lo se 

lovesue de toate kolyările loridorslăi, în astă mikă ka- 

binetă. awa de ksnoskată de uititorii nostri kari aă bine 

voită ss mi nearzz timnălă uitindă ne Dama de Mon- 

soreau... - N 

— Stzi! zise Boromeă, asteantr-ms aiui ne 

kzndă că voiă întrebsinma snă nrivileniă akordată fami- 

Jiariloră stabilimentălsi mi ne. kare. lă vei înlrebsinua 

însă—pă, kzndă. vei fi mai ksnoskstă. 

„— Kare? întreb$. Chicot. 

— D'a mere îns5-mi în uelară sz alegă vinslă 

ne kare avemă ss l& bemă. 

— Al al zise Chicot, frămosă nrivileniă. Ds-te, 

Boromeă eumi. 

Chicot îlă srm$ ks okislă; anoi îndats ue sua se în- 

kise dznv dinsslă, rediki de la nerete « imayine de a- 

sasinatslă Kreditslsi omorilă de nlziitorii : uei reci, kare 
imagine: era înkadrats într'o lkadrz de lemnă negră, ui 
avea legztărs ks alta renresintendă doi-snre-zeue ser- 
mani heres trzgîudă ne drakzlă de koads. 

Dsns ast; imagine, era 0 gasrr, imi nrin ast 

gasrs nătea: vedea în sala vea mare fsr'a fi varstă. 
: Astz gasrs, Chicot o ksnosea, fiindă-ks era 0 

gasr5 de kănosuin ma sa. 

„— Alal zise elă, mb kondau înt”o : kîruiămr 
ală kzria visitatoră esti 5; m% îmningă întănă . kabinelă



Quei Patru-geci-şi-cinci. 923 

de. snde krezi ks ns. voii nătea fi vszstă, mi de snde 

sokotesui ks n5 voiă nătea, vedea, mi în astă kabinetă 
8 o gas, mălusmilt kvria is ns vei mstea fave snă 
uestă fzrs sr nă li vază. Aidi, aidi, kanitanslă mes, - 

nă esti: inyeniosă! Ea 

Ii Chicot, nronănuizndă aste kavinte Je snă a- 

eră de desnrepă ue'lă avea nămai elă, lini okizlă seă 

la desnsryitoarea gzăritz ks arte într'snă. lemnă ssbyire. 

“ Tlrin. astz gasrs, zeri ne Boromeă ansssndă mai 

întiiă kă fereal denitală ne bszei, ui vorbindă în rm 

ks Bonhomet, kare se sănănea la dorinuele sale nrintr” 

snă semnă de kană olimniană. i 
Dsns miskarea băzeloră kanitanslăi, Chicot, foar- 

"ie esnerlă în asemenea materie, devini frasea nronsn- 
gials de dinsslă, kare însemna: . 

| — Ads-ne de msnkare în ast lokzinns, mr Ii oră 
ue 'sgomolă vei azzi, St n5 vii în întră. 

Dsns kare Boromeă Isi o lamuz uc ardea. totă 
Vasna ne o Jadz, rediki o tranz, ui desuinse însă=uui 
în uelară, nrofitendă de - nrivilenizlă velă mai nrepiosă 

akordată visitatoriloră stabilimentslsi. - 

Îndats Chicot bztă la desnsruitoare într snă “Link 

nartikzlară. 

 Aszindă o astă-felă de lovire, kare era să i ads- 

ks a minte 'vr'0 săvenire: înrsdpuinats nrofăndă în inima : 

sa, -Bonhomet treswri, sc zilă în'acră mi askăltă, 

Chicot: bzls adosa-oarv, ka snt omă ue .se 
mirs ks nă Sa asksltată la uea dintii kivmare... 

 Bonhomet alergi în kabinetă mi afl „ne Chicot 

în niuioare mi ks faua ameninyutoaro.
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Dă “La ast vedere Bonhomet skoase snă strigrtă, 

el& kredea ne Chicot mortă, ka toat lmea, mi se kre- 

dea în fawa fantasmei sale. - 
| — Ye &, domnslă meă, zise Chicot, mi de lundă 

ai lăată obiueislă la oamenii de karakterslă meă sz kisme 

de doz5 ori? 

— O! sksmnzlă meă domnă Chico, zise Bon- 

homet, domnia ta esti, sas:8 nsmai o 5mbrs? 
— Sa că saă umbra mea, zise Chicot, din mi- 

nătslă- ksndă ms reksnosui, domnălă mes, sneră kz ms 
vei askslta în toate. . | 

— 0! negrenită, sksmne siniore, ordons. 
— Ori ue sgomotă vei azzi în astă kabinetă, 

domnsle Bonhomet, wi ori ue sară _netreue, sneră ks 

vei astenta sz te kizmă la ss vii. 
— Ii asta mi va fi kă atstă mai lesne, Skăm- 

nălă meă domnă Chicut, -kă lslă rekomandarea ue mi o 
faui & totă aueia-ulă ue mi a fskst'o konsonslă domniei 
tale. 

— Da, îns n5 va kizma e€lă, înmeleni bine, 
sinioră Bonhomet, ui că; saă, daka va kizma, înneleui, 
asta va, fi întokmai ka kăm mară kizna ne nimini. 

— Am înpelesă, domnsle Chicot. 
— Bine: mi akăm denzrteazs ne toi uei al i] 

Klienyi ss) snă oare-kare nretestă, ka neste zeue mi- 
năte sz fimă ama de liberi uri awa de isolaui la dom- 
nia ta, ka kăm amă Î venită aiui Ss 5 nostimă, în vine- 
rea mare, 

— -. Neste zeue minste, sinioră Chicot, nă va Î 

N
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nivă o nisik în totă osnelălă, afarz de smilitălă vostră 
servă. 

'— Mleakz, Bonhomet, nlealks, îi nsstrată toatz 
Stima mea, zise ks maiestate Chicot. 

— 0! Damnezeslă mes! Dsmnezeslă mei! zise 
Bonhomet retzginds-se, ue o s5 se netreakr în biata 
mca liasz ? 

IIli fiindă-ks se dzuea da'ndzratelea. întilni ne 
Boromeă kure se ssia din uelară ks batiliele sale. 

— Ai aszili? i zise auesta: neste zeue minste, 

nisi nă. sălletă în stabilimentă. | . 
Bonhomet  fsks o miskare din Kan, ama de 

desnremzitoare den obiueiă, ui nlins de sănsnere, mi 
se „retrase în uelarzlă: scă, ka să. “kămgete - la:::mizloauele 
d'a se sănsne la îndoitali ordină ală smimintaloriloră 
sei. klienyi. 2 

Boromeă reintră, în  Kahinetă, ui. aM5 ne Gnicot 
kare l& astenta, kă niuiorslă . întinsă. mi .kă sărisălă ne 

baz. pa a 
Ns suimă km domnslă Bonhomet: fl; -dar, 

dans ue trekă ală -zeuelea minstă, uelă din srmz sko- 

lară treuea. nragălă norpii, dsndă Dranală. solzi din 5em% 

klerikă, “ui :zikîndă : 
i 0lo! timaslă 6. fertsnosă la domnslă Bon- 
homet; ss făyimă, saă ss ne ferimă de ueatrr... :. 
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„Ie se întizașlă în cabinetulu doranului Bonhozet, 

Izndă kanitanslă “reintră în kabinelă k'snă .na- 
neră de dosz-sure-zeve bătilie în 'minz, Chicot îlă nrii- 
mi l'snă aeră aura de veselă mi sărizîndă, în :kztă Bo- 
romeă 155 ne 'Chicot drentă snă negiohă. 

iBoromeă se' grzbia s5 destsne baţiliele ue le Isa- 
se din „ uelară; dar asta ună era . nimikă, în komnarare 
kă :graba “Isi Chicot. 

-“Auwa dar nrenarativele ns fărs lsngi. Yei doi 
konsoyi, ka nisue Dbeztori uerk ani, versrz ueva szrăizri“, 
ks skonslă lasdabilă d'a ns Issa ssse slingz setea. Aste 
ssrsizri îs adsse do "Bonhomet, krgia amindoi i i a- 
rănkars ks o kzstztsrs de oki. 

Bonhomet resusnse la amindoi; dar daka uine- 
va ară fi nststă sr judeue aste dosz kzststare de ol 
ară fi aflată o mare diferinus între aueia kare era a- 
  

* Snă felă de uatiseriz.
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dresats Isi Boromeţ- uri aueia kare era adresat lzi Chicot. 
Bonhomet euţi uui vei doi konsogţi î înuensrs ss bea. 

„e Mai întiiă, ka mi km oksnapiznea .era nrea im- 
nortanti ka ss mo întrersns nimini amindoi hestorii în- 
ginirs mălte naxare aline fr” a skimba snă singară ku- 
vîntă. 

- 
Chicot mai virtosă era. minănaţă; fr a snsue 

altă ueva de kztă: 

„Ilre lewea mea, cats snă  frammosă vină de 
Bargonia! 

HIi: 
"Ne ssfletală meă, eat» o. minănatz uănkg ! 
El îngipise doss batilie; adikz kzte o batilis de 

jip-kare rase. 

— La deakă! mărmări la o narte Boromeă, 
ear o kărioasz soarte ve am avală ST daă neste snă 
astă-felă de bepivă. 

- La a treia batiliz, Chicot rediki oki snre veră, 
— În adovzră, zise elă, noi bemă astă-felă în 

krtă sr .ne îmbrizmă. - 
— Bsnă! astă kartabomă & aura de srață ! „zise 

Boromeă. 
„= A! asta pi vine la sokotealz, zise Ciiicot 

ST srmsmă, amiue, mi &. kanslă solidă. , 
„LU fis-kare îngiui înks bătilia sa. | 

Vinslă nvrodăuea assnra ueloră doi konsogi snă 
efekiă ks totală onăsă: _ deslega limba Ii Chicot mi le- 
ga ma Isi Boromeă, : . 
nu AL marmărb Chico, A tavi, + amiue; te în- 

does desnre tine. 

bi 

*
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TAI îuri zise” “înuelă” de totă Boromei, XOr= 

besul: Meakari, ama dar te amoyesui. 
— Este bstilie îi trebsoskă; metre? întrebă 

Boromeă, i 
| 1 Ylentră ue? zise Ohicot. 

— Ka ss fă veselă. 
:— latre, mi ajsngă. 
— IUi ka ss fii amenilă? 

— 55 nsnemă mease. 

„— Uli ka ss fii beată? 

— 9 le îndoimă. 

— Gaskonă! ksmetă  Boromeă; clă vorbesue î în= 
osnalg 'u ui abia & la â natra batiliz. . 

_— Atonui, avemă timnă mi mizloaue, zise “Bord- 
meă, trsgîndă din nancră a uinuea: bălilis nentră dinssiă 
mii a uinuea' nentră Chicot. 

Chicot îns observi ks vele dinuă Dstilie aue- 
zate la dreanta Isi Boromei, snele era ne jămstate, alle 
dos nseui nline, niui snă nă era demearts, 

Asta 1% -înteri în auea kăyelare ue î Venise mai 
întâiă de: totă, ks kanitanălă avea vre snă kănetă res 
în Arivinygr-i. 

"Se ski ka” Sanie a vinueă batilis ve i L nre- 
sinta Boromcă, ui se klstinz * “ne niioarei, o 

_— Bani! zise! Al ai „simt? tă 
! = We? a Să 
î —'0 sgudăitars de Iestremară. 

— “Da, “vintre 'de' uerboailiu!: din feriuire k»
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osnelzria Ifornslsi Abendanjei & solidz, de: mi & ziditg 
ne, vzlzue. 

— Ye fel! oste zidite i ne value? întreb Bo- 
romeă, ... IE 

— Negremit, indă-leu se . învirtesse,. | 
—. Ama este, zise Boromei. înginindă - naxarslă 

scă nîn la uca din STnI'p nikstsra simyiam  bino efek- 
telă, dar ns devinam kassa. 
a. — Ileniră ks nă esti Jalinistă, zise, „Chicot, nen- 
tră 5 1 mai vitită traktatală De natură. rerum ; daka i: 
ai fi uitită ai sui kr n esistz. efektă srv laăss. 

— Ei bine! skămnslă meă kontrate, zise isoro- 
meă,. kzui în-fine esti. kanitană ka mine, nă & ama? 

— Kanitană din talns  nînr la kresuetă „tesnănse 
Chico... SI 

| — Ei bine! sksnnă$ meă anilani, ads. Bo- 
romeă, snsne-mi, fiindă-ls n esistz efektit for kas- 
S5, dăns ksm zii, snăne-mă . kare era kassa strevesti- 
rii tale? 

— De kare streveslire vorhesui?. 
— De aueia lare 0 aveai lsndă „ai venită la 

dom Modestă: 
— = felă eram strovostit?, | 
— Da bsrgesă. i 
— Alt adevsrată, TIE | 
— „Snăne-mi.. „asta, uri vei învene  cdskay nisnea 

mea de filosofi. Si 
— Bsksrosă; dar ui “domnia 4 ta îmi vei sune 

nentră ue crai strovostilă da kzlăgură ? înkredere nen- 
tră înkredere.
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„2 NMriimeskăl zise Botorită; 
— Ady „msna, zise Chicot, ui întinse mira kă- 

sitanzlăi 
Avesta lovi nernendikslară msua Isi Chicot, 

— Aksm e, zise Cliicot.. 

-“UUi lovi alstsră 'kă mzna Isi Boromtt. 

"— Bine, zise Boromeă. 
— Voiesul dar s5 'suii “uentră ue eram stre- 

vestită da: bărgesă ? întrebi “Chicot, 5 o limbz kare se 

îngresna din ue în ue. 

— Da, asta ms intrig. 
— Ni mi vei snsne mi domnia ta? 

— Ie onoare de kanitană ; afars de astea n5 
rie' amă învoită? - 

— Adevsrată, o sitasem. Ei bine! asta 6 les- 
ne de: -înmelesă, - a 

— Snshe atnui.: 

— În dosz. lksvinte vei afla. : 

— Asksltă. | ii . 
— Snionam nentrs: reyele. | 
_— Ye felă, snionai? 
— Da. o 

— Esti dar: snionă de nrofesishe? 
— No, ka amatoră. 

_—— Yo snionai la dom Modest? 
„— "Totslă. Mai înttig snionam ne dom Modestă, 

în ărms ne fratele Borome, anoi ne mikel Ialobă, 
anoi. toatz monastirea. 

— Ii seal deskonerită, demnslă + meă amikă?
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— Am. deskonerită mai întiîiă km dom Modestă 
este ănă mare nrttrză. i 

— Hentră asta nă trebse mslte btais de kan. 
m 55 meri, s5 mb eryi, fiindă-ks. Maiesta- 

tea Sa Enrikă III, kare ns 8 snă negiobă. îlă nrivesue 
ka mo lsmins a biseriuei, mi sokotesue s5 lă fakz snă 
eniskonă. . 

— Fiz, n'am nimikă de zisă în. -kontra astei în- 
lori; din konira, voii ride msltă în auea zi; li ue al 
mai deskonerită?  .... - 

— Am deskonerită kz ună ; oare-kare frate Bo- 
romeă nă era kzlsgzră, ui kanitană. | 

— A! kă adevvrată! ai deskonerilă asta? . 
"— De la uea. d'întiiă arănkstsrz de oki. 
: — Ile srm5? 
— Am. deskonerită ks mila] Jahkobă si se , denrin- 

dea: kă. nămnalslă, nîns kzndă si se noats eskrima ks 
snada, mi ks se denrindea la semnă, nins ksndă „55: se 
denrinzs mi la omă. 

— A! al deskonerită asta zise  Boromeă în= 
krăntendă Snrsnueana, ui ne ărms,. ue ai mai deskonerilă? 

"-:— 0! d5-mi ss beaă, kzui întraltă-felă ns mi 
voiă mai.adăue a minte de nimikă. 

— Vei observa ICai învenztă a. ueasea batilis 
zise Boromeă rizîndă. : a 

— Aura dar ms ameneshkă, zise Ghicot, mo as- 
lkănză ; amă venită oare; aiui ka, ss vorbim filosofis? 

— N5, amă venită aiui ka sr. bemă. 
„.— 55 bemă dar... . 

Ii Chicot îmnls naxarală seă.
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„'— Zi bine! întreb$ Boromeă dens ue bes în 

ssnziatea Isi Chicot, mi adăui a minte? 

j — “Desnre ue ?. 

piu — Desnre ueia ue al mai vizată în monastire? 

— La draks! zise Chicot.. 

„— Ei bine, ue ai v5zstă? 

— Am vszălă kr kslsgzrii, în lol da a lz- 

„lăsă, era. veterani, mi în lokă da se ssnsne Isi dom 

Modestă. mi se ssnsnea pie.  Eals:ucia ue ani: vozală, 

| — A! adovsrală; dar negreuilă asta ns & 
înkz totă? . - a; 

— N, dar. ss bems, s% ien, ST  Pombo saă 
„îmi nerză “memoria. : 

IUi hindă-lz batilia lui Chicot era - demeartr, 
întinse naxarslă ses Isi Boromeă, kare i tsrns - dintr'a Ii, 
„» Chieot goli naxarslă ne neressilate. 

i E E bine! ne adzvemă a minte? întrebi "Bo- 
romeă. . . 

— Dakă ne > adăuemă a minte? ) Ivoză ii” eă. 
— Ye ai mai vszată înkr? , 

+ — Am: vbzstă kr, era 'snă komnlotă. 
—8nă komnlotă! zise. Boromeă, melinds=sc. 
— Sună komnlotă, da, resnsnse: Ghicot. 
 — În kontra k5i? 

— În kontra renmelsi. 

-.—— Ko: ue 'skonă? | 
::'—.K5 skonă Wa lă rzai. 
— Oli lksndă ? 

„Isndă era sr se ntoaris de la Vincennes, 
— 'Trzsnetă!:
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— Ve ziui? _ A 

— Nimikă. A! ai vszată asta? 

„i — An v5zăto. , NE 

— UI ai însuiinmată ne reuele? - 
—. Negremită! fiindă-ks am venită: mentrs asta. 
—— Atsnui domnia ta esti kazsa de ma rezmită: 

nlanălă?.. 

„—— Ră sant, zise Chicot. 
— Mpuelă! marmsrs Boromeă. între dinnit sci, 
— Te ziuă? întrebi. Chicot. 
— Zikă kr ai nisue. oki bn, ; amiue. 
— Ba! resnsnse Chicot îngsnrndă, am vazată 

ink uri altă lskră. : Dz-mi o: bstilis dintr'ale -domniei tale 
ulii te voii faue sx te miri kandă în voiă _Snsne, veia 
ue am vzzată. . E 

'. Boromeă se! grzbi S% îmnlineasks dorin ua să 
Cica. Să - a 

— 85 vedemă, : zise elă, Î st mb miră. 
Ş „— Mai întiiă, zise Chicot, : am vszălă ne dom= 
nălă de Mayenne rsnită. 

— Ba! 

i — Frămoasz minsne |: clă era ne dram meă. 
Di anoi. am yzzslă sarea oramslsi Cahors. a 

„„.— Ye, felă!. lsarea oraumslgt: Cahors! vii dar de. 

la Cahors? a 
; —  Negremilă, A! kanitane,. era feamosă de 

vszătă în -adevoră, snă bravă ka „domnia ta ară fi neby- 
nită de astă snektakslă. : | 
| — Nos m»: îndoeshkă. Brai dar: anroane de re- 
mele Navarei?
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—— Alstăre, skmne amiue, nrekim ssntemă noi. 
— Di 1& ai msrzsită? 
— Ka s'ansnuiă asts nostate renelsi: Franuiei, 
— Uli sosesui de la Louvre?! 

a K'snă natrară de or mai maintea domniei 
tale:. Ie | SE 

— Atsnui, fiindă-kz nă ne amă msrssilă de a-= 
tănui, nă te mai întrebă ue ai vszată „do la întîlnirea 
noastrr la Louvre. 

— Din kontra, întreabs, lut, ne kovîntală meă, 
asta € velă: mai” lkăriosă Iskra. : 

: — Snsne, atsnui, 
— Snsne, snăne,. zise Chicot; vintre de uer- 

boaikz !: asta & lesne de snăsă, snsnel 
— Tlone=yi năterile. 

— Înk snt naxară de vină ka ss mi desleye 
limba... nlină nîn săsă. Ei bine! am vzzstă, kama- 
rade, ks  trsgîndă : skrisoarea Altegii Sale dzuelsi de 
Guise din nosănars=pi, ai Issală . ss i kazr alta. 

— Alta! strigi Boromek sslisndă.. 
— Da, zise Chicot, kare & kolo. - 
IIli dsnz ue a fzkstă dos5 sai trei învîrtitare, 

l'o msn nlinz de vină, nsse vîrislă de italaă seă .ne 
vestimîntălă: de hivolă ală Isi Boromet, în nartea unde 
era skrisoarea. . 

_ “Boromeă treszri ka. ndă denitală la Chicot 
ară fi fostă snă feră romă, mi ka lksndg auestă feră 
rOuIă i ară fi atinsă nentală în lokă de vestimîntală. . 

- „— Ol-ol'zise. elă, n'ară linsi de ul snă lskră. 
— La ue? E ae
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-— La totă -ueia ue ai vizată. 

— Kare? 

— De a sui kai era adresate ast. skrisoare.. 

— A! frmoasz: minsne, zise Chicot Izssndă 

s5 kazz amîndoss msnile rie' mast, era adresat doa- 

mnei dsiele de Montpensier. 

— Ile sznymele - Isi Krist, strigă Boromeă, mi 
mai snssă desnre asta nimik reuelzi, sneră ? - 

— Niui o vorbz, dar'o sri snziă. 

— Uli knd? -: 

— Dans ue voii traue snă somnă, zise Chicot, 

Uli Isi sr i kazr kanălă ne. brage, nreksm 

Ipsase. ss i kazz msnile ne mass. 

— A! suii ks am o skrisoare “nentră dăiesa, 

întreb kanitanslă lonă 'glasă sugrămată. 

— Suiă asta, zise: Chicot, foarte bine:: - 

— Uli daka ai nălea s5 stai în nivioare, al 

„merge la Louvre ? - 

— Ami merue la Louvre, 

—" Uli mai densnuia ? - 

— Uli te ană. densnuia. 

"— Astă-felă în stă ns d glsms? 
— Ye? 

— K5 îndals ue te vei sksla dans somnă,.. 

— Ei bine? 

-— Regele va sui totă? 

— Dar, skumnslă meă amikă, adzăui Chicot 

rediksndă-mi kanslă mi nrivindă ne Boromeă l snă aeră 

lîngedă, înmelege - dar! esti konsniratoră, că “sent snionă 

ne: kztă- komulotă, că densnuiă; domnia ta srzesui snă -
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lkomnlolă., eă te densnuiă. Ne fauemă mare meseria, 

mi eat. Seara bsnz, kanitane. 

„Uli zikîndă aste . vorbe, 'nă nămai ks Chicot 

înnă luase uca d'inlită nose,: dar înk'p. s'amezase ne ska- 

snălă seă mi ne mass astă-felă, în kztă nartea dinain- 

te a kanslzi seă fiindă akouerits ks msnile sale uri din- 

derziă .adenosilă de lkaska sa, nă mai nresinta alis să- 
nrafaur de kziă snatele. 

Dar înkr, auestă snate, desnoială de neutarslă 

seă we era amezală ne 5nă skasnă, se rolsuzise frsmă- 

uielă.- - 

a A zise , Boromeă, anintsndă asănra. lkonso- 
ai scă snă oki de NakprBa a! tă vei ss ms. densn- 

vii,. sksmne amiue ? 

— Îndalz ue ID voiă. destenta, 'sismne amiuc, 
Ji am mai Sn5s'0, zise Chicot. - 

„„— Dar kals sp suii dala le vei -mai destenla ! 
strigi Boromeă. 

IUi. într avela-zui „limnă, . dete o lovitsrz de nm 
nală în snatele konsomsli seă de batiliz “lkrezândă S% 
IS strensngs neste totă mi sz 1% pintcask'r de mass. 

Dar Boromeă [sk sokoteala f5r5 zaoa îmnrăms- 
iat de Chicot de la kabinetslă de arme ală li dom 
Modestă. 

Ilmnalslă se sfert la o still de astz bra- 
vs za ksria, nentră adosa oars,: Chicot era datoră viana. 

„Alarz de, auestea,. nîna nă wi veni în simyiri 
asasinslă - din înkremenirea sa, - bragslă drentă al li 
Chicot destizânds- -se ka snă resorlă, deskrise 5nă_semi- 
eră ui lovi l'snă n*mnă ue 'atirna. yinul. sate: de. livre.
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fana ls Boromeă, kare se rostogoli nlină de. sân, uri 
sdrobilă nins la zidă. - 

 Într?o seksnds, Boromeă fese în minioare, într” 
alt seksndz, avă 'snada în msns Sti 

“- Aste do seknde fesesers îndestsle si Chi- 
cot: ka Sr se skoale mi ss tragz mi cl: snada. 

“Toni absrii- vinslăt se rosinisers ka nrintr?o în= 
kntare,: Chicot s'amezase jamstate Issală ue niuiorslă 
sisngă, ks okislă înfiat, ke „mămnslă tare uri gala a nri- 
mi ne inemikă. aa ai ae 

Masa, ka snă lină de brizlis -ne lare era 
kzlkate bssilielo dewerie, se întindea între doi adver- 
sari „ui servia de întsrire la fiz-kare. 

“Dar” vederea sunelsi kare kăryea din “nasă ne 
obrază, ui de ne obrază ne nsmiîntă, 'ameui Ie Boro- 
meă, ui nerzindă ori ue: ksmnstă, nsYsli asănra înemi- 
kolzi seă, reanroniinds-se' de elă kstă îlă erta masa, 

— Negiobsle, zise "Chicoi, vezi! "bine kz esti 
beată, lui dintr o narlo: nînz la -uea alte a : mesei nă 
NOHĂ sr m'ajsnui, ne ksndă Dra să mes & mai: Isngă 
de liră als teă ko mrease. degite, - ui snada mea mal 
lăngz de lută a ta: ko: case “degite. mi drentă nro- 
br: eair! ! a: 

HIi Chicot rs kiară: a: nierije: assnra În îură 
lnigi Dragislă” kă raniditatea folyeralsi, uri înjierv ne Bo- 
romeă în mizlokslă frănyiă, 

m “Boromeă skoase o; “strigare, mai: mată de mîni' 
de lut de dsrere; mi: fiindă-kz ori ui em, nui elă a- 
vea o bravsrs îs marine, în „îndoi: lsrbarea în  ata- 
k5lE- seă. i ie
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“Chicot .totă de nartea uca altr a mesei, ls5 snă 

skasnă mi meză linisuilă. | E 

„n ——: Dăsmnezeslă mes! „ue neroză săntă soldagii 

auestia |! zise clă înslusndă. din ămeri. Avesta nretinde 
kz suie ss -mruseasky .0. snadr, ui uelă mai mikă bsr- 

gesă., daka ară voi, i ară omori ka ne nisue mssue. 

„ Aidi, Dinel .o s% ms orbeaskr akm. A! te ării 

me mass. Dar iea a minte, negiobsle ue esti, lovits- 

rele de josă în săsă ssntă teribile, mi dal'ami voi te ami 
nsne în frigare ka n'o uiokiîrliz. Aa 

| Ii 1% atinse în vintre, nreksm îlă atinsese în 

frante.. a | 

_ Boromeă rowi de făriz, mi szri josă de ne mass. 
.— Au, vezi zise Chicot, eatr-ne amindoi ne 

nsmîntă egală wi nşiemă ss vorbimă fskîndă skrime. Al 

„kanitane, kanitane, astă-felă asasinsmă .ne-ori . „knd 

mavemă ue faue, :între dos, komulole. 
_— Fakă nentră kassa mea -ueia ue faui neniră 

a domniei tale, zise Borome& întorkînds-se la idee. se- 
rioase, wi snzimîntată fsrs voia lui de îokală negră ue 

"emia din okii Isi Chicot. | 
— Eats vorbr! zise. Chicot, wi kă toate astea, 

amiue, v5ză kă nlzuere ks nremăeskă mai maltă de kt 
domnia ta. Al! asta nă & reă. . 

Boromeă. detese Isi Chicot o lovitara kare i atin- 
sese nentslă. E | 

— Asta ns 2 reă. . dar kănoskă ui .eă lovitărele 
din. dselă, auelea pe kari: le: ai arstată mikslsi Iakobă. 
Snsneam .dar ks - ;nrepziam mai măltă de kztă domnia 
ta, amiue, lui nam înuenstă că lenta, de mi ami fi a-
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vstă o':mare: dorinys: ba înkz te am Izsată-: sz:qă îm= 

nlinesui nroiektală, dends-yi toats latitsdinea. ui în:astă 

minstă, înkz, nă fakă altă de kztă ss mr fereskă de 

lovităre , menire - “ks am S5 si nronsiă o învoialz. 

| —— Nimikă! strigă  Boromeă esasnerală : de. linis- 

vea. Isi . Chicot, nimikă! Sa 

Ii i dete o lovitărs kare ară îi strensnsă ne 

Gaskonală .neste totă, dal auesta ară fi fekstă, din 

Ilsnyele sale niuioare, nă nasă kare 15 denzri de ad- 

versarălă seă. 

— Totă o s5 mi snsiă astt învoials, ka ss nam 
niui 0 'remăuikare. 

— Tau! zise Boromei, de nrisosă, tavă! - 

— Ashkaltr, zise Chicot, asta & nentrs konsui- 
inua mea; ns mi & sete de sznuele teă, înweleni 15? 

mi nă voiă ss te omoră de kstă la “ea din: 3rm% . €s- 

tremitate. | 

— Dar omoars, omoar dar, dala nou strigă 

Boromeă esasnerată. 

— Nă5! nsmai o dar în viauz=mi am “omorită 

ne &nă snadasină ka tine, ka ss zikă mai bine ne snă 

altă snadasină mai tare de kstă -tine. Ilre : legea mea! 

is 15: ksnosui, uri elă era .din lasa lzi Guise, snă avo- 

kată. 

i — A! Nikolae :Davidă! mormsrb Boromei sne= 

viată de -nrevedintăls mi :nănînds-se ears în ansrare. 

— Tokmai. - | 

— A! tis 18 ai omorită? e IE 

— o! Dsmnezeslă me, da l'o iremoass lovi-
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- tărik5 ne kare | ai + o .voiă , arta, daka nă vei nriimi în= 

voiala. i ee 
ii nui FĂ Dinel kare este aste invoialz, ss vedemă? 

„— Xe treue din serviuiălă dsuelzi de Guise în- 

trală . regelsi, îs” a nsrrsi 5 toate astea mală dovelsi 

de Guise, | 

— Va ss zilks ss ms fală snionă ka tine? 

— N, va fi o diferinus; mie ns: mi nlrtesue, 

ui: mie îni .va ulzti; vei înuene nrin arztarea astei skri- 

sori a domnslsi due de Guise kzire doamna dăuesa de 

Montpensier; mr vei Issa s5 skomă o koiiz, ui te voit 

Issa în linisue nînz la o alt îmnrejsrare.- Am! ssnt 

uintilă..? . 

_— Hine, zise Boromet, cats resnsnsslă meă. 
. ' Resnsnsălă Isi Boromeă era o manoner'r de arme, 

esekzlats kă astă-felă de .reneziuisne, în kotă virflă sa- 

biei atinse smerslă Isi Chicot. ai 
„—. Aldi, aidi, zise: Chicol, vază bine ke lre— 

he ss ură arztă lovitsra Ii Nikolac Davidă, & o lovitsrz 
simils: ui - frămoas'e. i 

: Uli Chicot, kare nîn' atsnui se. giinăse . în ans= 
rare; foks &nă' nasă înainte ui atakb. mi eg. - 
ni Eals lovităra, zise: Chicot;. fakă -o fintz de 

sari în josă. | ai 

- “Ii, îi” fokă inta: Boromeă 'se'ansră trzgîn- 
d5-s0 înderztă; dar, dn” auestă d'întiiă nasă de retrâ- 
ere, făse silită sz se onreaskz, ksui desnvryitoare a se 
afla înderzizlă să. aaa E ai 

—- Bine! amă este, te feresui de uerlă, asta & 
o gremals, fiindă-k5 mămnzlă mes & mai bani de stă
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als teă; stringă dar snada, uri roviă la terma- de ssst, 
m” arănkă. asănrs-yă, mi esti atinsă, sat mai bine mortă. 
- +... În 'adevrră lovităra ărmase saă mai bine înso- 
pisc: demonstrarea, wi snada uea finz, ustrănzindă în 
nentălă li Boromeă, alsnelase ka snă akă între  doss 
koaste mi îamenase nrofendă: mi lk'snă: sgomolă îndesată 

desnzruitoarea 'de stejară. 

Boromeă întinse bramele mii iza snada din msns, 
Okii. sei se Ispisers nlini de ssnye, gsra-i se deskise, o 
snăms ronmis se ivi ne bszei, kanslă sc nlek, ne ămerslă seă 
K'ănă sssnină kare semna a rauelă,-anoi niuioarele sale în- 
uetarz da l& ssspine, mi kornslă sei, anlekwnds-se, brgi 
tzietăra - snadei, dar ns nzts so skoaus din desnzryitoa- 

re fiindă. pinsts de nsmnală infernală ală li Chicot, as- 

tă-felă în ktă neferivilelă, asemenea nasi mare flstsre 

de :noante, remase uintaită “de zidă, în kztă niuioarele 

sale se bslea urin nisue 'svirkoliri sgoinotoase. 

„— Chicot, rede mi netărbărată nrekăm era în 

îmnrejărvrile estreme, mai virtosă kzndă avea în fndală 

inimei asts konvinyere lk: fpkăse  aeia ue i -nreskrica 

lkonsuiinua' sa ss fakr, -Chicot Is: snada lare remase 

înfints orisontală, sloase uingstoarea kanitanălsi, stă 

în: Vestimîntală sei, ls skrisoarea uri uiti ssb- skeierea. 

“ Dsuesa de Montpensier. 

I[5 toate astea ssniele se streksra wiroae klo- 

kolitoare. din ran, mi săforinua agoniei se nenela 1 ne 

trzssrele rznităli. i 
aaa Moră, esniră, mărmsră elă, Doamne Dsm- 

nezeslă- meă, aibi mils:do mine! - 
Auestă din rm anelă la : miserikordia divinz, 
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“îokată de snă om kare fsrz îndoialz măi ks nă ks- 

wetase de kstă în astă minstă ssnremă,- atinse ne Chicot. 

_ — Ss fimă karitabili, zise elă, mi fiindă-kz a- 

uestă omă kats s5 moars, moars uelt năuină kztă se 

noate mai dslue. o Ă 

_ IUi anroniinds-se de desnsryitoare, retrase ks 
sforut snada sa din nerete, mi săspinîndă kornală Isi 

Boromeă, îlă onri de a kzdea grei ne nsmintă. 
| „Dar asts din. srms. msssrs era nefolositoare, 

moartea. alergase renede wi îngemats,. eu naralisase 

meinbrii învinsălăi, niuioarele sale se înkovoiars, elă a- 

lsnek$ în Dramele Isi Chicot mi ksză grei ne. skîndări. 
.Astz sgădzire - skoase 'din ran 5nă miroiă de 

ssnye negrs, ks kare feui remswui ia viepei ue înssfle- 

pia înks ne Boromeă. | 

„„Atsnui Chicot se dsse de deskise. sma de ko- 

mănikare ui kizm5 ne Bonhomet. 

N kism de dos ori, kiruismarală ashkaltase la 

LI5+ mi aăzise ne rîndă sgomotală. meselor,  sksne- 

Jeloră, frelarea. snadeloră uri kzderea' snsi kornă grei; 
ama. dar avîndg,.mai ales dsns konfidinma ue i se f5- 
lkăse, nrea mslts: esneriingo, auestă demnă . Bonhomet, 
de karalterslă oameniloră de snadz în menere mi d'ali 

Isi Chicot în narte a înpelesă din nănktă în msnkiă ve 
se netreksse. . .. , 

Singurulă Iskră „ue | zare lg. ncksnostea, era ka- 
re din doi adversari lkzzsse. 

Katz s*o snsnemă snre laăda domnzli Bonhomet, 

figsra sa se akoneri ks o esnresisne de bskariz adevr-
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rats, kzndă aszi glasslă Isi Chicot, ui kzndă vsză k3 

Gaskonsiă, ssntosă, deskidea sua. E 
Chicot, ksrsia ' nimiki n5 i sksna din vedere , 

observi astr esnresisne, ui i malumi în kaypetă. 

i “Bonhomet intr5 tremarzndă în sala uea miks. 

— A! bensle Isssel! strigi elă, vszindă kormală 

kanitanălsi skzldată în sBnyele seă. 

| — E! Dsmuezesle, da, bietslă mei Bonhomet, 

zise Chicot, eatz ueia ue ni Sa întimulată, auestă stam 

kanitană este foarte bolnavă, nrekum vezi. i 

_— 01 benzlă meă domnă Chicot, bsnslă meă 

domnă Chicot, strig5' Bonhomet manroane da lemina. 
-- Ei bine! ue &? întrebi Chicot. o 
— We reă ai fshkută d'ai alesă lokăinga mea nen- 

iră astt esekstare! snă kanitană ama de frămosă. 

— Ii ară nlzuea mai bine ss vezi ne Chicot 
la nimintă ui ne Boromeă în misioare? o 

— Nb o! nă! strigă osnstarălă din toats inima 

_— EA bine! ueia ue sară fi întimalată kă, toate, 

astea daka nă era o minsne a lIrovedinpel. 

! — Adevsrată ? | 
— Tre. leyea Isi Chicot, urivesue nspină sna= 

tele mei, snatele mei ms doare, sksmne amiue. 

> “Uli se nlek" dinaintea kirutămarglăi - ka. amindoi 

smerii sei ss ajsngs la înzlmimea. Okislsi seă, 

Între uei doi smeri vestimintală era gzsrită. uri 

o natz de srnye rotăndz uui larg. ka snă skudă de ar- 

gintă romia marminile. gasrei. 

—  Ssnye! strigă Bonhomet. “sange! a! esti TE ! 

nită ! N | y*
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— " Astedata,” asteants. 

HIi. Chicot destui 'vestimintălă scă, anoi lemaua. 

| = Ilrivesue akăm, zise elă. | 
E — A! aveai snă nentară | a! ue forisire, slsm- 

nslă mcă “domnă Chicot, ai, zisă ks sueleratală a voilă 

Ss te asasine? 
— Dek! îmi nare Ia nă mi am A de uetre- 

iere că singară o lovitărg de nămnală între smeri. A- 

km ue vezi? i 
„_— O za renta. . | 
Se bstea kă. totă dinadinsală astă shkămnă 

kanitană, mi stne ? . | 

— Da,. msltă ssnije 53. zale. | 

— Ss lssmă- nentarălă atensi, zise Chicot. 

" Chicot redili nentarslă mi arti snatele golă 

kare nzrea kz se Komusnea nămal de oase, de „măslă 

linii ne oase, wi de nele linits ne msski. 

A! domnsle Chicot, strigă „Bonhomet & lar- 
95 kstă snă taleră. 

— Da, ama “este, senyele sa întinsă, este o 
ekimoass, nrcksm „Zikă  mediuiăs damă o _kirns albz, 
toarnb într snă naxară o „Harte 'sntă de leinnă bănă uri 

o narte drojdii de vină uri “snalz-mi ast als, amikală 
mes, snials. 

—: Dar auostă lkornă, slămuslă meă “domni Chi- 
cot, aieştă „kornă, ve o sz fală Usi dinsals ? 
0 Asta ns te” nrivesue. 
„_...— We felg! asta nă ms irivesă6? 
1 Nă. Demi negrealz, nans ui: xsrtis. 

—— Nomai de kstă, sksmnslă met domnă Chicot: 
s
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Bonhomei euri din labinetă. .. | , 

“În limnzlă auestă, Chicot, are i avea negremită 

timnă de nerdstă, înkzizia la lamns virtală” ănăă Isi uielă, 

mi tuia arin mizlokslă. uerei Sivilială skrisoarei,' 

_ — “Den lare, ne mai rel ninîndă nimikă deneua, 
Chicot a o trase: din nlikslă ci mi o sili ks niste Yi sem- 
ne > de mluămire. 

„Dan ue uri termină lektăra, doranală Bonhomet 

reinri k5 anl de lemn, kă „Vin, le sanie ui E 

naie. 

- Chicot ase nana, megreala ari Xarlia dinaintea 

15%, s Samieză la mass mi intinse snatele Ii,  Bonhâmet 

ls flegmr sloiks. 

Bonhomet .înnelese nantomima ni însens fre- 

Isrile. 
— Kă toate astea, în oki d'a întorita o dir 

roasz ranz, ka kăm. l& ară fi gâdilată kă volsntate, Chi 

cot, în timnslă avesta, “konia skrisoarea dsuelzi. de Guise 

Lire, sors-sa, mi înuea komentariele, sale la. fis-kare 

kovintă.. 

i " Skrisoarea era:  astii-felă lomnăs5 : 

o „Skămna mea Sorz, „esnedipisnea Anversulză a 
„rezmuită "nentră toat Ismea, dar ma emită la kale i nen- 

„ră noi, i se va snsne k5 dauele W'Anjou a „msrită ; îă 

„n krede nimikă, elă truesue, 

„ Trsesuc, înueleni, asta €& loatg kestigea. 

"E o dinastiz întreags în aste Iksvinte, aste dos 

„kăvinte desnartă kasa Loranici de tronslă Franuiei. mai 

„stă de kst5 uelă mai nrofsndă abisă. 

- 
, 

„7X 

că toate astea nu te nrea tsrbsra de asta.
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. „ Am aflată ks dou nersoane, 1re ari le kre- 

jdeăian” "moarte, esists înk's, d o mare sneranms de moar- 

„ie ientrs urinuinele în. viapa auestoră doă3 nersoane. 

„Kăuets dar nămai la Ilarisă, meste mease ssn- 
„imsnă va fi timnă ka. liga ss Iăkreze, ligoril nostri 
„Sb 8uiz dar ks momentzlă. S'ainonis ui ss fis gata, 

„Armata & în niuioare, avemă doss-snre-zeue 

„milă oameni sigsri uri bine ksnsiui. Voiă . intra kă din- 

„Sa în Franuia, ssb nretestă d'a kombate ne xăgenogii 

„Mermană kari aă ss dea aiateră Isi Enrikă ală Nava- 

„Tei, voiă bate ne xsgenouli, dens we . voiă intra 

„în Frânsia, voii Iskra ka srinte o 

— E! el! zise Chicot. 
_ — Te doare, sksmnslă meă doimnă? zise Bon- 

homet, înveusndă din frekare. 

— „Da, „bravală meă. | 

— 0 5% frelsă mai învetă, fii liniseită. 

Chicot srmi, E | | 
P.S. Antobeză ks totală slana domniei. tale 

„în nrivinua veloră Tlatrs-zeui mi VUinuă; de kztă ner- 
„mite-mi sr ui snziă, “sksmnz Sorr, ki vei faue aues- 
tort neroză mai msălts „onoare de stă. meritp ...% 

a — AI draue! mărmări „Chicot, asta devine ne- 
înyielesă. “ 

Di reuiti: |. 

»Anrobeză 5 totală nlanslă domniei iale î în nri- 
vinua iseloră Iatră=zeui mi Vinur,..« 

-- Ve nlană ? se întrebi Chicot, 
„De ks, nermite-mi s5, n o snsiă, same 50-
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„T5, k5 vei faue auestoră nerozi mai mal onoare e de 

„k'blă merit...“ 

„=: '— Ye onoare?. 
“Chicot adssui: 

„ De kstă meritz, - :. 
„Afeknionatslt vostră frate. 

„Il. de Lorraine. : 

„— În-fine, zise Chicot, totală 2 înpelesă, afars: 
de post-scriptum. Bsnă !. vomă sănra-vegia post-scriptum. 
a — Skămnslă me domnă Chicot, kstezi ss ziks 

Bonhomet, aszindă ks Chicot înuetase da shkrie,- daka 
nă da kăpeta, skămnslă met domni 'Chicot, ns mi ai 
snăsă nimikă ue ss fakă ks auestă kadavra. 

*— Asta 8 snă Iskra foarte -simnlă. 
— Tlentră domnia ta kare esti. nlină de imayi-— 

nare, da dar neniră mine ?. 

— Ei bine! înkinzesuc-ui, snre eseri, 5 a- 
vestă neferiuită kanitană s'a lsati la disnsiz în stradz 
ks nisue Elveniani saă ks nisue kavaleri, mi pi l& aă 
adăsă rsnită, ai fi refssată 'oare d'a 15 nriimi? - 

„— Î5, negremită, afars nămai daka nă mai fi 
ourită, shsmnglă meă domnă Chicot. . | 

— Înkinesue-yi ks densst întrauestă kolu 1ă, ară 
fi trekstă, ks toate îngrijirile ue iai fi dată, de la viaus 
la moarte. „Asta ară fi o neferiuire,. eaiz totă, n d 
ama ? aa 

— Negremită. 

— Uli în lokă d'a pi atrage msstrzri, ai meri- 
ta lasde nentră smanitatea ta. Înkinsesue-iui înks ks 
msărindă, auestă bietă kanitană ară fi nronsnuiată nsmele
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bine. ksnoslată nentră tine ală nriorslsi Iakobiniloră Ssn- 

tălsi- Anton. DE 

— Ală Isi dom Modestă Gorenflot? strigă Bon- 

homet lkă mirare. 

— Da, ală Isi dom Modest Gorenflot: Ei bine! 

- vei. însuiinma ne;.dom Modest; dom Modestă se grs- 

besue a alerga, mi..fiindă-ks 0' sz 'realle într'snă nos5- 

nară . ali mortălăi - ngnga sa, înmelegi,: €&: de : neanzralt 

trebsini ID. la ss i alle nsnga, îni snăiă asta, la. 0 îuvs- 

ystărs, ui fiindă-kz:0 sr. reafle întznă . nosănară als 

mortălsi. nănga. sa. mi în uelă altă -astz skrisoare »  D'0 

s5 fir niui :5nă nrenăsă.. PT IE 

— Înmelegă, sksmnslă -meă “domni Cicot. 

— Ba înkz, 0 s5. nriimeasks 9) resnletire în 

lokă d'o.nedeansz. . ... . = | 

— Est snă mare omă, „skemrnălă: mei: domnă 

Chicot, alergă la urioratalg;  Smntslsi-Anton. 

| — Asteanis dar, ue drak! am zisă n&nga ui 

skrisoarea, Ic al 

— A! da, si srisoarea,, o, ai la domnia. ta? 

— Tokmai, .-. a 

— N5 trebse sr suziă e ast slrisoare a fostă 

vitits ui lkoniatz ?.: i | -- 

îi Negremită | : tokmal nentră asr slrisoare da- 

15 neatins vei nriimi.0 resnlztire, 

— Este dar snă selrelă în asis skrisoare ? 

— În auesti limni, săntă sekrelo. în toate Iskrs- 

rile, : Skămnzlă meă  Bonhomet, i. 

e? ri, Chicot, dăm” _auestă resn&nsă otsritoră,- N5sei 

cars , mistasca. săh veara sinilislsi întrebsinpzndă, aueia-ul
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metodz, anoi sni ueara ks astă-felă de îndemznare, în | 
kztă okiglă uelă mai denrinsă n ară fi nstotă vedea uca 
mai mikz lkrzustărz. 

Dsns kare, nsse skrisoarea în nosănarăli mor- 
tslăă, îmi lini ne rans nînza sdats în sntă de lemnă mi 
în drojdii de vină ka snă felg de katanlasms, îmi nxse 
zaoa ansrstoare ne nele, kzmama ne za, Isi snada de 
josă, o 'sterse, o îmninse în teakz mi se densrtă,. 

Anoi întorkinds-se:. 
— Dsns toate, zise 'elă, daka fabala ve am in- 

ventato. n -Mi se nare bsns, îui remsne ss alkssi no ka- 
nitanslă lk'5 uri a. nelrekută singsră snada nrin' kornă. 

— 0 sinauidere? 
— Der, asta nă komnromite ne nimini, înmeleyi, 

„2 Dar nă voră Îngrona ne. astă : meferisiti în 
lokă sentă,. e e Pata 
Ie Ilsaf!., Chicot, a asta iai tao, o mare ns 
vere. . ă 

— “Ama rez 1 ui, eă.. 
— Atnsi, fs ka nentrs aline, SImuslă meă Bon- 

homet; adio. . : 
- Anoi, întoriiînds- —se , uentrs a doza ars: 

N — „Anronosilă, zise el, + 0 85. nisteskă inds-ks, 
elă a merită. : Sa a 

III Chicob arsnlă, trei . sksde de asră ne mass, 
„. Dăns, kare, .. anroniindă-uă , arătstorelă de bazele 

sale drentă semnă de „puere, eulri.
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SOŢULUI ŞI AXANTULU. 

- Chicot nă vsză f5rz o tare emoylisne strada Ag3s- 

tiniloră ama de linisuitz mi ama de demeartz, sngislă 

formată de -mirgli kaseloră ue nreyedea ne -a sa, în-fine 

skamna sa kasz ks învelitoarea triangălarr, balkonzl 
seă minkată de kuri, mi sgiabarile sale ornate ks 
figure, - | | | 

„Se temase atztă de msltă ka nă ksm=va s7 afle 
snă demeriă în lokslă astei kase; se 'înfiorase atztă de 
măltă. d'a' ns vedea strada - bronzat; de fămală 'snei ar- 
deri, în kut$ strads mi kasw i se nprăru ka: nisue mi- 
n5nă. i de kărzuis, de gragis uri de strelăuire. - 

„ Chicot -asksnsese în skobitsra snei netre servindă 
de temeliz la o koloanz a balkonslzi seă, lkeia skămnei 
sale kase. În auei timni ori kare keis de ladz saă de 
mobilz egala în grestate mi în msrime ne uele mai groase 
keie ale kaseloră noastre de astzzi; keiele kaseloră era
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dar dsns nronornisnile natsrole, egale ks keiele oraure— 

loră moderne. : 

Astă-felă Ohicot --alkslase “grestatea ve ară 
avea nosănarală seă ka st konyiis nrea ferivita keiz, 

mi otsrise s5 o askănze ănde ami snăsă. 

Chicot înuerka dar, kats s'o snănemă, snă unoră 

fioră nsnîndă mznile în neatrs; auestă fioră fese srmată 

do bukzriz 'nesnsss ksndă simyi reueala ferzlsi. 

Ieia era în adevzră la lokală snde + Chicot o 

Issase. i n - 
Asemenea s'afla mi mobilele uelei d'întiit kame: 

re, skiîndsra pintsits în grindz mi în-fine uele o milz 
de sksde totă adormite în asksnzstoarea loră de stejară. 

Chicot n era niuă deksm avară: kz totslă în 
kontra; adesea kiară arsnkase asrslă ks msnile aline, 

sakrifikzndă astă-felă materialălă nenirs trismfslă ideei, kare 

este filosofia ori kzrăi omă k oare-kare- valoare; dar 
ksndă idea înuetase d'0' kam dats d'a komanda materiei, 

adikz ksndă ns mai avea trebsinus de bani, de 'sakri- 

fiuiă, kzndă într'snă ksvintă întermitinua simusalz domi- 

na în săfletslă Isi  Chicot, -uii astă ssfletă nermitea lkor- 

nălsi ka ss irziasks mi ka s5 se bsksre, asrslă, ast 

d'întiiă, asts neinuetats, asts etern sorpinte a învese- 

liriloră animale, îmi relsa valoarea în okii filosofslzi nos- 

tră uri nimini nă suia mai bine de kztă dînsslă în kzle 

nzrliuele gsstoase se "săb' îmnarte aveslă nenregzită în- 

tregă ve se nsmesue 0 'sksds. Se AD 

- — Vintre de' uerboaikz! mărmsri, Chicot mezîndă 

ne vine în mizlokslt kamerei 'sale, ks nlaka sa de nea- 

trz deskisz, ks skindără lingz dînsslă mi ks tesasrătă
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săb; okii sei,. vintre -de. uerboaikr!: am kolo snă vevint 

foarte feriuiiă, ană jăne de omenis, lare a: fostă a se 

resuelkta uri :a: resnektală, înss-umi banii mei ;. în :adeveră 

“asta & faniz kare n'are.. nremă în timnslă în are trsimă 

La draks! lkats: ss mălămeshă „astăi omă. galantă, mi, 

desears.. .0 voiă faue. . , NE 

E - TIî zilindă auestea, Chicot - rensse skindsra “ne 
grinds, mlaka de meatrs ne skîndărz, s'anronib de fe-. 
reastrz;- 1ui se sită în fans. , | 

asa avea tolă auea fas venăuis mi  intanekoass ve 

0 dz imaginarea îmnrămstatz a snci kslori de vznsea nats- 
rals. la ediliuiele ală kzrora karakteră îlă kănoasue. | 

— No [i dormindă aksm,::zise Chicot; wi ne 
linga. asta ayesti. oameni, ssnt sigară, nă dormă gres; 
sr vedemă.. | | . 

„Se dete josă uri se dase, nrenarsndă toate grauiele 
înfzyimsrii sale rizinde, s5 batz la noaria veuinălzi.. 

Aszi, sgomotslă skzrei, tronzirea snzi nasi aktivă, 
i astenlă ks. toate astea destsl; de măltă. ka sm se 
kreazs silită da .bate earz.; | Si 
„iii -La ast n0ă5 Kizmare, 5 sma se dese, 1 mi, snă 
omă ntră în 5mbrs.: ; 
Di Î, pă mal nmeskă mi i bsns. “Sears, zise “Chicot 
întinzîndă. mrna, - eats-mr întorsă mi..viă s5. MĂ. măly5= 
meslă.; a 

— ue zis? resngnse: snă glasă - sănvrată. uri ală 
k'raia auentă Năse în mirare. foarte măltă ne Chicot. 

- În avela=uă timnă omslă lare venise ss deskizs roarla 
se trase le 5nă. nasă: înderstă. 
vu Bitpote ll mp inveli, zise. Chicot; ns erai dom-
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îia ta 'veuinslă met kindă | am 'nlekată, mi: kă toate as- 
lea, Dămnezes sr ms erte, te ksnoskă. 
n — Ii es, zise jsnele. 

— Esti domnslă viue-komite Ernauton do Car- 
mainges. 

-— IIli domnia ta, esti “smbra. 
— În adevzră, zise Chicot, că kază din nori. 
— În-fine, ue doresui ? întrebi unele lkă noi 

5 Treuealz. - 
— Ș3 m5 er te sănsră noate, sksmnslă meă 

domni? | 
— No, îns5: îmi nermiui ka ss te întrebă, nd € 

ama, la ve te notă servi. - aa 
î— La nimikă; voiam nsmai kz vorbeskă sts- 

ninălsi kasei, i 
— Vorbesue atsnuă. 

= Km? 

— Negremilă, stsnînzlă kasei, ssnt că. 
— Domnia ta? mi. de knd, te rogi? 
— Dek! de trei zile. i - 

„— Banăl kasa dar era de vinzare ? 
"— Negrewită,: fiindi-ks am kămnasrato. 
"— Dar vekislă nronrietară? 
— N5 mai loksesue într'însa, dănz kăm' vezi. 

*— Snde este elş? -- :- 
— No suit nimikă. p 

— Sr vedemă, ss ne înuelegemă bine, zise Chicot. 
— Asta o voiă mii că, resnănse Ernauton ko 

nenaue v5zăto; îns5, 55 ne înpeleyemă 'ksrîndă. 
— Vekislă nronrietală era snă omă de dosz-zeui
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mi uinui nînz- la trei-zevi ani, kare se nsrea de natrs- 

zeu? Da a E | 

— N5; era snă omă de meai-zeui uri. uinuă nins 

la meai-zevi mi mease kare nsrea de anii sei. 

-— Mlenrsyă? | _ 
— Ns, din kontra, k'o nzdsre de nsră albă, 
— Are snă semnă foarte. mare în nartea sisngs 

a “kanslzi, nă € ama?. 

— Nam vszată semnslă, dar o mslyime de sbsr- 

uitre, . 

— Ns mai înnelegă nimik, zise Chicot. 
| — În-fine, adzăpi Ernauton dm sn minstă de 

isuere, we voial ks auestă omă, skămna mea &mbrs?.. 

Chicot era sm sasi ue avea de fskstăi; d'odat 

misterslă sănrinderii Isi Ernauton, i adăse a minte oa- 

re-liare nroverbă skămnă la oamenii diskregi. 

— Voiam ss i daă o: miks visits ka între ve- 

uini, zise elă, eatr totă. 

Astă-felă, Chicot ns mingia uri nă snsnea nimikă, 
— Skămnslt meă domnă, zise Exnauton ks no- 

litepe, dar mikmorsndă foarte maltă krzustera sei ne 
kare o yinea întredeslis, slkămnălă meă domnă, îmi 
mare reă kr n'am nststă sz i dat, nisue informsri mai 
nreuise. | o Sa 

— În ni malmeskă, domnale, zise Chicot, voiă 
kssta în alts narte. | 

— Dar, srmi  Ernauton, resningîndă din ue în 
ve noarta,. asta ns mr onresue nisi de km d'a ms fe- 
riui de întîmnlarea kare m5 mn ear în kontaktă k5 

domnia ta. .
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| — A voi ss ms vezi la draks, nă & ama? măr- 

mar Chicot resnănzîndă la salstarea fukuts. 

KE toate astea, fiindi-ks Chicot în nreoksnarea 

sa, ks totă avestă -resnsnsă mintală, sita ss se retrag, 

Ernauton -asksnzînds-ui . fana între 5II5, Î zise, 

— La revedere, domnsle. 

pa 8nă minstă în domnsle de . Carmen 

zise Chicot. - 

— Domnsle, k5 mare nsrere de reă, resnsnse 

Ernauton, dar n'auri nstea „întsrzia, astentă ne uineva 

kare trebse ss viis ka ss bais totă la astz noarts, mi 

avestă uine-va ară voi ss am toals diskrewisnea nătin= 

yioasz ka sr 15 nriimeskă. | 

„i i E destală, domnale, înmelegă, zise Chicot; 
earts-ms kz te am ssnsrată, mi ms retragă. 

-— Adio, sksmna mea: 3mbrs. 
— Adio, domnsle Ernauton. 

— Li Chicot fekîndă snt nasă înderztă, vzză 

înkizînds-se binimoră moarta în fans. 

Asksltă ka s5 vază daka jsnele neînkrezztoră 

msndia nlekarea sa, dar nasălă Isi Ernauton srkă skara; 

Chicot ns dar sr ajsngz a kass linisuită, în kare se 

înkise, otzrită a nă mai: tsrbăra. obiueiele noslzi seă ve- 

vină; dar, dănz obiueislă seă, la 5 n5 lă nearzs nrea 
măltă din vedere. 

În adevsră, Chicot, ns era snt omă ka ss a- 
doarms asănra ănei fante ue i nsrea de oare-kare im- 

nortaniis, fzr a ninzi, a întoarue, a disela asts fants 

ls rsbdarea 5nsi anatomistă de frsnte; fsrz voia Isi, ui 
asta era" snă nrivilegit saă o gremealz a organissrii
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sale, îsrs ' voia: Isi ori ue: form : înkrestats în lanslă 

„seă se nresinta “analisii de koastele sale skoase afars, astă- 

felă : înkstă neregii: verebrali ai bietslti Chicot era vsl- 

nerani, mi soliuitaă la snă esamină imediată. 

Chicot, kare nn”: atsnvă fosese - 'areoksnată de 

ass frase din skrisoarea' duuelzi de Guise: 

; Anrobeză kă totală 'nlanslă domnici tale în nri- 

vina moloră Iatră- zeui-mi-Vinui “ IIBr'5Si dar : aueasts 

Îrase ne kare oizri s'0'*: esamine” mai “tprziă. 

“Chicot kspeti, ks -era': foarte ăriosă Jur a ve= 

dea ne 'Ernautori înstalzids-se ka sienînă în auea kass 

misteiioass ai lkzria lokzitori “ desnsrsserz - astă-felt do 

datr.” i : | 

Mă astă -imai mallă ks la auci Pînă lokăitoră 

nstea s7 aibs vr'o înklinare nentră “Chicot o frase din 

slkrisoarea dzuelzi de Guise relativ la: dauele - d'Anjou. 

Asta era o întimnlare demns de observată, mi 

Chicot avea: obineislă ST kreazs în întimnlsrile” NIrOVe- 

dinpiale, | . ii i ui 
7 Li JEIă desvolta. în- asiz urivings; kzndă! „se e solivita, 
nisue- "teorie. foarte - ingenioase. 

tă -- Basecă * 'auestoră teorie era o ide lare, dsnz ! ns- 
rerea „moaste, nreysia ka-mi oră „ve „alta, 

“Asta “ide, cabo. - 
Întîmularea „este _reserva_lă „Dsmnezeă. 

A totă: nstiitele în di reserva nămai în niste 
îmarejărori grave, “măi virtosă -de kzndă 'a “vszală -I6 
oameni 'destălă “de : 'îngelegstori - ka'“sr stsdic mi -s5 nre- 
vazr ' semnele daia males mi elerientele zegelală or- 
ganisate; i ct e tiu 
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Afar din auestea + lasi Dsmnezeă inlaue a des- . 
jska ke kombinsrile auestoră testari, a ksrora irafis tre 
ks a redensito înekrnda-i i, mi a ksrora trăfis fitoare 
kats ss o nedenseask arzîndsi, - ” 

Lzi Dsmnezeă dar, zisersmă noi, sai mai 
bine ziuea Chicot, li Demnezeă i nlave a desjuka_kombi- 
nzrile_avestoră trofeu kă 5 elemente „ue le săntă neksnos- 
kate, uri a ksrora intervenire nă “notă so nievazs. 
——— Asie teoris, nreksm se vede, konrinde nisue 
snevuioase argsmente, ui noate da nisue tesi strelui- 
toare, dar fsrs îndoials vititorală, grzbită ka Chicot a 
sui ue tauea N Carmainges în auea as ne va  mslumi 
da i onri desvoltarea. : 

- Amia/ dar Chicot ametă, ks era de mirată a ve- 
dea ne Ernauton în auea kasz, snde vszăse ne Remy. 
Elă kayeli ks aveasta era de mirală nentră. dos ks- 

“vinte: velă d'întiiă din kassa nerfektei nesuiinye în ka- 
re vei doi oameni irzia snală ks altzlă, ueia ue li fs- 
dea s5 uri înkinseaskz ks trebăia ss fi fostă între ci 
snă mizlouiioră neksnoskstă li Chicot, 

Yelă d'ală doilea, nentr ks kasa krlase ss fis 
vindats Isi Ernauton kare mavea bani s'o ksmnere. 

"— E adevsrată, îuri zise -Chicot înştalsnda-se 
kstă se noate mai ks komoditate ne straina sa, ob- 
servatoriălă scă ordinară; & adevzrată kz jsnele nre-' 
tinde; Fo st i viiv o visils ui aste visit, & deo fe- 

„mei5: astzzi femeile ssntă avate, mi ssntă ssnsse la 
fantasie.  Ernauton i a nlskstă, a kămasrată kasa ini a 
nriimită întilnirea. 

Ernauton, srm$ Chicot, trzesue la ksrte, aueas- 
OUEI PATRU-PECI-ȘI-CINCI, VOL: 111 17
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la kate sm fiv vro femeir de la ksrte ks lare are a 

faue.  Bictslt bziată, îl& va îsbi oare? sr 15 fercasks 

Dsmnezeă! o sr :kazr în astă. abisă de nerdere. Bsns! 

nd kăm=va 0 s% l& învzuă moral, eă? 

Morals. de_doss ori mefolositoare. uri de_zese 

ori: stnida.. ! 

mi si o înpeleagz, n'ară voi s'o- askslte. 

„Stsnids, nentră kz ami faue msltă mai bine sv 

mr dskă a ms kălka ui s5 ksuetă nsuină la Dietală 
Boromeă. [ 

în nrivinua aueasta, srmă Chicot înkrăntends-se, 

observă &nă.lskră, k5 remămkarea .nă esist mi es- 
te snă simlimentă relativă; adevzrslă & kz n'am remsu- 

kare nentră ks am omorită ne Boromeă; fiindă-lz nre- 

oksnarea în kare ms năne sitarea domnalii de Carmain- 

ges mr faue ss sită “ks. li am omorită; wi elă,. daka 

nvară fi uintaită de masz nreksm lă am . mintsită es 

de desnzritoare, elă., negrewmită mari fi avstă nivă -0 

remămkare la ast ors nreksm că. 

„_ Chicot'ajsnsese aiui ks rapionamentele sale, l5 

konsekzinuele sale mi ks filosofia sa, kare 1& okăna- 

sers neste totă o orz mi jsmztate, ksndă fese skosă 

din nreoksnarea sa de sosirea ănei trssăre venindă 
din martea osnelzriei J/andralsi - Itavaleră. 

_ _ Asts trssrs se „onri la nragală. kasci. misterioase. 

| Odaii valsits se dee josă dintr'însa, mi des- 
3nBr5 nrin noaria ne kare Ernauton o „minea  între- 
deskisz.
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—: _- Bietulă baiat! mărmsri Chicot, ns mr în- 
velasem, tetă femeiz astenta- el, mi dala & ana 1 ms, 
dukă ss.dormă.. Ea 

„Uli zikîndg auestea Chicot se skl$, - dar remr- 
nîndă nemiskată de mi în niuioare. 

— Ms înuelă, zise elă, ns voi dormi; .dar sts= 

răeskă în uele zise: daka ns voii dormi, nă ms va 0- 

nri remsuikarea, ui kăriositatea, mi & adevvrată ueia ue 

zikă, kz, daka voiă remznea la observatorislă. mes, voiă 

fi nreoksnată nsmai d'snă lskră, de a sui kare din no- 

bilele: noastre dame nor ne frmosslă Ernauton kă 
amorslă ei. 

E mai bine. ss remziă la observatorislă meă , 

fiindş-ks, daka ms dsueam ss ms kslkă, m'aui deste- 
“nta negremită lksmelsndă totă la aueasta.. 

Ii între astea Chicot se reamezi. 

27. ML o orz trekuse,: fsr'a nstea snsne daka : Ohi- 

cot lzueta la dama nekănosksts, sai la Boromeă, 'daka 

era nreoksnată de ksriositate Sai sfemială - de remsu- 

kare, ksndă krezs ks 'axde-la Kânsislă stradei galona- 
rea snsi kală. | 

În adevzră, îndatz ănă koisrepă ansră - învelită 
în' manta 'sa. ” 

“Eslzreyălă se onri în mizlokală stradei mi se 

nsră k5 voia ss suit în. ue lokă s'aflz. 

“Atsnui kslsrepălă : zsri rana | ne kare o forma 
irssăra mi servii. a 

Kslzreyslă îndrentă kalslă sare dinti ; el era 

armată, fiindă-ks se avzia snada lovinds-se de ninteni; 
Servii voirs ss se. onsis la dromală Isi; darelă 

” *
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le adress înuetă nisue kăvinte, mi n5 nămai kr se de- 

terz kă resnektă la o narte, dar snslă din ei, îndats ue 

deskslik, 155 frislă kalslsi. | 

Neksnoskstslă înainti snre. noarts, mi bsts tare. 

- — La dremă! îuii zise Chicot, ue bine am f- 

kstă de am remasă! nresimyirile mele kari mi snănea 

“Yo ss se întimule eva, n m5 înuelaserz.  Eatz s0- 

uslă, bietslă. Ernauton! o s5 “asistsmă nămai 'de kstă la 

vr'snă : omoră. 

„Hs toate avuestea, daka -& soyIslă, & nrea bsnă, 

Ekzui îmi anănuis întoaruerea bstindă ama de lare. E 

| Dar, k» toats nărtarea sa mayistrals, kă kare 

bvtăse neksnoskalzlă, se nsrea ks se îndoesue Wa deskide. 

_— Deskide! strigă auela kare se bwtea. 

— Deskide! deskide! renetirs servii. | 

— Fsr5 îndoialz, adsăui Chicot, ke auesta & 

soyslă; a' ameninuată ne servi ss “i hiuiseaskz sat ss "i 

snînzsre, uri servii s'ai deklarată in nartea ăi. 

Bietsle Ernauton|! o ss fii sfeuiată de viă. 
0! o! daka o voii săferi, adsăui Chicot. 

„ K'ul în-fine, zise, elă ma skzuată, mi nrin ăr= 
mare; în kasă de neresiuire, sănt datoră sz 1& skană. 

Afar de astea, îmi nare km kasslă ma resuită 

saă ns va remi niui 0 dats. 
Chicot era otzrită mi penerosă: ne lings astea 

mi kăriosă; elg 'skoase Isnga sa snadz, 0 năse săb brană. 

mi desuinse renede skara. 

Chicot suia sr ui deskizs noarta fara st o fa- 

kz s5 sktryiie, geia ue 'este o suiinys neanzrals la ori 

wine voiesue ss askslte ks :folosă; : - ..
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Chicot se strekzri s6h. „balkonă, dsmsnă stilnă, 
mi i astenti. a 

Abia S'amezase ui noarta din fa se deskise, 

dsmo vorbz ne kare nekănoskătalt o. snăse nrin broa- 

sk; kă toate astea elă remase ne nragă.. 

Dsn'snă minălă dama ansră în înkadrarea auestei 

MOryţă. - 

Dama lsi brauslă kslsregalsi lare o rekondsse 

la trzsărs. înkise noarta ui înkzliks, 
— N5 mai înkane îndoials; era soulă, zise 

Chicot; dsns toate, bsnr fire de bsrbată, fiindă-k ns 

lkasts nănină în kasm ka sz sninteue ne amikslă meă 

Carmainges. | 

Trzssra nleks, kă letsropali mergîndă la zmuioars. 

— La draks! îmi zise Chicot, kats ss srmeză 

ne avuesti oameni, ka ss suiă uine sintă mi snde se 

dăkă! voiă. trage negreimită din deskonerirea mea vr'snă 

îmvzusmîntă sznztosă nentră amikălă meă de Carmainges. 

Chicot srmă în adevzră kortegisli, observsndă 
aueastr ferealr d'a remznea în smbra zidăriloră mi d'a 

nsbămi nasălă seă în sgomotală nassli de oameni mi 

de. kai. RE 
_ Mirarea Isi Chicot ns fese de mizlokă, ksndă 

v5ză tr5s5ra onrindă-se din aintea osnelsrieă Mondrs-— 

Isi Kavaleră. . 
_ Măi îndats, ka ksm aineva ară îi vegiată, noarta 

se deskise. . 
Dama, totă vzlziiz, se dete josă, intră mi seszi 

în tărnimoră a kraia fereastrs din întiislă nlană era 

lsminats;.
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Souzlă se si den dînsa. 

| Totslă era kă resnektă nreuedată de doamna Four- 

nichon, are yinea în msns o lsminare. 

— Negremită, zise Chicot înkrăvimînda-mi bra- 

pele. n5 mai înpelegă nimilă | 

[10103 totetere—
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remsnea kstă de msllă nîn nrejsrslă osnelsriei Menire- 

lei Kavaleră. LL 
Robert Briquet se înuerkă a.i vorbi de auea leo 

Istoriz ne kare lonilslă avăsese snă minztă sneranua a 

o faue ks diuszlă. 

Okii Isi lakobă Klementă skinteiars la lavintele 

de snapiă mi de libertate. 

: Robert Briquet snsse ks, în erele “e le stre- 

bztsse, skrima era foarte vunorats: elă. mai adssui k 

neîngrijire ks mai fsksse. kzte-va  lovitsre mins- 
nate. | aa 

Aste vorbe nsnea ne lakobă ne snă terimă ar-. 
zbtoră.  Elă uers s ksnoasks. aste lovităre, mi Chicot, 

ks Isngslă se brană, arts kwte-va ne bramslă mikslsi 

frate. PE 

Dar toate aueste demonstrzri ale Isi Chicot ns 

măiars stsrăinga mikălsi Klementă, wi silinds-se . a se 

ansra de aste lovitsre neksnoskste ue i arsta amikslă 

ses domnzlă Robert Briquet, nzzia o obstinals tsuere 
în nrivinya ueloră ue le frlisse în ksarlieră. , 

Ssnsrată, dar strnină ne sine, Chicot otsri ss 

înuerue ks nedrentatea ;.nedrentatea este sna din uele 

mai nstinui urovokzri ue sai: fostă inventată sare a fa-— 

ve ss vorbeasks femeiele, konii ui inferiorii de ori ue 

natărs ară fi. . ee | 

— Fis,; miksle, zise ct, ka ksm s'ară fi în- 

“torsă la uea diințiiă idez. (iz, ts esti snă niskală hs- 

Isgzramă ; dar te dai nrin. osnelsrie, wi în ue -osnels= 

vie înkz! în auelea snde se -alls dame frsmoase, ui te 

onresui kă mirare din aintea .feresirei snde se noate ve-
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dea. smbra loră; miksle , miksle, te voiă snăne li dom 

Modestă. 

- Aste vorbe avărs. efektă, mai, rolă de kztă mi 

o năsese în minte Chicot, fiindă-kz ns se.îndoia la in- 

denstă k5 rana kzta ss fi ama de nrofsndr. 

„Iakobă se întoarse, asemenea s5nzi meârne ue 

se all în niuioare. 

—N5 & adevvrală! strigă elă, romă do răuine 

mi de mîniz, că ns ms sită la femeie. 

— Ba da, ba! da, srm5 Chicot, din kontra cra 
o .dams foarte frămousr la Mandrslă Iavaleră, kendă 

ai emită, uri. te-ai întorsă ka s'o vezi înkz, mi suiă k5 
o astentai. în tărnimoră, mi suis ks i ai borbilă. 

Chicot vorbia nrin indăuere. | 
lakobă n nsts sz se onreaskr. 

„iu 1— Negremită, i am vorbită! strigă. elă, ese 

oare. ană nvkată d'a vorbi ks femeiele ? 
„— Nă, ksndă nă le. vorbesue din uronria sa 

mislkare wi îmninsă de tentapisnea Satanei. , 

— Satană ware a. faue -nimikă în - toate astea, 

a trebsită negremită sr vorbeskă, astei dame, fiindă-ks 

eram însruinată ss i da o skrisoare. 

'— Înssruinată de dom Modestă! strigi :Chicot. 
„— Da, ds-te de te nlsnue la -dinsslă! 

Chicot, snt minstă amenită mi nimzindă în. în- 
isnerikă, simui lu aste vorbe trekinds-i 3nă fălyeră nrin 

întăneuimea kanzlsi sei. 

— A! zise -elă, o suiam bine eă. - 

— We suiai ?. 

:.. — Veia-ue nă voial -s5. mi | Snzi..
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— Eă ns snsis niui sekretele mele, kz kstă 
mai viîrtosă sekretele altora. 

— Da; dar mie. 

— Nentrz ue domnici tale? | AI 

— Mie kare snt. ănă amikă ală si dom Mo- 

destă,: mi anoi mie. 

— e srms? | 

— Mie kare suiă mai dinainte totă ue nsteai 

st mi sni. 

* Mikslă lakobă se sili. la Chicot kItindă „din 
kană k'snă ssrisă de nekredere. | 

— EA bine! zise Chicot, vrei ss pi - snziă e, 

totă ue ns vrei 55 mi snăi ? io 

_— 0 voiă, zise Iakobă. 

Chicot fsks o silinus. 

„— Mai întiiă, zise elă, bietală Boromeş. .. 

Figsra Isi Iakobă se înkrsnt. | 

— Ol zise konilslă, dak'auri [i fostă akolo. .. 

— Dak ai fi fostă akolo? * 

— Lokrslă ns. sară fi netrehată astă- fel. 

—.Lă ai î anwrată în kontra Elvegianiloră kă 

kari sa lzată la uearts? 

'— Lă auii îi ausrată în kontra lamai intregi! 

— Astă-felă în kstă ns sară fi omorită?. 

— Sai m'ami fi omorită ks dinsală.: 
— În-fine, tă nă erai. akolo, astă-felă. în kztă 

bictslă omă a merită într'o nroasiz osnelsris, ui mrindă 

a _nronsnaiată nămele ]si dom Modest ? ! E 

— Da. 

— Ama în kztă a inrevenită ne: dom: Aodestă?
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| — ni omă ks totală: susimîntal, "kare a Î5- 

kată sgomotă în monastire. | 

— Ii dom Modestă a zisă sr i kiznie trpsă= 

ra, mi a „alorgală la Kornslă Absndanyei. 

— De snde suii asta? 

— Ol ts ns ms .kănosui înks, mille, că. ssnt 

kam fermekztoră. 

"- Takobă se dete înderztă ks doi nami. 

— Asta ns € totă, srmb Chicot kare se lsmina, 

lkă kstă vorbia, de nronria lsminz a vorbeloră sale, s'a 

allată o skrisoare în nosănarălă mortslăi. 

—.0 skrisoare, ama -este. 

— Uli dom Modestă a înszruinală ne mikslă 

seă Iakobă. sr dkz asts skrisoare ]a adresa sa. 

— Da. 

— Uli mikală Takobă a alorgală nămai delcati 

la osnelălă de Guise. -. - , 
— 0] 

— 8nde n'a aflată ne nimini. 

— Bsnzle. Dsmnezeă ! 

— De krtă ne domnslă de Mayneville. 
— Îndsrare! 

- „1— Kare domnslă de. Mayneville a kondssă ne 
Ialovă la osnelzria Mondrelsi: Kavaleră. 

— Donmnsle Briquet, domnsle Briquet, strig 
Iakobă, daka Ssuii aueasta... 

— E! vintre de uerboaikz! vezi bine l*o suiă, 
strigă Chicot trismfsndă l'a skosi auestă neksnoskată , 
ama de imnortantă nentrs dînszlă, din întănerikală în 
kare era înfsmsrată mai întîiă. -
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— Atsnui adrăyi 'lakobă, vezi bine, domnsle 
Briquet, ks ns sânt kslnabilă* | | 

— Ns, zise Chicot, ns esti kslnabilă niut urina 
fants niui nrin ăitare, dar esti- kalnabilă arin lkănetare. 

— Fă? | | 

— Negremită, daesa 1 îmi nare foarte fesmoasr. 
— Fă! . 

Islsgvraumslă romi: uri îngsni.: 
— E adevsrată, ea seamsnr ks virgina Maria 

kare era la kzuztiislă mamei mele... | 
si — 01 mărmsri Chicot, kzte Iskrără. nerdă 0a- 

menii kari n ssnlă ksriouri! 
Atsnui nisse ne mikslă Klementă, ne kare 1% avea 

la msn d'akim înainte, ss i snăis totă ue'i. snusese: 
elă înss-mi, dar ask dats ls nisue. amsnsnte ue ns le 
nstea sui. 

— Vezi, zise Chicot dans ue termini, ue nrostă 
inaestră de skrimz aveai ne fratele Boromeă | 

— Domnale: Briquet zise mikală Iakobă, nă tre- 
bse ss vorbimă rej de: moryi. . 

— Ns, dar mzrisrisesue snă: Iskr. 
-— Kare? 

„— K5 auela kare li a omorită tragea mai bine 
de kztă Boromeă. . - : 

— Asta € adevsrată. 
— Ii aksm eats totă ue aveam s5 pi smsiă.. 

Seara. bsnz, mikslă meă Iakobă, ne karindă mi, daka 
voiesti, . . 

  

* Vinovată,
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„—.-Ye, domnale Briquet? 

— Ei bine! în viiloră că îni voiă da lekyisne 

de skrime.: 

:— 01 foarte balerosă. 

— Aksm, nleakz, miksle, fiindă-ks te asteants 

ks nenaue la nriorată. 

„— E adevsrală; îui mslusmeskă, domnsle Bri- 

quet., k5 mi ai adăsă a minte. | 

Hi kolsgzramslă desnzrs alergendă. 

Chicot ns konuediase fsrs kăvintă ne întrevor- 

bitorălă seă.  Elă aflase totă ue voia ss suis, mi, ne 

„de alts narte, i mai remsnea înks ueva de aflată. 
Ră Se întoarse dar a has ks nisue nami mari. 

Trssăra. servii ui kalslă era totă la. noarta 

Mondralsi - Havaleră. 

Ajsnse fsrs sgomolă la stramina sa. 

Kasa din fauz era totă lsminats. 

De atsnui, se sili la auea kasz. 

Vzzs mai întiiă, arin krenstăra ănei nerdele, ne 
” Ernauton, trekîndă mi retrekîndg, kare se nvrea ky a- 
steantr kă nenave. 

Anoi vsză trssăra întorkind-sc vzză ne May- 
neville :nlekzndă,' în-fine, v5ză -ne dăuesa - intrendă în 
kamera în kare Ernauton mai maltă nalnita de kzt 
resnira. | 

Ernauton îngenukis, din: aintea  dauesei kare i dele 
msna „Sa uea alb ss o 'srrăte, . a 

" Anoi dăuesa redik5 ne jsnele mi l& nsse s5 
weazs din aintea ei, la -o mass servite kă eleganne.
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— Koriosă Iskrs, zise Chicot, asta înuenea ka 

o lonsnirare, mi st terminz ka o întilnire dWamoră! 

Da, srmi, Chicot, dar uine i a dată aste întil- 

nire: d'amoră ? | 

- Doamna de Montpensier. 

Anoi liminrndu-se ks o noăr liming. 

— 0! o! marmărt elă, „Sksmns sors, „anro= 

_„beză nlanălă domniei tale în nrivinga ueloră Ilatrs—zevi 

„ui Yinui; nămai, uermite-mi ss pi o snziă kz vei fa- 

„ue nrea msălis onoare auestoră strengari.*“ 

Vintre de uerboaikz! strigă Chicot, ms întorkă 

la idea. mea uea Mintii; asta ns & amoră, este o kon=: 

snirare. | 

a! :: Doa una” dăuesa de: Montpensier iahesue- ne dom- 

ls “Brnauton de Corimainges ; 57 vegismă amorsrile 

doamnei douese. :..: 

- : Ii Chicot îi vegii. nîns la doss-snre-zeue: ore 

wi sanatate” din noante, orsla kare Ernauton făqi, 'kă 

manta ne obrază, ne ksndă doamna duuesa : de Mont- 

perisier. se sărka în tresărz, -. Da 

i —. Akăm MBrmBrĂ Cicot. desuinzindă skara ; 
kare este avea sneranyus de moarte kare katz sr ska- 

ne ne dzuele de Guise de ereditarslă nresomntivă alk 

koroanei ? kari ssnlă auei oameni ue se: kredea morji 

mi ssntă vii.  : . a MOR 

La drak !. aulă astea nrea Bine ST: Înă ne &rma 

astoră Ikrări. 

QUEI PATRU-DECI-ŞI-CNCI. VOL. II, 18
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XXI. 

CARDINALULU DE JOYEUSE. 

- --Jănemea are. oniniatritzyile ! sale în reălă mi binele 

„kari .nrepseskă anlsmbslă otzrîriloră nei etsui? loante, 

Tinzîndă snre bine, aste felsri de: uerbiuie nro- 

„dălă fantele uele mari Imi întinvreskă omslsi kare de- 

bsts în viaut o miskare ue lă -dsue, nrintr'o klinz na- 

tsralz, kztre ănă oare-kare eroismă. 

Astă-felă Bayard mi Guesclin devenirs.. nisue 

mari kanitani nentră ks a fostă uei mai. armzgouri ui 

ei mai restzuiomi konii ue s'a% natstă vedea vr'o dal; 

aslă-felă auestă nzzitoră de norui a krăia natărs îl 

fuksse _mzstoră als. Montaltsli,. uri: ală lsrăia: peniă îl 

fskă Sistă V,- deveni sn5 mare nanz nentră li s'a ob- 
„Stinată sr fak reă datoria sa de norkară. 

Astă-felă uele mai rele firi snartiate se desvol- 

  

1 IUismsirile. 2 Virstz,
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țar în înpelesulă eroismslzi, dans ve aă învenstă nrin 
yerbiuiz în nrefskztoriz ui krăzime. 

Aiui avemă numai ss arstemă ritratală anzi smă 
ordinară; ks toate auestea mai mslui biografi ară fi a- 
flată în Enrik& du Bouchage, la dozs-zeui de ani, kali- 
tatea snsi omă mare. 

Enrikă se obstină în amorslă se wi în sekses- 
trarea sa din. lime. Fiindă-kz i o uersse fratele seă, 
fiindă-ks 'o .nretinsese regele, 'elă remase singără ky e- 
terna-i kăgetare; anoi, ksuctarea sa fsliînds-se. din ue 
în ue mai nestremsătatz, se oizri într”o dimineaur a vi- 
sita ne : fratele seă kardinalslă, uersonayiă însemnată, 
kare ne kendă era de dosr-zevi mi nieise de ani era 
kardinală de: doi ani, wi kare din arxieniskonatală Nar- 
bonei trekss6 la uelă mai înaltă gradă ală mzririloră ' e- 
klesiastiue, . măluămils  noblegii originii sale mi materii 
snirităli seă. . | 

„ Franuiskă de Joyeuse, ne lare l& amă întrodasă ne - 
syenz ka ss limineze îndoiala Işi- Enrikă de Valois în | 
nrivinga si Sylla, Franuisks de Joyeuse, jsne mi omă 
de lsme, îrsmosă ui snirităală, : era snslă din “uei mai 

însemnayri oameni ai enouei.  Ambiyiosă din natărz, dar 

virkămsnektă din kalksl& mi dsns nosinisne, Franuiskă 

de Joyeuse nstea sz iea drentă -devisz: Nimihă ns € 

nrea msllă,. mi ss jăstiliue devisa sa. Ă 

Iloate singără din topi oamenii de la karte, mi 

Franuiskă de Joyeuse mai ?nainte de toate era snă omă 

de ksrte, suisse ss uri fakz doss snrijine din doss 
tronsri relipioase mi 'laiue în kari strelsuia -ka yinti— 

lomă :franuesă 'mi ka nrinuine' al. Biseriuei; Sisti îlă
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ansra. în kontra li Enrikă: INI, Enrikă III îlg :auzră 

în kontra Isi Sistă. Era Italiană la 'Tarisă, Ilarisiană la 

Roma, msrepă wi'îndemznatikă ori ui ănde. 

. Nsmai. -snada zi - Joyeuse, marele. admirală ; 

da. “aresta din. srm5 mal. mălts ! grestate ::în balan= 

18 dar se vedea, dsns nisue sărisări ale kardina- 

Islsi, - ks :daka. i linsia aste arme:grele timnărale ue, 

ori. kztă. de elegantă era, 'le msnsia awa de bine bra: 

yslă fratelsi seă,. suia .a sa mi kiară a. abssa de 
armele. sniritsale înkreding Igate 15. de sveranslă kan 

ală Biseriuei. -. " Si 

„ Kardinalzlă Franuiskă de Joyeuse devenise l5- 

rîndă. avată,, mai întîig din. nronrislă -seă natrimoniă, . în 

srm5 din diferitele sale. benefiuie.  Întrauelă timnă, bi- 
serika noseda,. mi noseda :înk5 msltă, wi kendă lesas- 
rele sale cra sksrse, lkănosuea sorninile, asteză! » selale, 

de snde ss le renoiasks. ; | 
: Franuiskă de Joyeuse trzia dar o viaur lsk- 

soasz.: Lpszndă fratelsi seă ir*fia kasei militare, - elă 
îmnlea  antikamerele sale de nreoni, de eniskoni,: mi de 
arxieniskoni; îmi avea sneuialilatea.: O dat kardina= 
lslă, fiindă-k5 era nrinuine ală. biseriuei, uri nrin :zr- 
mare mai mare de. stă: fratele seă, lsase nani dn 
moda italians mi garzi dsns moda franvesz.. Dar auei 
garză mi auei nai nă era înks nentră dinsălă de stă 
nă mizlokă mai mare de libertate, Adesea 'nshea garzi 
uri nai îmnrejărală nei trzsăre mari, nrin ale ksria 
nerdele :skotea-.mzna mrnămats a sekretaralsi seă, ne 
kzndă elg, kslare, ks suada la snale, strebztea oramslă 
sirevestită k'o -nerskz, l'snă gsleră foarte mare, uri kă
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nisue : uisme: de fulare ală kzrora sgomotă i înveselia 
ssllelală,: i a | 

:: Kardinaluly se , Dălura, de o nrivinus foarte mare, 
leu, la snele înzlusri, fortsnele omenesui săntă absor- 

_bitoare, mi îmningă, ka lăm ară: fi. komnsăse nămai de 
atome. strembe, ne_ toate uele alte fortene- snre. a 'se a- 
lia kă insele „ka nisue :sateliui, wi: nentră aueasta, 
nămele gloriosă. ală nvrintelsi. seă, ilsstrarea de karîndă 
ui neazzits a fratelui seă Anne,. arnka asănrzi. toate 
strelsuirea loră. :Afars de auestea, fiindi—kz srmase ku 
konsuiinus auestă .nresentă, a wi asksnde viama. mi a 
ui resnsndi sniritslă, era, kănoskată -nsmai nrin bausta- 
tea sa, mi, kiară în familia sa treuea. drentă - snă omă 
foarte mare, feriuire ne kare-.n'aă -avsto mal îmnerâ=, 
tori înkzrkagi. de gloris.. nui koronayi d'o nayisne în- 
treagr. . . . E . . 

Iistre avestit nrelată « se dsse komitele du -Bou- 
chăge. ka. ss refăyieze dsns esnlikarea sa ks fratele scă, 
dnz întrevorbirea sa. ks . regele Fransiei. Însz, dens 
lăm aină snss'0, Irsă sr treakr kule-va. zile la sz se 

ssnzis la ordinslă mai mareli sei mi ală remelzi seă. 

Franiiskă loksia într'o fr&moass kass în uelate. 
Isriea nemsryinits a auci kase era nlinz : de 

kzizreyi ui de 'trzsăre, dar nrelalslă, a ksrăia grsdins 
se “atingea de malslă rîzlăi,. Ivsa- kărpile mi antikamere- 
le sale 'sz se îmule de -ksrtesani; uri fiindă-kz avea -0 

noarts de. emire ne. mală, mio lsntre kare: transnor- 
ta fsr. sgomotă stă .de denarte mi kstă de - înuetă i 

nlsyea,. ling :astp. rioaris, :se intimnla adesea sr se as- 

tente: îndeumertă : nrelatălă,.:.lizrăia '0.. indisnsnere -: gravs-
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saă o nenitinys azsters i servia de uretestă ka ss nă 

nriimeaskz. Era tolă Italia în sînzlă bsnslăi oras al5 

reyelsi Franuici, era Venenia între bramele amîndost 

ale Senei. 
Franuiskă . era mndră, dar niui deksm vană; elă 

isbia ne amiuii sei ka me nisue fragi ui ne frapi măi 

totă ka ne -amiuii sei. Mai: mare ks uinul ani de kstă 

du Bouchage, năi krăya niui bsnele învzuztăre niui ue- 

le rele, niui nsnga niui: sărisală. 

Dar fiindă-ks i venia minsnată vestimîntală de 

kardinală, Isi du Bouchage i se nsrea frsmosă, nobilă, 

“măi snsimintstoră, asti-felă în  kztă îlă resnekta mai 

măltă  noate de kztă ne uelă mare. Enrikă, ssb fră- 

mosglă seă nentară mi ssb nodoabele-fzrz găstă de mi- 
litară înflorită, înkredea tremărsndă amorsrile sale Isi 

Anne, dar nisi mară fi kstezată ss se înkreazs ki 

Franuislă. . 

Its. toale auestea kandă se duea. la. osnelslă 

kardinalslsi, elă îuri fzuea mai dinainte. otzrirea, se a- 

nronia ks frankege. mai întiis de konfesoră mi în sr-. 

mr de amilă. | | 

Intra în ksrte de smde euria. iară într vauelă mi- 

nată mai mslui mintilomi kari era osteniui nentrs ks aă- 

soliuitată, îsrz folosă, favoarea snei asdiinme.. - 

Sirebzts antilkamerele, salele, anoi anartamente- 

le. 1 se zisese, - uri li mi ueloră ali, ks frăte-seă era 

în konferinus; dar niui snsi servE ns i ară fi venii 
idea ss înkizz o 'surs dinaintea .lsi du. Bouchage. : 

Du Bouchage strebrts dar toate anartamentele 

mi ajsnse nînv în grsdinz; adevzrats grzdinz a nre-
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latali romană, ks &mbra, rekoarea ui nrofămsrile nire= 
kăm se afls astszi la kasa de netrevere de Pamphile 
saă la nalatzlă Borghese. 

Enrikă se onri ssb snă desi, în avestă minstă 
grila desnre marpinea anei. se deskise, mi snă omă in- 
ir5 asknsă într'o largz mants brsnz mi ărmată d'ank 
felă de nayiă. Auestă omă zzri,ne Enrik& kare era 

_nrea absorbită în visslă set ka ss lkăuete la dînsslă uri 
se .streksri nrintre arbari, ferinds-se da ns fi vszată 
niui de' du Bouchage niui de nimini altzlă. 

Enrikă ns ls5 “a minte la ast intrare misteri- 
oass5, mi tokmai lsndă se intoarse vszs ne omslă în 
irsndă în anartamente. .. LL 

Dsns zeue minste d'astentare, era ss între ni 
el akolo uli ss întrebe ne snă valetă nedestrs ka ss 
suis la ue or5 nreviss ară uătea vedea ne fratele sei, 
lndă ănă servă kare se nsrea kz l& kasts, îlă zzri, 
veni snre dinsslă mi l& rsgi sz. Dine voiasks a treue 
în bibliotekz, snde kardinalzlă îlş astenta. 

„ Enrikă se dase înuetă unde 1% invita, finds 

devina o n055 |snts: elă afl; ne fratele set kardina- 
lslă ne kare ănă valetă de kamerz nsnca snă vesti- 

_mîntă de.nrelată, kam de lime .noate, dar elegantă wi 
mai virtosă komodă. 

— Bsnz zisa, komite, zise kardinallă, - ue no- 
stzui, frate? 

— Kztă -desnre familia noastr minănate n05= 

isi, zise Enrikă;. suii, ks Anne sa îmnlstă de gloris 

în asts retrauere a Anversălsi, mi tr'zesue.
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cu nt TO, mălmămeskă . 18ă Dsmneze! ts esti totă 

sinstosă, Enrikă ? - 

— Da, frate. 

| n Nezi,: zise.  Rardinalală; - kr .  Dămnezeă are 

nlansrile sale asănra. noastrs.. î 

| *— Frate, ssnt astă-felă de rekenoktoră Ii 

Dsmnezeă, în kstă m'am otzrită ss ms lkonsakră în ser- 

viuislă s6ă; viă dar sm i vorbeskă seriosă de auestă 

nroiektă, kare. mi nare înmelentă, mi desnre kare pi am 

snăsă kzte-va lksvinte: iN - 

— Tot mai kăneni' la asta, du Bouchage? zi- 

se kardinalslă Isssndă sr i skane 'o siuoarr esklamare, 

" kare arzla kr Joyeuse avea sr se > lsnte:. 

— Totă, frate. - i 

AES Dar asta & kă nenstinyz, Enriki, adsayi kardi- 

nalslă; nă pi sa mal .snssă?: .- . 

„—: Nam asksltată ae mi s'a snssă, frate, -Nen- 

tră 3 o voue mai 'nsternikz, kare vorbesue - în mine 

ms onresue d'a askslia ori ue vorbs lare m'ară întoar- 

ue de la Dsmnezeă. 

: „—— Nu esti aura . de nekănoslztoră de lslsrările 

lsmii, frate, zise lkardinalslă . ks tonslă uelă mai. seriosă, 

ka ss kreză kz asts voue Sr fis lă adevzrată a li 

Dsmnezet; din kontra, uri au întrri-0, € ănă simli- 

mentă. iz. totală -!smeskă . kare pi vorbesue.:  Dămnezei 

mare nimikă sr vaz în asta, mabssa dar de szntală 

seă năme, wi mai vîrtosă nă konlsnda - vosea uerzlsi lkă 

a hbmîntălăi. i | aa 

— N konfndă, rate, voit nămai ss. snsiă : 5
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ueva neresistihilă MB. tirasue kuitre. relramere “mi sin— 

gărsiale, . PI IA 

a Aia vez, “Enrilă,. i întrsmă în adevsrcagii: 

termini. . -Ei bine! skămnălă . meă, -ealz ue. katz .sz favi;: 

o'sr te fală, konformă ke -kăvintele tale, “„uelă mai! fe-: 

riuită omă. 

— În mal lismeskă o! înți îi malusmeskă,, frate! 

—: Asksliz-ms, Enrikă. . Trebse ss iei bani, 

doi skatieri,. mi ss kalztoresui -nrin toat Esrona, dens. 

km se ksvine  snsi fiig de oriminea: noastr... Ai ss! 

vezi yere -denzrtate, Tartaria, Răsia kiară, ne Lanonezi, 

aveste nonoare fabsloase: ne. kari 'ns.le visits niui 0 da- 

ts- soarele; te vei ksfsnda în ksnetsrile tale nins ksndă 

erminele sfsmictoră. kare -lskreazs' în | tine se va: slinue. 

mi se va notoli. .. a i 

* Enrikă, kare s'auezase,, se. sală mai seriosă de 

kztă. fratele seă. i 

- — Ns mai înţ uelesă, monsiniore, zise . el, aa 

— Sr mr er n “Enrikă, ai: zisă : retragere uri. 

singărzlate. e | 
— Da, am zisă asta; dar nrin retragere uri sin=. 

gărzlate m înmelesă -monaslirea, ; iar nd krlztoria; a 

ksiztori,: va ss zik -a se: Dsksra înkz de viaur,.,€ă 

voiă':mâi.'sm ssleră moartea, ui, daka no voiă. sferi,, 

“uelă nămină s'o gsslă, | 

| „— Asta 80 abssrds lmzetare,: nermite-mi 53 

Ji O snsiă, Enrikă, lui în-fine ori ine voiesue: ss se 

isoleze s'afls 'singsră în totă lokslă. -- Dar fis, monasti- 

rea. Ei Dine!. înmelegă: l'ai venită la 'mine .ka se mi 

vorbesui de. auestă nroiektă. : i | : 
-
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“ Ksnoskă nisue benediktini foarte învzuani, nisue 

asgsstini foarte inenionri, ale kzrora kase ssntă vesele, 

înflorite, dlui mi komode. În mizlokslă Iskrsriloră sui- 

ingei saă a arpiloră, vei netreue snă. ană înknistoră, 

kă bsnz komnaniz, ueia ue este de irebsinyz, lui: în 

ast lime nă trebse sz avemă a faue kă oameni nea- 

semznaţi ks karakterslă nostrs, uri dala neste s5nă ană, 

vei stsrsi în nroiektslă teă, ei Dine! skămnslă- meă En- 

rikă, nă ms voiă mai onsne, mi kiară eă îui yoiă des- 
lkide moarta kare te va kondsue binimoră: la msntsirea 

eterns. | 
— Negremită ks nă ms înnelegi, frate, resnsn- 

se du Bouchage klztindă din kană, saă mai bine yene- 

roasa voastrs: inteliginus n voiesue st ms înueleags: 

ei n kastă o lokzinus vesel, o retragere nleksts, dar 

înkiderea în monastire rigăroasz,. neagrt iii moarls; 

sizrăesk$ ka ss mi msrtsriseskă dorinma, dorinma kare 

n mi las drentă ori ue netreuere de stă snă mor- 
mîntă de sznată, de kziă o ling răgsuisne de fskstă. 

Kardinalslă înkrentă snrsnueana mi se sksls din 

skasnslă seă. 

— Da, zise elă, înelesesem foarte bine mi ms 

nevoiam, nrin resistinua mea fzrs frasi ui (5r'z dialektiks, 

lka ss: kombată nebinia otsrîriloră - tale; “dar ms silesui 

la aueasta, askslis-ms. 

— A! frate, -zise Enrikă k3 întristare, nă te 
nevoi ka ss ms konvinui, asta & ks nenztinus.. 

— Frate, mai întiiă îni voit vorbi. în -nsmele 
Isi Dsmnezeă, al Isi Dsmnezeă ne kare. I& ssneri zi- 
kindă ks vine de la dinsslă aueasts otsrire selbatiks.
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Dsmnezeă n nriimesue sakrifiuie neletale. Lsti slabă, 
fiindă-lkz te lami ss te doboare. uea. d'întiiă dsrere ; 
km Dsmnezeă sară malgsmi. de o viktims mai: nedem- 
n5 ve i oferi? 

Enrikă îsks o mmiskare, | . 
-— 0 nă mai voi ss te krspă, frate, [i kare 

nă “Krogi ne nimini' dintre noi, adssyi: kardinalzlă; tă 
kare zipi întristarea uc vei . kassa fratelză nostră velzi 
mare, mie, 
-. — Earts-ms, întrersnse Enrikă, ai i Iearaia obraji 
S'akonerirs de romeaus, earts-m; monsiniore, servi= 

„uislă Isi Dimnezeă € dar o karierz ama de întsnekoass 
mi aua de desonoranis, în kztă familia întreags sz noar- 
te dolislă! Domnia ta, frate, domnia la al kzrsia ri- 
trată îlă vzză în ast kamers, k5 avestă ară, aueste 
diamante, aueasts nărnsrz, nă- esti onoarea uri . bsksria 
kasei noastre, de mi ai alesi serviuislă Isi Dsmne-. 
zeă, ka: îratele + meă uelă mare n'ală reuiloră “nsmin- 
tălsă, 

— Konile! lonile! strigi lardinalată lkă nenaue 

ms vei faue sz kreză ks te ai smintită. Ye felăl'o ss 

lkomnari kasa mea k'o monastire; uei o ssts de valey 

ai mei, vinstorii mei, pintilomii mei uri garzii mei, ku 

kilia mi kă mztăra, kare săntă singsrele arme ii sin- 

căra avanlis. a monastirii! Esti oare nebsnă? N'ai zisă 

mai. adineaori ks resninui toate aste nrisoase kari 

'ssntă nevuesarislă meă, tablosrile, vasele nrepioase, nom- 

na ui sgomotslă? Ai mi ts,-ka mine doringa mi sne= 

rana d'a nsne ne frănte-yi milra ssntslsi [letrs? Eatr 

o karierz, lEnrikă;. uineva -aleargs. nentră dinsa,. se
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lant5, irpesue; dar. 15! 't5. voiesui sana  minorslsi, 

lonata  tranistălăă ,.. mormîntală orouarslăi;  fsrs -acră, 

îsrs bskăris, fîsr5 sneranys! li toate .astea, ro- 
meskă nentrs tine kare esti ănă omă, toate,. astea, nen- 

tră kz isbesui o femeir kare nă te isbosue | În. adevsră, 

Enrikă,: faui o nedrentate originii tale. . 

i sit Frate! strigi .jsnele nalidă mi ks okii skîn- 

teindă d'snă fokă: krsntă,. voiesui mai. bine ss. mi sdro- 

beskă lanzlă k'o detsnare de nistolă, sai ka. ss. nrofilă 

de onoarea -ue.o am. d'a nărta o snads...55 mi 0 în- 
figă. în inim5 ?-La :drakă!. monsiniore,. doninia. ta kare 
esti. kardinală mi nrinuine, ds-mi absolsuisnca . auestsi 

mkală. de moarte, lskrălă va fi îrkstă ama de -izte în 

kztă mai fi avstă timnălă sz. “termini asts ăriîlz uri ne= 

demn kăyetare: ks desonoră originea. mea, 'ueia ue, 

mălusmits ;15i Dimnezei; - nă va fauo „nisi o datz 5nă 

Joyeuse. | “ 

a A aidi,. Enrikă 2 zise kardinalală atrrgîndă 

snre dinsslă ne fratele seă, aidi, sksmne konile isbită 

de toni, zitg ui. fii bisndă nentră aueia kari te isbeskă, 

Te rogă ka: egoistă; askălts; lskră rară aiui ne nsmîntă, 

săntemă: topi feriuiui, snii nrin ambinisnea loră -mslus- 

mit5, alii. nrin Dine-ksvînteri: de toti felslă ne kari 

Dsmnezeă le înfloresue ne esistinya noastrz; ns arsnka 
dar, to'rogă, Enrikă, veninzlă de moarte a retragerii 

„ne: băkăriele familiei tale; lkăyets -k5 tatslă - nostrs va 
nlsnue, kăyetz .kz topi vomă nsria ne. fr&nte nata: nea- 
grr a aieslăi doliă ne: kare o ss :ni li faui. Te jsri, 
Enrikă, da 'te_ lisa a îi îndsnlekată: monastirea ns pi & de 
folosă întră nimikă. . Na i zikă lo ss. mori, . lizui îmi
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„vei . resnsnde, neferiuitsle, nrintr'snă sărisă !: înpelegă 
foarte. bine; ns; îi voit snsne' ks monastirea 8 mai 

„fatal de stă mormîntală: “morniintală stinue :nsmai via: 
ua, monastirea stinge inteliginma, monastirea: anleaks. 
îrăntea,;: în: lokă d'a o înzliia snre uert; zmezeala bsl- 
niloră treue ks înuetslă în sznye mi inirs nînz în ms=: 
dsva oaseloră ka ss fak din monastire o statss de granită 
mai msăltă în skitală seă.: - Frate, frate,.iea a minte, a- 
vemă nămai kzpi-va 'ani, avemă nămai o jsnege. Ei 
bine ! anii frsmoasei. jsnepi voră.treve mii 'ei, ksuă - esti 
ssb imnerislă snei .niară: dăreri, dar:la trei-zeui de ani 
te vei 'fauo omă, ssinînua .matsritouii - va veni,: ea va 
tîrî. astz: remziuiz de. dsrere 'sekals; mi atsnui. vei voi 
s% triesui, dar va fi nrea tiprzit, fiindă-ks : atănui vei 
i tristă, ărită, miseră, inima ta ns va mai avea flakzrs; 
okizlă toi ns va mai:avea skîntei, 'aueia -kari te.voră 

kzsta voră fsui de tine ka de snă mormîntă albită: da 
kzrăia .nrofsndime se teme ori ue nrivire neagrs ; - Enrikă, 
îţi: vorbeskă ks amiuis, ks înnelenuisne; askalts-mz, 

Jsnele remase nemiskată mi tpkată. pi 
Kardinalslă sneri ks 15 a înlinerită Imi lă a Kle= | 

tinată din. oizrirea sa. 

| — Askslis, zise elă, înveariks snă altă. mizlokă, En: 

rikă ; auestă akă înveninată ue lă tîresui în inima ta, noarlz-lă 

în totă 'lokslă; în sgomotă, în serbztori, ameazz-=te ks din- 

„sălă la osnenele: noastre; 'imils .ne . ksnrioara: rznils, 

kare 'strebate tsfimările, kringsrile, r&gările, ka ss înuer- 

ve a smălue din moldslă. seă szijeala re Minists ie bsze- 

le 'ranei; &ne-ori ssueala. kade.. . E i 

| — Frate, te rogă, zise Enrikă, ns stzrsi mai
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măllă ; ueia ue pi ueră nă:& kanriuizlă 5năi minată, 0- 

iprirea ănci ore, este frsktslă snei Ienyede mi dăreroa- 

se resolspiăni. Frate, în nsmele verzi te jără sz mi 

" akorzi grapia ue pi o veră. 

„'—. Fă bine! ue grai ter, st vedemă? 

:— 0 disnenss., mionsiniore, 

— Tlentră ue? | | 

— Ka ss skărtezi noviuiatală meă. 

— A! o suiam, du Bouchage, tă esti de lsme 
nîns în rigorismălă teă, bietălă meg amikă. O! suiă ks- 

vintălă kare o st mi. lă snzi.-0! da, esti snă omă de 

lsmea noastrs, tă semeni k auei jsni kari se fakă vo- 
„lăntari mi le : nlakă fokzlă, gloanpele, detsnzrile, dar 

nă lăkrălă, manmăriloră mi mtăraislă kortsriloră. E: sne- 

rany5, Enrikă; atstă mai bine, atztă mai bine! 

n Ass disnenss, frate, asts disnenss, a o verb 

în uenski. : | : 

— Ji o nromită; o ss Shriă la Roma. O lsns 

trebue ka ss viiz: resnănsălă ; : dari în skimbă nromite-mi ăn 

lskră, 

. 

„— Kare? 
— Ka, în aste lsns de astentare, s5 nă refssi 

niui .0 nlzuere kare wi se va nresinta; ui daka neste 

o ns sizrsesui înks în nroiektele tale,  Enrikă, ei bine! 
îi: voiă: da aucastr. disnensz 'ks msna mea. - Esti msl- 
uămilă akm mi.nă mai ai nimikE de uerstă? 

— N, frate, îui mălusmesk&; dar o l5n5 & ama 
de tzrziă, uri astentsrile MS Omoră. ” 

— Tlin'atănui, frate, mi ka sz înueni a te dis-
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tra, ai voi ss dejsni ks. mine? „Am băns komnanis 

“ aksm de dimineayr. * : 

- Ii nrelatală înuens sz - sărizs snt aeră ue i 

ară A invidială uelă mai lsmeskă favorită ală Isi Enrikă UI. 
— Frate, i zise du Bouchage ansrsnds-se. 
— Nă nriimeskă niui o skssz; ms ai nămai ne mine a- 

ivi, fiindă-k sosesui din Flandra, mi kasa ta n'o fi înk5 grlits. 

La aste” kavinte, kardinalslă- se sksli, imi tr5= 
gîndă o nerdea kare înkidea snă mare kabinetă mobi 
lată ks Isksă: 

— Vino, komitesz, zise elă, lia ss îndenlekzmă 

ne domnslă komite du Bouchage sr remzit ks noi. 

| Dar în minzislă ksndă kardinalzlă redikase ner- 

deaoa, Enrikă vzzsse, semikslkată ne nerne, ne nayislă 

kare intrase ks yintilomslă grilei de la permslă anei, mi 

în astă nauiă, nîn'a ni densnuia nrelatălă seksslă, re- 

ksnoskuse o femeis. 

„Bnă ue ka o teroare fer de veste, ka o snai- 

ms neînvinsz îl konrinse, mi, ne kzndă lsmeskslă 

kardinală adsuea ne frămosslă nagii de msnz, Enrikă 

du Bouchage, se renezi afarz din anartamentă, astă-felă 

în stă ksndă kardinalălă adsse ne dama, ssrizîndr de 

sneranub da întoarue o inimt sare Isme, lamera era 
ks totslă demeartr. . . 

Franuiskă înkrsnt; snvrnueana, mi aniezsnds-se 

la o mass nlinz de xrrlie ui de skrisori, skrise rene-= 

de kzte-va linii. - 

— Bine-voiesue a săna, sksmn'r komitesz, zise 

elă; esti anroane de timbre. 

Ilauislă se sănsse. -
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nă valetă de kamerz de înkredere anzrs. 

- — Numai de kztă ni ksrieră ss înkaliue. zise 

Franuiskă, mi ss dskz asts skrisoare domnzlsi marelsi 

admirală, la Château-Thierry. i



XXII: 

NOUTAȚI DE LA ADBILLY 

_Adosa-zi, regele Iskra la Louvre: ks ssara-in= 

tendintălă firanneloră, kzndă veni ss lă însuiingeze ks 

domnălă de Joyeuse. el; mare sosise mi lă astenta în 

kabinetslă vel de axdiinuz ,: venindă de la: Château- 

Thierry. k'snă mesayiă ală. domnslăi dsue d' Anjou. 
Regele Izs; k grabr Ikrsl$ seă mi alergi snre 

intilnirea auestsi amikă ama de sksmnă.. . 
&nă nsmsră de oferi ui de. ksrtesani îmnlea 

tkabinetală ; regina-măm's. venise  într'auea. searz, eskor— 

tatz de filele sale de onoare, mi aueste domnimoare a 

ma de vesele era nisue sori eskortaui de satelini. 

| Reyele dete msna zi Joyeuse s'o szrăte ui a- 

rănk$ o nrivire. mslpămits ne adsnare. -. 

În angislă smei. de emir, la lokăli scă ordi- 
nară, medea Enrikă du Bouchage, îndenlinindă ko rigs- 
rositate serviuislă wi datoriele sale. : 

OUEI PATRU-DECI-ȘI-CINCI. VOL» 111 19
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Reyele i mslyămi mi l& salst; k'snă semnă din 

kană amikală, la kare Enrikă resnmsnse k'o nrofsndz re- 

verinyg's. 

* Aveste inteliminue fsrs vzzste de Joyeuse kare 
sărise de denarte fratelsi seă, îzrz kz toate astea ss lă 

salste nrea de [ayr temînds-se ss ns sănere etiketa. 

— Sire, zise Joyeuse, sânt trimisă kzire Maie- 
statea Voastrs de domnslă dsuele dW'Anjou de ksrindă 
întorsă de la esnediuisnea Flandrei. 

— Fratele meă a sksnată, domnsle admirale? 
întreb; regele. 

— Aura: de bine, sire, ne" kstă o nermite sta- 
rea sniritălsi set; ks toate auestea, ns voi asksnde 
Maiestzyii Voastre ks monsiniorslă se nare ssferindă. 

nui Ar. avea nevois de distrakpisni dăns neferiui- 

rea sa, zise reyele,  feriuită :kr nroklams învinuerea' în- 
tîmnlats : îratelaă sei ne lksndă se _nzrea. 3 1 nlsnye. 

».— Rreză ks da, sire. 
— Ni s'a snssă, domnsle admirală, Ir restristea 

fssese krsds. e [: 

— Sire... DR ace 
—. Dar ks, malusmits domniei tale,” o mare 

narte din armats făsese- sksnats; 'îni măluăraeskă,: do- 
mnăle admirală, îi mslnsmeskă. Anestă - ssrmană domnă 
d' Anjou ns doresue ss ne vazs?. 

» — Foarte maltă, sire: e 
— Ama dar îlă vomă .vedea: .N& esti de a- 

east nsrere, doamns ? zise Enrikă întorkînds-se kztre 
Katerina, 'a ksria 'inims săleria tot yeja ue “gara sa se 
obstina sz asksnzz. ...
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i sii :— Sire, resnănse: ea, mâmi fi: dăsă singsr5 în 

aintea fiizlsi mes; dar fiindă-ks Maiestatea Voastrz. vo— 

iesue sr se: 5neaskr ks mine. în asts dorinus de bsns 

„amiuiz, kzlstoria-mi va îi o nartidz de nlzuere.. : : 

— Veni veni, ks noi, doniniloră,:' zise regele 

kartesaniloră ; vomă nleka msne, voiă dormi la Meaux. 

— Sire, mr dskă dar s% 'snăiă - monsiniorslsi a-. 

sis 'bsn': nostate ? Lie 

— Năl ss ms nerssesui ama: de Isetndă, dom- 

năle admirală, nă!. Înuelegă. ka 'snă Joyeuse ss fir is- 

bilă de fratele mei mi dorită, dar avem: doi... mslus= 

meskă :lsi Dsmnezeă!.. du Bouchage, vei nleka la Châ- 

teau-Thierry. a 

».— Sire, întreb: Enrikă, în îmi va: a. -nermisă, du- 

15 :ue voiă-ansnuia. sosirea Maiestznii .Sale monsinioră= 

Isi due. d'Anjou, d'a ms întoarue la Ilarisă?. 

— Vei faue ksm vei. voi,: du Bouchage, zise 
reyele. - II p î 

__ Enrikă salsti mi se îndrent; snre ăms. Din ne— 
ferivire Joyeuse îlă nzndia. 

— Îmi nermini, sire, : sr suzi o vorbs frateli 

meă ? întreb; elă. : | 

-— Susne. Dar ue este? zise remele mai înuetă. 

— E ks voiesue ss se.dskr în fsga mare ka 

sz uri fak komisisnea, mi. totă în f&ga. mare s3 se în- 

toarkz, ueia ue kontrariazs nroiektele mele, sire, mi w 

ale kardinalslsi. n 

— Ds-te dar, date, mi pine de reă “ne avestă 

„ înamorată. fsriosă. -
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Anne alerg dins fratele seă mi lă ajsnse în an- 
tikamere. n - 

| — Ei bine! zise. Joyeuse,' ale ks măltz grabs, 

Enrilă ? 

— Da, frate. | 

— Tlentrs ks voiesui s% te întorui. “ksrîndă? 

— E adevsrată. Să 

— N'ai a minte dar ss lokuesut Ite-va timnă 
la Château-Thierry ? 
e Kat se noate. mai năuină.' 

— Tentră ue? 

'— &nde noate netreue uineva, frate, akolo nă 
& lokzlă meă. 

— E ks totslă din : kontra,. Bnrikă, nentră ks 
domnslă dăuele d'Anjou kat. ss: dea serbztori la Karte, 
n kztă ară 'trebsi. ss remri-la Château-Thierry. 

„imn — Asta mi € kă nentinq5, frate. - 
— Din kassa dorineloră tale de reirayere, uri 

a- nroiekteloră tale de assteritate ? 

— Da, frate. 
".—' Te ai dssă la: “regele sr ueri o disuens? 
„— Vine pi a snas'o? 

i — 0 suiă, pi 

— E adevsrată, mam dosă.. 
— N'o.vei lkznmta. : | 
— Ilentrs ue,: frate ? 
— entră ks regele mare interesă S%5 .se  Jinseasks 

d'snă servitoră ka tine. E 
— Frate-meă kardinalslă va a faue atănui yeia ue 

Maiestatea Sa ns va voi sz fak,
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— Tlentr'o femeiz, toate astea! 
— Anne, te rogă, ns stiri moi maltă.. . i 

a — AL fă linisuită,: nă” voit reînvene;. dar s3 a- 
jănuemă o datz la skonă. Te dâui la Château- Thierry; 
ci bine! în lokă. d'a te întoarue aura de renede nreksm 
voiesui,: doreskă . ss ms “asteni în anartamentală meă ; 
& de msltă de krndă mamă: trzită îmnresns; am trebă=! 
ins, înpeleye .asta, ss ms afls ls tine. e 

.— Frate, tă, te dsui la Château-Thierry lka sr 
netreui. * Frate, 'daka -voit remznea la Château Thierry, 
voiă. învenina toale nlzacrile. tale. . în 

— 0! nisi de ksm! eă, resistă, mi am o. fire 
ferinitn, în stare d'a stinge: melankoliele tale. 

"— Frate... e = DE 
— Dz-mi voia, lkomite, zise admiralală ă. "o im= 

nerioass sivrăire, că înfeuimeză ne tatslă nostră, ui te 

îndatoreză ss ms astenpi la Château-Thierry; vei afla: 
anartamentală' meă ne kare li “vei Isa :1ă.. Astă anarta=—: 
mentă. dz din nlanslă: dejosă:în narkă, i: i ii 

— Daka o. ordoni, frate... zise Enrilkă: ks 1 re- 

signare. “ a 

=> ii 1 Nămesue-o ori kăm vei voi; komite, dorin- 

LD Saă. ordină; dar asteantz-mz. - | i iu 

— Mr voii ssnsne, frate. ..-: Sai 
.— Ii sănt “înkredinpată: kz nă vei fi -sănsrată 

“ne mine, ads5yi Joyeuse siringîndă + ne fsnele în bra-: 
uele sale. cei 

Avesta se .anzri - - kam kă. reuealg moate de îm- . 

brzjliuiarea.. frzpeaskz, :: ueră: kaii sei uri nleks d'a: dren-” 

tală la Château-Thierry. aa
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Elă alerga ks -minia '5nsi om ontrarială adik 

în făga uea mai mare... , 

__ Kiară întrauea sears: trosea; 7 nina nă ; nonta, ko- 

& auezată, „E Marna „la 
i 

lina ne kare Chăteau-Thierry „& 

noalele. sale. . | Ma | | 

La nămele .seă nori vile kastelsli „ye 1, lokoia 

nrinuinele se. deskiserz ; dar, kztă . desnre „9 asdiinu 

astenti mai msltă d'o orz nîns: so kanete..: 

TIxinuinele, ziseasnil, era în anartamentele sale; 

dormia, ziuea alti, fsuea: măsiks, îmi înkinzia valetală 

de kamers. Înss niui snălă, dintre. domestisi, nă nătea 

s 'dea snă resnsnsă nosilivă. „i 

Enrikă stsrăi ka ss: n5. mui; aibe s%,, Ieoele: la 

serviuislă reyelsi, mi sz se dea, de: „alansi, k totală 

întristerii: sale. +. .: ..: - E 

În rma. auestei Storziră, a „uri fiindă- i 5 suia mi 

ne. dinsslă. mi ne frate-seă ka snii din uei mai famili=: 

ari ai: dăuelsi, îlă întrodsserz într'snă salonă : din întiislă. 

noa snde nrinuinele, konsimyi :în-fine :s 1% nrimeasks. 

=: 51 Ojemstă de orb Anelka: noantea .krdea -ks în- 
vetală din veră. a pr 

i, Masă tîrîmă mi grei ală dsuelsi: Anjou r Tes5- 
nă în galeria; Enrikă, kare 1. velanosie se :: nrenarb 
la ueremonialălă obivinzită, n ce i ir 

ius :-Dar nrinuinelej lare: se - nzrea.. ka se . orbeste 

foarte maltă, sati. iste , ne. “ambasadorslă scă.. de.. aueste 
tormalitzpă lsndă-i m'sna ui îmbropgimenda-L, | 

-s. i. Bon 'zisa,, komite,! zise: elă,. nentră: ue pi. se 
faue. ast sănsrare. ka S3.; vii. .s% „vezi. msnă,  bietă” în- 
vinsă ? aa E aaa az ar,



Quei. Patru-geci-şi-cinei. 29% 

—. Rewele : ms : trimite, monsiniore,-ka sz vs în- 
suiingeză ks ar6.'0 mare: dorinus 's5. vazz ne -Alteyea 

“ Voastrr, ui, ka's'0 lase :s5 se. renaăse de -ostenelele 

sale, Maiestatea. Sa ..va ' veni! înaintea: ei mii : :va visita 

Château-Thierry msne uelă mai tsrziă, ii cit 

„:— Regele va veni: msnel 'strigi Fratele ko 

miskare de nenaue. 

Dar îmi 155 seama îndats. 

— Msne, mzne, zise clă, dar, în adevsră, ni- 

mikă nă va fi gata în kastelă niui în oramă ka s% nri— 

meskă ne Maieslatea Sa. 

Enrikă se înklină ka snă omă kare transmite 

snă ordină, dar kare mare niui dekum saruina ss 15 lko-— 

menteze,. 

— Graba uea mare ue o aă Maiestsyile Loră 

da vedea ne. Alteyea Voasir nă le a ertală st lesne 

te la sănzrare. O“ a ai 

— E bine! ei bine! zise nrinuinele iste, eă 

sânt datoră ss îndoeskă timnslă. Te lasă dar, Enrikă; 

îmi mslmsmeskă de ismeala ks kare ai venită, kzui ai 

alergată tare, dus kăm vrză: renasss-te. 

—  Altemea Voastrz nare alte ordine sp mi 

transmite ? întrebi ks resnektă Enrikă. . 

— Niui snală. Kslkzote. Vei fi servită în ka-= 

mera! domnici tale, komite. Astz sears nam serviuiă, 

n5 mi & rea bine, am ănă ncastimnsră, am nerdstă 

ui foame mi somnă, ueia ue mi faue o viaur riste mi 

“din kare, o înweleni, n5 îmnsrismeskă ne nimini, 

Anronosită, suii o notate? 

— N, monsiniore, ue nostate ?
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-— Aurilly a fostă -mznkată de sui... 
2 Aurillyl strigă :Enrikă ks : mirare. 
„— Bl da... sfzuriată!.. Asta € ksriosă: ue reă 

moră toni aueia kzui s'alztărs de. mine! Bsns scara, ko- 
mite, dormi bine. : DE - 

" Uli nrinuinele se. denzriă Ia snă nasă renede. șa



XXIII. 

“îndoială, 

[i 

“Enrikă, desuinsc, mi strebatindă antikomerele a- 

fl snă mare nămsră de ofineri de kănosuinya sa kari. aler- 

gart la. dînsslă, ui kari ks maltz amiuiv i ziserz ss lă 
kondsks la anartamentală fratelsi. seă, aurezată într'snă 

sngiă altă kastelslzi, SI 

„: Dăuele detese biblioteka “drentă. lokzinyr Tă Jo- 

Yeuse,. în timnălă. loksinyei sale, la Château-Thierry. . 
Doss. saloane mobilate, din timnslă Iăi Franuiskă I 

se. komsnila snslă ks altslă ui da. în bibliotekz;, astr 

din: srm'5 kamers da în gr5diuz.. | 

“În biblioteks îi amiezase - natală Joy use, « sni- 

rită. jenemă ui, totă. „d'odats, kaltivali: întinzîndă brat 

nănea mztna ne - suiinuz, deskizîndă | ferestrele . resnira 

natăra ; organissrile ssnerioare. as nevoi: de. înveseliri 
mai komnlekte ai : vintală de, -dimineagr. ; „kantzlă. nase- 

a ia pad Pa ema 
aa! a ia ha ii ct Dia a
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“riloră sas nrofsmslă floriloră adzsnia snă  noă fermekă 

la trioletele Isi Klementă Marot saă la odele Isi Ronsard. 

Enrikă otzri ss nsstreze toate lskrsrile kim era, 

nă ks era miskată de sibaritismală noetikă alt fratelsi 

seă, dar, din kontra, din ncîngrijire, uri nentră ks i era 

totă na de era akolo saă în alis narle,: 

Dar în ori. ue stare ară fi fostă minunile sale, 

komitele, fiindă-kz fssese kreskstă a n neîngriji nisi 

o da!z datoriele sale kztre. regele saă kztre nrinuinii 

din kasa Franuici, se informă ki uea mai mare grije 

de nartea -kastelslai de o , Loksia nrinuinele de la în- 

toaruerea sa. Da 
Întimnlarea trimitea sah auestă renoriă, ănă mi- 

nănală uiueronă Isi Eurikă avesta era auelă jsne ste- 
gară a kzrsia indiskrej uisne, în mikălă sată din Flandra 
snde' amă fzkstă sz se - onreasks nersonâyiele noastre; 
deskonerise nrinvinelăi: "'sekretală “komitelăi; auesta nă NS- 
r5sise ne 'nrinvinele de:la întoaruerea sa aui nstea foar: 
te „bine ST informeze ne Enriă, i 
- * Sosindă la Château- Thierry, nrindiniele Isatase 
mai: “întâi: netresierile wi sgomotslă atenui lokăia “în 'a- 
nartameniele vele” mată, nriimia + dimineana ui seara; 
ui “ziăa,: “alerga dăns! uerbi în: nsdare, saă vina komo- 
fana în narlă auestă navilionă, ans felă : de: retragere 
ncânroniats-! “afars -d6 familiariă “ kasei nrinvirielăi, era 
nerdată s5b franzele: 'arberiloră, nui abia: anzrea ne d'a- 
Snra” “arneniloră gigantiui uzi nrintre desimea 'gardsriloră. 
aa "* Irinuinele : 'se - relrisese de d055 zile într'snă 
navilionă; | aveia u6'ny 1& ksnosuea - zivea ks - întristarea 
we i kassase moartea li Aurilly îl& kxilsnda în asts
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singurztate, aueia kari îlă  lsnosuea' nretindea ks întra- 
velă navilionă se fsuea vr'o fantr răminoasz sa$ infer-= 
nals kare, într'o' dimineaţs,: sară da ne fans... - 

“Ori sna:saă alta din: aveste înkinziră -era..kă a= 

ist mai nrobabilz, kă kslă nrinuinele se nvrea desne- 

„rală: kendă o afauere:saă o visits. îlă 'kima la kastelă; 

ama' în: kstă dans: ue: nriimia :astp. visits - sat ' termina 

asts afauere, .. reintra ::în - singsrziatea sa, . fiindă servită 

nămai de. doi valegi. de > kamers ari, 8 YIzăSer3 „n 

skîndă. î Dai 

— Atănui, zise. Bari, serbarile nă : voră îi 

vesele, dala nrinuinele' este de aueastz moare. -: 

| — 'Negremilă,: resnsnse 'stegarslă,:. lipi fiz-kare 

va sui. 55 komnzlimeasks ;la.: dărerea:. nrinuinelaă lovită 

în msndria: sa ui în afekyisnile sale. . SI 

 Envikă totă întreba fir a voi, mi avea ănă ks- 

riosă interesă nentră aueste 'întrebzri,. asts. moarte a lzi 

Aurilly. ne kare: l5 lksnoskăse . la :ksrte, . mi.ne kare lă 

revzzăse 'în Flandra; auestă- felă: de indiferinus ks kare: 

nrinuinele i ansnuiase: nerderea ue o simuise; asir în: 
kidere. în: kare nrinuinele! trzia, -dsns'.:k5m: se: ziuea, de. 

la :asts "moarte; toate: asiea:-se lega .nentră :dînsslă, de: 

pesstăra misterioasr: uui- întănekoass,: fr” a sui,. lim 

cra kăsăte: de vr”o.. kzlă-va: “timnă "evenimentele Vienei 

sale: nn e i i pi E 

i, întrebă :elă ne:  stegară, ai zisă: [5 nă 

se suie :- de  &nde vine nrinuinelsi nostatea. morpiă . si 

Aurilly 9 

| Na Da ii 
- . m ze [ 
aaa Tessa 
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„ut Dar! în-fine, stzrzi elă, Se snsne 'ueva în 

arivinpa aucasta? . ” ă 
—.01. negremilă, zise  stogarală; adovsră saă 

minuisn5, 0 vei. sui, toti .se mai snsne. kzte ucva. 

„— Ei bine! sz vedemă. 

— Se ziue-kz nrinuinele vîna ssb saluii anroa- 

me:de riă, mi se : densrtase de ci alui vînstori, kzui 
faue totă din avîntari mi se: ismesue la vînztoare ka la 

jokă, ka la fokă,: ka la dsrere, ksndă d'o dat se vsză 
întorkîndă-se ko figsrz sntimîntatr. 

;,Kărtesanii îlă întrebarz, ksgetrndă: ks se întim- 
nlase o simnls aventsrz de vinstoare. i 

- Elă uinea în mznz dosz nakete de asră. 

— Înnelegegă astas : domnilor? zise elă l'snă 
glasă konvslsivă, Aurilly & € moriă, Aurilly a fostă mzn- 
kată de lsni!. a 

Toni strigars de mirare. 
| „—-N3, zise. nrinuinele,. ama este, saă drakslă 

s5 mt iea; bietslă ksntstoră de. lslă. fusese totă d'asna 
mai mare mssikă de kztă kzlzreuă bsnă; se riare k5 
kalzlă. lă -a lată, mi a kszstă într'o rovinz-snde s'a 0- 
morită; a dosa-zi, doi ksiztori kari treuea. ne lings a- 
si rovinz -aă5 aflată kornzlă: sei ne jsmztate mnkată 
de Iăni,-: mi. nroba kr lskrslă s'a vetrelistă astă-felă, mi 
ks xoii n'aă nimikă a faue în toate astea, & kr vele... 
dos nakete .de asră: ue le: avea. SănrzĂ, + aă fostă a- 
dsse: ks kredinps.... DIR | 

— Ile: ling'aestea. fiindi-ks nă Sa vzzstă ni- 
mini adskindă aveste dosz makete de asră,. 5rm; slega- 
rălă, se dz ks sokoteala ks fesesers date nrinuinelsi de
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vei doi.kziztori, kari, întilninds-lă. uri: rek&noskînds-lă 
ne maryinea. rîzlăi, i ansnuiars aueastr nostate a mor- 
pii. Isi Aurilly. i 

„— Asta, ksriosă;, mărmar5 Enrilkă 

— Kă atstă mai kăriosă, ărmi stegarslă, ks kztă 

Sa vszălă, se ziue înl5, — adevsrată o fi, minuisns'0 

îi? — mrinuinele deskizîndă nortiua narkălsi, “din nar- 
tea kastaniloră, mi nrin ast ' nortiyr, trekîn:ă ka 

„d055 ămbre. Ilrinuinele a înirodssă dar - dos nersoa- 

me în. narkă, negreinită ne .uei. doi kslstori;: de a- 
tsnui nrinuinele a emigrată în navilionălă seă, mi nă lă 

amă vzată de krlă ne făriuri.. 

— Uli nimini- n'a -vzzstă ne auei doi kalatori? 

întrebi Enrikă. | 

- — E5, zise stegarslă, dskînbs-ms ss ueră nrin- 
vinclăi kăvîntelă de ordină de sears nentră garda kas- 
telzlzi, am întîlnită snă: omă. kare mi a nzrstă sireină 

de .kasa. Altenii Sale, dar n'am nătstă ss i vsză ligăra; 

fiindă-—lk5 auestă omă se. întoarse. ksndă m5 V5z5 uri i I- 

să ne li glăga sa. - : 

— Glsga sa! 

— Da, auestă .omă  semzna lant perană fla- 

mandă, mi mi a adăsă: a. minte; 'nă suit nentră- ue, ne 

auela kare vs: însonia, k&ndă: ne. întilnirsmă 'kolo josă. 

Enrikă tresvri: aueasts observare: se lega nen- 

tră dînssl“-'de auelă ' interesă ssrdă mi sisrăitoră vei 

insnira asts istoriz; :uri: dînsălă kare. vszăse: ne Diana 

wi ne konsonălă ei înkrezăni le i Aurilly, asts ides ve- 

nise kz uci doi kslstori ue ansnuiaserz niinuinelăi moar- 

tea neferiuitslzi ksntztoră. de Istă, era de kănosuinua sa:



302 „.. Biblioteca Litteraria,. 

is = Enrikă se sitb kă -lsare a minte la stegară. 
-— Mi ksndă krezsuri: ks a! .roksnoskstă ne a- 

vestă omă, ue idez pi a venilă, domnsle? întrebi, elă. 

-— Eat ue, kăyetă, resnsnse stegarslă;. ks toa- 

te auestea' mami voi nimikă ss întsreskă ; - nrinuinele ns 

s'a lenzdată negrenrită de ideele sale assnra Flandrei; elă în- 

trepine' nrin. ărmare snioni; omslă kă.vestimîntslă de lznz 

este 'snă 'snionă kare întorkinds-se va: fi. aflată ueia ue se 

întîmnlase mssilslsi ui va fi adssă dos nostzpi d'o dats. 

| ; —— Asta'seamsns a adevzră, zise Enrikă. absor- 

bită în' ksuetsri; -:dar "avestă omă ue. fzuea : elg. lizndă 

13 ai vszstă? SE 
mii —-Treuea da lngală narkălsi kăre înkonjoars 
narterslă. Pa 

— Atsnui ziui kr uei: doi Ik'zIstori, bindă-ks ziuă 

Io săntă: doi... i Si 

— Se ziue 15 Saă „vazală intrendă dosz. ner- 

soane, eă, am vuzstă nămai sna, ne omslă kă gluga. 

»—— Atănui, dens -lkăm ziua, omală kă glsga ară 

lokzi în florzris. 

— Asta & nrobabilă. . 

„:— Uli avueasts florzriv -are vr'o emire ? 

"— În oramă, da,. komite.. 

" Enrikă remase kzlă-va timnă tskată ; inima sa bstea 
ls nătere; aueste amsnsnte, indiferinte în anarings nen- 
tră dinsălă, kare se nsrea în tot avestă misteră ks are 
o îndoi!s vedere, avea snă interest nemsrpinită. 

Noantea, îni'avestea sosise; ui “amindoi. jăniă 

vorbia, fsrz lsminare în anartamentelă Isi Joyeuse. 
„Ostenită de drsmă,. îngresnată de. evenimentele
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ksrioase ue i se snăserz,. îvrz mstere în kontra emo- 
jisniloră ue le fksse ss nasks. întrînsslă, komitele se 
întinsese ne natălă  fratelzi. ses... mi îmnlznta-- makinală 

okii în azărălă. Morală, lare .semsna înstelată de dia- 
maute, IE i i ata 

Jsnele stegară Samezase ne maryinea :: ferestrei 

ui se 'Izsa a se afsnda uri elă.'de bsniz -voiz, în auea 

nsrssire a 'sniritălsi, în. avea: noesiz a jăneyii, în auea 

amoryire înflorit a bnslsă trai ve:0 ds rekoarea. îm- 

bzlszmits. a serei. i: 

O mare tzuere alkoneria narkală uri ramă; NOr- 

uile se înkidea, lsminzrile s'anrindea kă' înuetălă, ksnii 
Istra în densrtare .în kasa :loră în kontra 'văleniloră în- 

'ssruinayi a. înkide seara. grajdsrile. 

Îndats stegarală se skali, fsks k5 msna 5nă 

semnă, se nleki neste fereastrz, mi: kiemsndă -k'snă 

glasă slărtă wi lină ne lomitele întinsă ne mată: 

— Vino, vino; zise elă.. | 

| — Ve & dar? întrebi. Enrikă, destentand-se 
kă iupeals din vissli seă. - 

— O0mală,: omală ! 

—. Hare omă? m 

„:—.Omală ks glsga, snionslă. 
| — 0! zise Enrikă. ssrindă din nată la fereas- 

trz wi rezimsnds-se .ne stegară. e 

—.Eats, ărmi stegarslă, îlă "vezi kolo josă?. 

treue- me .lîngs narkă, asteants, 0 's5 renars; eals, ari- 

vesue în auelă snapiă lsminâtă de lsns; eatz-lă, eats-l5! 

— Da. | 

— No & ama kr a sinistră ?
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_— Sinistră, ai. nemerit'o, resninse du “Boucha- 

ge înlrantsnds=se uri elă. 

„i —:Kreză. domnia ta k5 auesta. sz. fin ă ănă snionă? 

„lo— No kreză  nimikă. mi kreză totă. . 

— dits-te» merge din navilionslă nrinsinel 

la florzriz..-. . 

—i: avilionslă nrinuinelsi € dar akolo ? întrebi 

du Bouchage .arstsndă kz denitală nsnktslă de snde se 

prea kz vine streinslă. “ 

— Vezi auea Iminare kare tremărs. în mizlo- 

kală franzetatăi. _ 

_— E bine? 

„— Este din sala de msnkare. n 

— A! strigă. Enrikă, eats-lă ks mai renare. 

„n — Da, fsrs îndoialt se dsue la florzris ka ss 

întilneaslz. ne konsonslă 'seă;  axzi? : 

:— Ye? : | 
— Sgomotslă znei kieie kare shkteyie î în broask 

„— Asta 8 kăriosă, zise du Bouchage, în toate 
astea e yeva ordinară, mi kă toate avestea... 

— i ks toate auestea te înfiori, ns & ama? 

Se aszzia sgomotslă snsi felă de klonotă.. | 

— Avesta € semnalzlă de uina kasei nrinuine- 
[si:: vii” ss -uinezi kă noi, komite ?. 

— N5, îi mălgsmeskă, mam - trebăinus de ni- 
mikă.. IIli daka foamea ms va sili, voii kizma. 

ă — “Nastenta niui deksm asta, domnale, mi vino 
st te înveselesui în: komnania noastrz. .- 

— No, ks venzlinys. Sa 

— Hentrs ue? i
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— A. S.R. mi a ordonată într? adinsă sz îi 
servită în kas3; dar n. voii sz te înlvrzieză. Iei 

— Înă masi usmeskă, . komite, ':seara ban! nrive- 
geaz» bine fantasma.noastrz..  . -..: A: 

— O! da, îui .resnsnză - de aueasta ; afara :nă= 
mai, 5rm ; Enrikă de ns m'aui teme .k'am vorbită nrea 
măltă de dînsa, afars nămai de nă m'ară anska somnălă; 
veia .ue. mi nare mai mrobabilă, mi mai! sanztost de kB 
ss nendeskă smbrele mi snionii. 

„ — Negrewmită, zise stegarslă 'rîzindă. 
INi să .voiz de Ja'du Bouchage. 
Abia emi din n Pibhotelea ni. | Enrikă alergi în 

grrdinr... 
— O! msrmsr$ els;, e Remyt' & Remy! Iă ami . 

rekănoasue în. întsneuimile infernulzi. 
IIli jănele, simuindă 'uenskii sei vremărande s5b 

dinsslă, .îuri nsse ;msnile smede! ne frsntea-i. arzîndz. 
„ii —iDămnezeslă meă ! zise elă, 'asta ns & oare 

:mai bine :0 nslsuire a: bietslzi . meă kană bolnavă, mi nă- 
6 oare skrisă ks în somnă :saă. în vegiere,. zisa .saă 
„noantea,. voiă “vedea ncînuetată ne .aueste doss figsre ue 
aă ssnată o ărmr întsnekoasz în viaya mea? 

În adevzră, ărm5 el: ka ssnă .omă.- kare simte 
nevoia da se konvinye singără; nentră ue Remy .'s5 fir 

aiui, 'într/auestă kastelă, la - dăuele d Anjou ?., Ue ară fa- 

e. aivi ? .ue-relagisni :dsuele d” Anjou ară nztea -sz :aibs 

ks Remy? Km în-fine ară [i nzrzsită clă ie. Diana, e— 
terna sa ;komnanis ?:Ns! n & elă. i 

Anoi, neste ănă minztă, :0. konvinuere întinis, 
nrofănds, instinktivs, învingîndă îndoiala: 

OUEI PATRU-DECI-ŞI-CINCI. VOL, 111 20
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Ia EI 85! elg €! mărmsrh: elă desnerată ui Te-— 

zimsnds- -se de zidă ka sr ns kazr. i 

“Ynmdă termina ' formăla - asestei - ksnetsri domi- 

ante, ncînvinse, stsnîna tstloră. ueloră-alte, -sgomotslă 

askspită :al% -broasuei ressns: cars, -mi kă toate ks a- 

mestă sgomotă “era: mai: nesimyită, - simyerile, sale întz- 

xitate.. îlă: aăzirB. E 

“ „Bnă! fioră. nedeskrisă tel nrin totă normală Î- 

nelzi. n 

Elă. askalt; din nos. „i 

Se fsuea.: îmnrejărălă Ii o - astfel de user, 

în kwtă: aszia bziindă kiară inima sa. | i. 

Kste-va minzte treksrs fzrz ka st vazz nimikă 

amprîndă din ueia ue astenta.- RA 

- Ko toate .astea, . în: linsz . de ol, srokile: sale i 

snsnea kr uine-va sanronia. a 

 EI&. aszia skirmiindă nisinzlă ssb nisue nauri. 

Îndatv linia neagrz a lkarnenslsi: se krest5; i se 

.nzră ks vedea ne auestă făndă întsnckosă miskznds-se 

:0 grăn5 mai întsnekoasr înkz. e 

up nt — Eatr-l5 ks se întoarue, mărmărd Enrikă, si sin- 

gsră 6? însonilă este?: “ E : 

oi: + Grănă înainta snre' nartea snde lea arpinta i 5nă 

snaniă: „de! terimă demertă. | Dr 

i zi. În minătelă ksndă, -anskzndă nezimi, oma: ks 

„giga strebstea auestă - snaygiă, - “Enrikă krezăse k3 rekă- 

-noasue. ne. Remy.:: 

Astz datr Borilă viză d05% imbre foarte alese; 

„elă ns se mai. nătea însela, ; ta
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Bnă frigă de moarte desuinse nînz, în inima sa 
mi semsns ks 15 feks de marmsrs, .. 

Vele dos smbre îmbla izte, de imi lsnt nasă 
geanzsnă ;  uea, dintiiă era investite lo glsgz de Isn, 
mi, Pa doza sa arztare ka la ea d'intiiă, komitele kre- 
ză k5 reksnoasue ne.Remy. Uea d'a doza, ks totală 
înfsmăratz într'o manti mare bsrbteaskz, skzna de ori 
ve analise. 

Ii k& toate astea, ssb asi mants, Enrikă kre- 
ză ks devină ueia ue nimini n'ară fi nătată vedea. | 

Sloase snă felă de rsyire dăreroass, mi îndats - 

ve amîndoss .nersonayele - misterioase desnsrrs dans 
karnenă, jsnele fâui înderztă din dsmbravs în dămbravs 
în ărma auelora kari voia sr ' ksnoasksz. 

„.——. 0! mărmsră elă mergîndă, oare':ns ms în- 

uelă, Damnezeslă meă-? este oare. ko nstinps ? RI:



XXIV. 

„-2i +*-Biwikă se strekărb Wa lengslă Farnenslăi ne nartea 
întsnekoas5; ferinds-se da faue vre snt sgoiiotă, 'Saă 
ne nisină saă d'a lsngslă frsnzeloră. 

Îndatorată d'a îmbla mi, în îmbletslă se5, a se 

vegia ne sine, n5 nstea ss vazz bine.  K5 toate aue- 

stea, dsns tsrnărs, dsn» vestiminte, dsuz îmbletă, sts- 

răia întră a rekănoaste ne Remy în omălă ks gluga 

de Iznz. Lu 
Nisue simnle msreri mai snsimintstoare nentră din-. 

sălă de lztă nisue realitrui, se înzlua în sniritslă seă 

în nrivinya konsomslsi auestsi omă. 

"Auestă drsmă als karnenslsi. da într'snă gardă 
mare de snini ui în mirălă nloniloră kari desnzriia re- 

stală narksli de navilionslă domnălsi due d' Anjou, ui 
lă înfsurăra k'o nerdea de verdeaus în mizlokslă kria, 

nrekăm amă snăs'0, desnsrea ks totslă în kolmzlă iso- 

7
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lată ală kastelzlzi. . Era akolo .nisue frumoase  basine, 
tofinzără întănekoase nstrănse la alee, kotite, mi arbgri 
sekalară, ne .boltele krora lina versa kaskadele lminei 
sale: argintie, ne. kpndă de dessbtă, hea, era neagrs, 
onales, ncnstrsnss. 

Ii “insia ăragiglă. , AS i - 

În adevar, a kzlka i atsta. kătezare.. ordinile 

ntimuinclzi „uri,„a. que, :nisue- indișkrewisni ama de 
mari, era... fanta. de -5nă, leală wi 'nrobă yintilomă, 
dar de. znă: lamă . „Snionă.. aţ. de znă. welosă „otsrită la 
toate estremitzpile. a . tata 

i i Dar deskizîndă - bariera . are desnsruia maria 
uelă mare de uelă mikă, fiindă=kr omslă . îskă :0. mis= 

kare ve- Isi figărai deskoneriiz, mi asts figero cra a 
1: Bemy,. komitele „nă se: mai tems. ui: merse reală în în: 

ante. lă; nerikglă de. ori, se s'ară “întâmnla, - 
Sua. era. înkisă Enrikt szri .neste. -stîngis. ui 

se. ngse: Sp. srmeze ne. „Wei. doi. streini visitatori :ai nrin= 

sinelă., aaa it 
+ Anestia 'se.. grobia.. 
- Afars din astea. .5nă altă sebiolg de. Snaims  îlă 

one n nse. Ș 

Dauele emi “aia navilioni la sgomotală “Io 0 

r5 ne nisină nauii lgi Remy mi ai, lkonsonglzi seă. 

N: Enrikă se. rank | dens. „velă. maj „grosă arbsre, 

ui.  astenti,; : i i - 

N st 55 Vazb ; nimiltt, nămai 15 Remy sal 

tase nrea josă, 5 konsonălă li Remy îskse o reve- 
rinus 'de 'femeis, iar N5 0. „salătare «de omă, | “mi ko dă=
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vele transnortată, oferise : Dragi” seă avestei din a Srms 

nveksm: iâră fi feat lao femeiz. tă 

- Anoi kbte trei, înidrentunds-se kztre navilonă, 

desnsrăser't ssb vestibslă a kzrzia” 15 se înkise dans 

dinuuiă. | 

sn: — "Kate ss fakă întrenă felă O “dats, zise En- 
rikă, ui s5 ieaă ună lokă mai lomodă 'de snde ss notă 

vedea: fis-kare semnă fsrs s5 fii vozată. - 

nb ti Se ori: sp se das la o dăiibravs! âilte= 

zatz între navilionE uri 'snaliră* ; dămbravz din ventrală 

kzria  eruia 0 fsnthă, asilă nenzteiisă, fiindă-k5 nrin- 

sinele m'ară afrsnta ana uri. tăfimzrile, moantea, ne 'aea 

rekoare “mi: 'ăimezealz ue săntă- din „naters resnsndite'i im- 

nirejărălă auestei fentsne. 

Enrikă asksnsă dărvo' statăs kare se însluă nes- 

te 'fsntsns; redikindz- -se din -toatr îns uimea nedestalslzi, 

N5lă 55 Vaz; ue: se 'netreuea îi “năvilionă, a kzraia fe: 

feastrs “mrinsinals + se deskidea întreags dinaintea Ii. 

- “Nimini nă se feria, fiindă-ks nisi nalt nd! n5- 

tea, saă mai bine ns trebsia St nDirănzs nîn akolo.” 

O mass era n5s7, servi ks Isk5ă ari înksrkats 

de vinil: nkepioase “pnkisă în -"nisue“ stikle “de: Venel ia. 

Dos Skazne ămal, la aste “mass astenta doi 
Komesăiil ei 

_Daielă ; se 3 îndents, Katre anal is „nbrasindă 

se nzre ea ED li 

    

7 — . CI rar . ' . ras LEI Pa a [- 

* „Mlirs do. „porar ale k5rora ramsre. sunt întinse, Kolkate ne sms ză, 
iui piste astă-fel arin kuic sat arin grztare.
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foarte komodr, nentrs '5nă 'îmbletă : de 'noante,: se' fpuea 

foarte nekomodr kendă ajsnsese . la skonslă auestsi: îm= 

bletă, mi 'k'endă. auestă  slkonă era o :uins.  Atănui ner- 

soana kwria sc. adresa invitarea “arănleb „manta : sa ':ne 

snă skasnă, mi likzrirea lsminsriloră strelzui .fsr5 nivi o 

smbrs ne figăra nalidz ii lkă maiestate -frămoasz a ă- 

nei femeie -ne kare oki: snzimintauă ai si: Emrikă o re- 

kanoskărs mai întăi ti to iod 
Era dama din Rasa misterioass, din strada. As 

gsstiniloră;. kzlztoarea. din Flandra: . era în. fine-Diana 

ale kzria. nriviri „era mortale „ka. niste: lovităre :-de 

nămnală. ae NEI It Rae of 

Asts. datr ea  erta vestimintele seksulai 5 seă, :era 

învestit. l*o.rokiz de: brokardă; diamantele Isaia, la, gî- 

tală ci, în nsră mi la msn. . eo aa 

Ssb asts grtealz, ualoarea : figsrei: sale: reewmia 

ink. mai măltă,. ui fer: flakzra kare „eumia . din okiă „sei, 

S'ară. [i nătstă krede..k5 dsuele, arin: întrebzinuarea: vr; 

snăi mizlokă mayikă, .kismase ::nrin. fermeue ;. mai .măltă 

zmbra auestei femeie: de kzlă kiară. ne. femeia.. ŞI 

Fzrs snrijinălă statăei .ne kare înlrztiuase bra= 

mele sale mai rev de kstă însz-uri marmsra,  Enrikă ară 

fi kzzată ne snate în basinslă ; fontpnei. - -.: ui 

„„Douele se -nzrea Deată: de bsksriz; se sita .kă 

azere la astz fiinuz minsnatz kare Saurezase : în . fapa 

lsă,. mii kare. abia ; atinyea “obiektele . servite . din .ainte. 

Din: kzndă - în. ksndă Franuiskă: se întindea. ne mass. ka 

ss .ssrăte o: msn5.a .mătei ii nalide lkomesene,  kare;se 

nzrea astă-felă de . nesimyuitoare Pauele : ssrsătzri. ka km 
. A , , 
da
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msna-i ară [i fostă skalntals în alabasiră, a. kursia tran= 

snarinyrs mi albege o.avea:. : ie 

: Din ksndă în ksndă,' Enrikă ireszria, înli. nănea 
mzna ne frănie, stermea. 5 asi 55 sudoarea reue 
ue nilka! dintr însa. ci e oa ra 
„ir — Vis este ea? moarts 37. 
=. i»: Douele “îmi nsnea“ toate  violinmele : uri desvolta 
toatz elokăinyga sa ka ST ; inveseleasles; ass frsnte a5= 
„Sera: + | a ERE i 

“Remy, singura servitoră,. findi-ks dsuole: de- 
nsrtase ne topi, servia aueste' dot nersoâne, mi din 
Ikzndă în ksndă, atingindă ks kotslă ne doamna sa'ksndă 
treuea ne dinderztală ci, nsrea kr 0 roînsflepesue nrin 

aveastz atingere, ui o rekiams la „vial aus saă măi bine 
la sitsapisne, i 

: Atănui ănă: val: de 'romeaus se ărka în frntea 
janei fomeie, okii sei: arsnka. ană fslyeră, -ea ' ssridea 
ka kăm visnă fermekztoră atinsese snă resortă ' neks- 
noskătă. din avestă inteliintă astomată uri onerase fel 
werălă no mekanismslă - okiloră, kalorallă ne al5 obra- 
zl mi sărisslă mal băzeloră. 
E " Anoi: rekzdea în: nciniskareă sa..: 

K toate astea; urinuinele se 'reanronid, ini nrin 
ksvintele salo nasionate învenă S5 înkolzeasles nosa sa 
konkaistz. : 

Atănui Diana kare din lksndă în ksndă se sita 
la ora snsi m'rrenă ' oroloniă: “atârnată d'assnra: kanslsi 
nrinvinelsi, me” zidală” onssă' -kă dînsa,. Diana nzră .ks 
faue o silinu assnra ci, uri, nsstrsndă srisslă ne: bs- 
ze, Isi o narte mai aktivz la konvorbire. 

pe
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::Enrikă- ssb asilslă set de. frsnze îmi sfuuia : ns 
mnii ui blestema toats kreayisnea, de la femeie: ne kari 
le. o: fată: Dmnezeă, 'nînz la: Damnezes: kare a fostă 
frkată de femeis. | 

I se nzrea monstrăosă. mi nedrentă lo aste fe 
mei, ama de kăratz. wii ama. de severs,: ss se dea ama: 
de vslgară nrinuinelăă, 'nentră..kz cra nrinuine, amorslsi 
nentră ks era. dasrilă în auestă nalată. | 

Oroarea sa nentră Remy:. cra astă-felă, în. lată 
iară fi: sfsuiată frs îndărare! inima, ka s5..vazs daka 
o astă-felă de fearz avea srnuele mi inima nsi omă. 

“În auestă: narosismă. de, făris uri de - desnrenă, 

treks: nentră Enrikă timnslă auelei wine aura „de. delisi- 
oase nentrs dsuele d'Anjou. “ 

- Diana .ssn5. - Ilrinvinele. înkzlzită.. de vină mi i de 

vorbe. galante, se. shal, de. la mass ka sr îmbrzl mimeze” 

ne : Diana. - De -. 

"Totă ssnuele Jai: Enrilkă se  înkiegi: în vine. Ks- 

stă la koastr daka avea o snads, în sînă daka: avea 

ană- nămnală, : a Ie 

„ui “Diana, k'snă, 'sărisă “stranii, - ui, kare. negreuuilă 

kz „nîn' atsnui mavssese vre snală asemenea... ne niv: o 

figsr's, Diana îlă onri.:.. 
— Monsiniore, zise ea, nermite- -mi la 1 nîn'a. nă m5 

skăla de la masz,. ss îmnaruă. kă Altenea Voasirs a- 

vestă frsktă kare mi intzrits găstelă, -.-. - Dai 

I/aste ksvinte, ea întinse nina. sare “oală de 

filigranz de asră, în kare. .era dozz-zesi de n nersiui mină— 

nate, mi 155 &na. 

Anoi, skopindă « din singutoarea sa 5nă foarte fra
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mosă kăpitamăială krăia. feră “era de -armintă uri nls- . 

seaoa de' malakiiă,: tzis: nersika- în 0055 msrpi ui dete 

sha nrinuinelăi kare: o 'lăă uri 6 dăse. kă Iskomis la bere 

ka km ară îi szrătată male Dianei. 

- Asts fants. nasionatz: nrodsse o astă-felă de în- 

tinsrire assnra .. şi :însă-—uri, în :kstă - 5nă noră: întsneki 

vederea sa: în minstală .ksndă 'mauika. din frăktă.. 

Diana se sita la dinsălă ks okislă seă _limnede 

wii -kă 'sărisălă. scă neklintită. aia 

: ..-Remy, rezimată. de &nă. stilaă de lexani stea, 

se :vita'. uri 'elă k'snă aeră întsnekosă.. e au 

“Ilrinuinele năse o msn ne fesntol sterse kzle- 

va!  “ikeatăre: de szdoare. ue. învenea 5% kărgs, ai însipi 

bskata ve o mislase. IRA e 

oi, îi. u Astp' sădoare. era. negreimită simntoma snei indis- 

năneri srv ..veste, ki, ne ksndă. Diana msnka vea al- 

t5 jămziate de nersil:z. nrinuinele ls ss kazz.ue. mai 

remsnea dintr'a .să ne. farfăris, i, skslendă-se kă sil, 

se -nzră ks invit ne: frămoasa, sa. -komeseans : a la ks 

dinsală acră în grzdinr. 

: “Diana: se :skălf, wii fsr'a: ziue 0. vorba; ls bra- 
aal6-a ue“iilă da.douele.: i iii e i 

| Remy îi rm k& okii, mai virtosă' ne ntinsinele 

ne kare aerzlă: îlă 'reinssfleni ks. totslă. - 

- "Ile lzndă:mergea, Diana steruea. mikslă feră ală 

kapitelar ses ne o batisty, brodats kă asr, ui l& nsse 

cars în teaka: sa':de .nele..::: E A 

“Ajănsers ::astă-felă : foarte  anroane; de „tafiislă 

indo sta asknsă Enrikă: 

a tata d
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„ IIrinvinele striipea i, amoră ne inima. "sa a bra- 

al janei femeie, ii ct tt 

— Ms simyă. “mai: bine, zise elă, uri ks -toate 

astea nă suiă ue greslate îmi anas kansi; isbesk nrea 

malt$, o Vsză,; doamnr: -* : ar 

“- Diana smălse kste-va. [lori dintr'o i iasomi5, 0 ra= 

msr'5” dintr”o viu “selbatiks mi dosz rose fismoase' ue 

tanima o uarte întreag a  nedostalalai, dans kare Enrikă 

se mikinora snpimintată. : a 

n n de fa, doamns?- întrebi: nrihuiriele: : a 

= Mag  asigărată totă d'asna, monsiniore; -zise 

ea, ks nrofemală floriloră 8 uelă' mai bsnă .remediă la 

amegeli.-: “Kalegă snă băketă 'snerzidă ks, fiinde-jui: dată 

de mine atestă, bsketă va avea , înilsinnza magike vei. 

sreză " NAC a: e tu m tă 

“"Dary adanzndă florile - Dietă, ea Insă ss ikuzr 
0 ros5, ne kare nvinvinele” se  grsbi, 8, galanteri! s'0 

iea de josă. i 

 Miskarea Isi Fronuiskă fese: “ienedoy; dar kă toate 

astea" nb” ama de : renede. în kztă s3 nă dea timus Di- 

anei sr verse ne“altu: ross kste-va niktsre dintr'o li- 

koare înkisz într”o stiklimoarz de. asră - ne lare. o skoa- 

S6 din sînge 
Anoi 15 rosu ne kare arinninelo. 0 : lase - de 

jos, ini: „ nanînd'o la uingstoarea sa: 

i — “Aeasta & nentră mine; zise ea, sz'skimbsmă: 

Di, în skimbă ks" rosâ''ue nriimia „din mnile 

ia 

“ nrinvinelăi, ea i intinse bsketălă. : Răi i 

Tlrinuinele : îlg los -k3 nesagiă îl& resnirs .kă nls= 

yere ui netrekă 'brajală: seă îmnrejărălă taliei: Dianei. Dar
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asis strînsoare volsntăoasz, tărbări,: negromită simysrile - 

Isi Franuiskă, sui i se îndoirs menskii. mi făse - silită 

- Ss weaz5 ne 0 banks de verdeaus. kare s'afla akolo. 

| - Enrikă nă nerdea din - vedere pe . aueste doss 

nersonaue, sui kă toate astea mai avea ui 0 nriyire 

nentră  Remy, ;kare; în. navilionă. astenta finele auestei 

syene,. saă. mai ine se nsrea “ko nstrănde 5 olii fis 

kare amsnsntă. | e 
[zndy vsză ne nrinuinele nlekznds-iuă genskiii, 

„elă s'anronii, de nragslă navilionălsi. HIi Diana, simyindă 

„= ne Franuiskă movzindă, mezs lines dinsălă ne banks, 

i. »: Amegeala Isi Franuiskă mină asts das. mai mal 

de: kztă :uea' d'intiiă; . nrinuinele avea. kanslă nlekată ne 

nentă.. Se. nzrea ks nerdsse -mirălă ideeloră .sale ui 

lkă toate astea miskarea konvslsivs a deniteloră sale ne 

msna Dianei arsta kz: din instinklă srmsria _kimera sa 
de amoră... .... : 

În-fine, elă “redilk învetă kanslă, ui i bazele sale 
aflends=se' la înzlyimea  figărei Dianei, îsks „o silinur ka 
s'alings male. frămoasei: şale lkomesene, dar. ka „mi km 
ea nară fi vzzstă: klă: de nsuină astp misare jăna 
femeiz se, skăli.. e e a 

— JI € res, monsiniore ? zise ca, ară. fs mai 
hine ss: intrsmă, .;, 

— 0! da,-- ss intrsmă | strig. nrinuinele într 
=nă -transnorlă de bălăriz ; da, vino, îui msluămeskă. 

-:.. i se skălă movzindă; atănui în lokă sz se rezime 
Diana de bramzlă seă, cls se rezimi de branslă Dianei, 
ui, mălnămits avestzi snrijină, îmblindă mai lesne, se 
IBr5 „k5 iti. frigsrile. ui, „amepeala ; ră îndrentznds- -se do
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dats, năse, măi nrin! sonrindere, bazele sale ne  gibslă 

junei femeie.“ i 

Aueasta 'treszri ka uri km, în i loRă o smratare, 

ară fi -resimyilă . semnălă snăă  feră TOUIE. - 

i Remy, o lăminare! strigi: ea; o Iminare. 

Îndats Remy întrs -în sala de menkâre, mi a- 

miinse, de la Isminziile” ue: era ne mass, 5na isolair ne 
kare :0 ls dsnv nizsuioarz $ iui,. anroniinds-se. ks vioi- 
jisne de intrarea navilionslzi: ks: lminarea în mns: 

m Eatm, doamns, zise 'elă. 
— Ynde merye Altegea Voastrz? întrebi Dia- 

na“ lăsndă lsminatea mi întorkîndă kanzlă. 

i it — 01 în kamera imeă!.. în kamera mea!.. mi 

' 

mr vei kondsue, nă € aura, doamns î resnănse inrinai- 

mele. kă:deliră.: îi i 

v2— Băksrosă, icsiniore; resnănse' Diană. : 
“ Uli redikb' kminarea în ară. mergînds î în -aintea 

nrimineli Mi 

"“Remy se dăse 55 destin: în Bindală. navilions— 

luă, « o fereastrz 'nrin-'kare 'acrslă nisvzli astă-felă, în kstă 

lsminarea adsss de. Diana arsnkă, ha fsrioasz, toat 

fakzra tii fsmălă seă în. figsia li Franuiskă kare - s'a- 

urezase ne snde intra vintslă, Me 

"Wei doi aihănini, “aura îi jsdeks Enrik5, ajănsert 

atit, “tr6kindă ririnti”o -găleris nins. la kamera - dă- 

e 

yelăi, mui-"desnziăra 'dăirz 'tintără” floriloră de : krint 4e i 

servia de nerdea. a 

'“Enrikă -vrzăse itotă. "ue se -netrekăse - EA furi 

kreskîhds, vii kă toată. astea” aneasts dări era astă- felă 

în kută :se 'anroniă : de o: nimiuire. : nai i 
-
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zi S'ară fi zisă kr nă-i mai 'rempnea nmslere de 

kslă ka sx blesteme soartea ue i imnssese 0 înverkare 

awa'.de krăds: : ' 

ElE emise din. ashkenzstoarea sa, ai, “sfrmată, 

lk5.msnile Issate. în josă, :se nregstia ss intre, jsmzta- 

te mortă, în anartamentălă sei din kastelă.: 

:..K5ndă do date nerdeaoa dănr kare vzzăse des- 

mnurindă- ne Diana. mine nrinuinele, se deskise, mi js= 

na :femeis, alergzndă: în sala de :mznkare, tir ne Remy 

kare, în niuioare, nemiskată, se, nsrea lim: astenta nă- 

mai . întoaruerea sa. a 

—. Vino!.. i zise ea, vino, toate-s'aă terminată, 

„ÎIli- amîndoi se renezirz ka. ben, nebani sas fă 

"riouri. în: grodins. : .... E Se 

Dar. la vederea lor, “ Bnrikă înă-: rekunstase 

toatz nzterea; Enrik5 se .renezi înaintea. loră mi l& a- 

flarz- îndats în mizlokslă aleei, în nisioare, kă brayele 

înkrădimate, mi. mai snzimîntstoră în tzuerea sa, ka ni- 

mini vro dats în ameninysrile. sale. Enrikă în adevsră 

ajănse la 'auestă; gradă de esasnerare; în :kstă ară fi 0- 

morită ne ori uine ară fi: kătezată sm. sssiir ks femeile 

n5 era: nisue' feare trimise . de infernă ka sm nsteze 

lsmea, DI Ne a 

: EIB 'ansk5: ne. Diana. de „brauă, i uri onrind?o în 
lokă,. ls. totă trigzizlă de. snaimz ue skoase ea, 'kă.totă 
kănitslă se-'Remy i 'anss5. în -nentă, mi kare i șdreli 
karnea. 

ci m — O! negremită, kr: nă mr sokenoasteţă, zise 
elă . o . grinnire, de... dinni „snzimîntstoare , --:sănt a- 
velă noă „jăne kare te, isbia „mi :k'srăia -mai i „Yoilă, 53, i
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dai amoră, nentră kz5, nentră.: domnia' ta, n5 mai era 
nivi &nă  viiloră,: dar. nămai ănă trekzlă.: 

A! frămoas» -inokritz,: uri tă, . lau minsinosă, VI 

ksnoskă. în-fine, vs; kanoskă: mi: vi: blestemă; . ănsia ii 

zikă: te. desare uăeskă ; uelsi altă: m5..snzimîntezi. | 

— -Lokă! strigi Remy l'snă . glasă . serală E 

lokă! june nebsnă.:. saă-daka ns... :. i: E 

__— Fir; resnănse;.Enriliă, ! termin Au Iekrală, mii 

Omoars kornzlă. meă, miserabile,;; fiindă-kzs mi ai. omo- 

„Tită ssfletală. ARE EI 

—- Tuere! mărmărb . “Remy- feriosă “infigândă 

din ue în ue ferslă ssb-kare striga nentală jsnelzi. 
— Dar Diana resninse ks ismeals bramălă. li 

Remy, mi ansksndă mală li -du Bouchage, îl adsse 
în fama ei. - o 

Ea avea o naloare vinzts, frsmosslă seă nzră în- 

tinsă filfiia ne umerii sei, alinmerea msnei sale ne ns- 

mnălă Isi Enrikă [zuea auestsi din ărmz 5nă frigă ase- 

menea ks al snzi kadavră. 
— Domnăle, zise ea, nă jădeka ks kstezare 1ă- 

krerile Jai Dsmnezeă!... Ssnt Diana de Meridor, amanta 

domnălzi de Bussy, ne kare dzuele WAnjou îlă Izsă s% 

moars tikzlosesue kendă nstea ss IE skane. Sant ontă 

zile de ksndE Remy a omorită ks nămnalălă ne Aurilly 

„komnliuele nrinuinelzi; ui kstă desnre nrinuinele l5 am 

înveninată snt fraktă, k'snă bskietă, lo lsminare. Lokă! 

domnsle, lokă: Dianei de Meridor, kare d'aksm înainte 

se due la monastirea Osnitaliariloră. 

Ea zise, mi, nsrssindă branălă Ii Enrikă, rel
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mală -lşi Remy, kare o” astenta. : 

Enrikă kwz5: în mentă, an0i ksză ne: Snate, 5 

mzndă ks okii grsna: snsimintstoare a asasiniloră, ari 

desnzrsrs în afsndimea isfimălăi, ka o infernals . visine. 

'Tokmai 'dimo orz, jsnele, sdrobită- de oboseals, 
| sfsrsmată de teroare, resui a Isa destălz -nztere ka s5: 

se tirasks nîns în anartamentslă seă, trebsi înkz ss se 

reneaz de zeue 'ori ka' sz sari neste fereastrz. Frks 

kzui-va nauri în kamers mi sc dese, îmnedinksnds-se, 

s5 se arănue în nată. 

“Toni dormia' în kastelă.



XV. 

“PATALITATE. 

A dosa zi, ne la noss ore, &nă soare frămosă 

nolia ks ară aleele nisinoase de la Château-Thierry. 
O msluime de Iskrstori, kondamnani din zisa 

trekaătz, înuenssers, de la revsrsalălă zioriloră gzteala 

narkălsă uri a anartamenteloră destinate a nriimi ne re- 

yele ue se asteuta. | | 

Nimik3 înkz n se miska în navilion snde se 

renassa dăuele, kui ordonase, în ajsnă, ueloră doi ser- 

vitori ai sei a nă lă destenta, Trebsia ST astente ka 

sr i lkisme. i 

Ile la nosr ore ui “jsmstate,. doi korieri trimiuri 

în fega mare, intrars în oramă, ansnuisndă sosirea ne 

“korîndă a Maiestzii: Sale. 

Ilresedinuii mayistrateloră, g săvernatorslă mi gar- 

nisona se nssers la rîndă ka s5 se înmirziasks ne drs- 

mălă korteyislsi. . 
2]
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La zeue ore remele anzrs la noalele kolinei. 

Era kslare de la uea din ărm5 stang5. Aueasta era o 

“ okasisne ue n'o Issa st skane nisi o dat, ui mai a- 

lesă la intrarea sa în oraure, fiindă frsmosă kslsrenă. 

Regina-m5m's îl ărma în trssărs; uinui-zeui de 

yintilomi, msndră învestipi mi ks kai bsni venia în sr- 

ma loră. 
O komnaniz de garzi komandals de înss-uui 

Crillon, o ssts doss-zeui de Elvegiani, totă atzi Sko- 

miani, komandagi de Larchant, mi toat kasa de nls- 

uere a renelsi, kaliri, ksfere wi valeni, forma 0 armals 

ale ksria mire ărma kotitsrele ue se srk5 do la riă 

nînz în vîrfslă kolinei : 
În-fine, kortemislă intri în orauă în ssnelslă 

kamnaneloră, ală tsnăriloră, “ ai ale masiueloră de totă 

felzlă. 
-* Esklamsrile loksitoriloră fărz vii; -rewele era aura 

de rară, intr'auelă timnă, în kstă, vszstă dVanroane, se 
nzrea k5 uri usstrase înkr snă refleltă als Diviniteyii. 

Regele, trekîndă nrin mslnime, -kst5 în-deurerlă 
ne fratele 'se.  Afl; numai ne Enrikă du Bouchage la 
erila lkastelslsi. | Sa : 

“ Deus ue. într în: întră, -Enrikă III se informi 

de sznztatea dăuelsi d'ânjou de la ofiperslă kare era 

insoruinată kă uriimirea “Maiestouii Sale... 

Sa — Sire, resmănse auesta, Altepa Sa lokzesue de 

krlă-va timnă în navilionslă narkalăi, mi n IE am v5- 

zălă înkz aste dimineayz.' Ks toate auestea & nrobabilă 
„k fiindă ssnstosă ieri va 'fi mi astzzi asemenea. 

„„—— Avestă navilionă als narkălăi, & snă lok5
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foarte retrasă, dănz ksm se nare, zise Enrikă nemslus- 

milă, ka tenslă ss n fir aszită?. | ; 

— Sire, kstezi, s7 zikz unslă din uei doi ser- 

vitoră . ai dzuelzi, Altepea Sa n'astenta noate ama de 

kărîndă ne Maiestatea Voastrz. 

— Bzitrsne nebsnă, msrmsri Enrikă, krezi dar 

k» ănă rege vine ama la oameni fers s5 i însuiinpeze? 

Domnslt dauele dVÂnjou suie sosirea mea de ieri. 

Anoi, temînds-se ss nă întristeze ne toais auea= 

st; lsme urintr”'o înfpiuare neastimasrats, Enrikă kare 

voia. sr se arate dslue ui. bsnă în nrivinga li Fran- 

sislă, strigi. 

"—. Fiindă-kz _elă ns vine înaintea „noastrs, Ss 

meruyemă. noi: înainte-i.... 

—- Arstani-ne drama, zise Katerina din fsn- 

dală. iressrei sale. 

Toats eskorla 155. drămală vekilai narkă, 

În minstslă ksndă uei . dintiiă garzi s'anronia d6 

karnenă, ănă strigtă sfsmietoră mi selbatikă ressnă îni 

aeră. 
— Ye e asta? - “zise. regele. întorkinde-se latre 

mămr-—sa. : i : 

a  Dimunezestă meă! 1 m5rm5r5 Iaterina :NeVoiri— 

duce -se- ss: uiteaskz. n6 toate figărele, asla 8; 5nă. strigsiă 

_de neferiuire 'saă de- desnerare. ' ar 

N — Tlrinuinele meă! bietălă meă due! strigi selă | 

altă servitoră ală Isi Franuiskă anvrîndă la.0 fereastrs 

5 uele mai isi semne de dsrere. 

Toni alergars kztre navilionă, rogele urii, do 

uei ni | | >
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El ajanse în minstslă ksndă se redika kornslă 

dsuelsi d'Anjou, ne kare valetală seă de kamers, in- 

irsndă fsrz ordină, ka sr ansnuie ' sosirea remelsi, îlă 

zori: zzkîndă ne tanetăli kamerei sale de kslkare. 

TIrinuinele era revue, înpenenită, mi nă arsta nivi 

snă semnă de esistinuz de kztăi o miskare stranir din 

mleone mi o kontraknisne strsmbs din bsze. 

| „.Reyele se onri ne nragală sei, mi topi ststărs 

inderstală. laă, Da a 

— Eat o rit nreziuere! mărmsră elk, 

— Retrage-te, fiislă: me, i zise Katerina, te 

rogă. | o 
"— Biebslă Franuiskă! zise Enrikă, ferisită d'a 

fi konyediată ui a sksna astă-felă de snektakalelă ave- 

“Stei agonie. E 

Toatr mslyimea se resini ne ărmele remelzi. 

Isriosă! ksriosă! msrmări Katerina înwenskiats 

lîngs nrinuinele saă imai bine lîngz kadavră. îsrs alts 

komnanis de kstă a: ueloră doi brtreni servitori: ui, 

ne kzndă alerga nrin totă oramală la sz afle ne me- 

dikzlă nrinvinelăi uri ne lzndă ănă kărieră nleka la Ila- 
risă ka s7 grsbeaskz venirea medisiloră remelsi remauli la 

Meaux ks regina, ea uerueta; ks mai nspins suiinus ne= 

gremită, - dar kă mai mare nztrăndere de kzstă Miron 

kiară, semnele auestei kurioase boale de kare msria fi- 
islă seă. Me | 

Florentina era esnerimentats ; ama dar, mai ?n- 
ainte de ori ue, ea întrebi ks revealz, mi fir a în- 
kărka, ne vei. doi servitori, - kari îul smslyea nsrălă, uii 
ui lovia obrazală în desnerarea loră.
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„ Amindoi resnsnserz ks nrinuinele intrase în ka-— 
mers în noantea treksiz, dănz ue i s'a strikală linisuea 
într'snă timnă nefavorabilă de domnslă Fnrikă du Bou- 
chage, venindă din nartea renelsi, . 

Anoi mai adzănirz ks în srma auestei aădiinye, 
dats în kastelslă uelă: mare, nrinuinele komandase o uinz 
delikatz, ordonase ka nimini s3 ns vile în - navilionă 
Înr'a fi :kizmată; în-fine ordonase întradinsă ka S% n5 
I& destente de dimineaus, saă ss ns intre în: kamers 
mai "nainte do kizmare nositivs. a 

— Astenta vr "o amants, negreurit? întrebi i re= 
Jina-măm'. 

— Ama kredemă mi noi, doamns, resnsnserz 
kg sili valenii,. dar diskrer Misnea + ne a 'onrită de a 
ne asigsra. - a 

— Ii toate astea, Stringindă. masa a -Iestat Ss 
vedeyi daka fiizlă meă a :uinală singură? 

„_— Namă strânsă înks masa; doamns, fiindă-ks 
ordinălă monsiniorslsi era. „ka nimini sz nă intre în na- 
vilionă, n 
n — Bine, zise Katerina, nimini „dar n'a asteonsă 

nînaiuă ? Ia 
e Nimini, doamne. i 

1—: Relraueni—vs.. ti 

UUi Katerina asts datz, remase singărs de. tot. 

Atănsi,. Issendă ne nrinuinele în nată, nreksm se 

denzsese,: învenă 0 minăyioas5 investigare :a: fiz-ksria 
simntome sa a fisksria ărme kare. S'arzta okiloră sei ka 

snă ressltată al nrensssriloră - mi. temeriloră. sale. 

| Ea' vozsse: (rsntea - si Franuiskă nlins do :k5= 

E 3
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loare : gslbsis,  okii sei ssnyeragi ui verksini ks vînstă, 

bazele ' sale: ssnate” niintr”o dăngr asemenea kă aueia ue 

o întimresud. suioasa : kare arde ne nisue kernsri vii. 

Ea observă avela--mă semnă re nsrile. mi ne a- 

rinele” naszlăi. | .- 

ini 93 vedemă zise ea; sitsnăs-so îmnrejsrălă 

nrinuinelsă. - 

IIli uelă d'intiiă likrs ue.vzză, fuse fakla în ka- 

_re se konsămase toals lsminarea anrinst în seara tre- 

kzts de Remy. . 

_—: As lminare a arsă “msltă timuă „ zise ea, 

ama dar & de msltă de kzndă Franuiskă era în awea- 

st kamerz.  Al'eats 5nă bsketă ne tanetă... 

: Katerina îl& 155 ks grabs, ani, observzndă k5 
toate florile era înkz nevestejite, aforz, de o.rosz kare 

se negrise wi se sase: 

— Ye & asta? msrmsri ea, ue s'a varsat ne 

frănzele . auestei. flori ?..  Isnoskă, îmi nare, o likoare 

kare vestejesue astă-felă toate rosele.: : 

Ea denniii ks fiori bsketslă de lingr dînsa: 

nt: — Asta mi: ară. esnlika nzrile “mi desfauerea 

lksrnsriloră frănnii, dar bszele ? i 

Katerina alergi la sala. de msikare.  Valegii 

nă minyisers, nimikă narsta kz S'ară fi atinsă de mass . 
de la înuetarea . ostisuzlsi. IE i E 

E “Ile marginea! mesei, o jsmztă de nersilz, în ka=" 

re. se - întinzria - snt semi-yerlă de dinpă auint; mai 

virtosă :nrivirile Katerinei. ME J Ra 

_ Auestă frsktă,' ama: de .rsmenă la mieză, se ne- 

grise ika rosa ui se 'smsltase în întrslă ks nisue semne
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viorie mi brsne. Akiisnea rozstoare se vedea mai 
virtosă ne feliz, ne snde suites kztase sz treakz. 

„—" Eats nentră bsze, zise ea, dar Franuiski a 
măuilată nsmai o bskzpiks din astă froktă.. El& n'a pi- 
nătă msltă timng în msnz auestă bsketă, ale ksrăia flori 
săntă înkz de ksriîndă, rezlă ns & fer : remediă, veni- 
năl& nă noate fi nsirsnsă a fsndă. Dar atănui, dala ls-. 
krată nămai ne: Wassnra, nentră 'ue dar asts naralisis 

“ ama de komnleltz uri auestă lskrs ana de înaintată alg 
desfigsrzrii ? kais sr. ns fi vszată înks totă. 

[li zikîudă aste :ksvinte, Katerina: întoarse okii 
sei îmnrejără-i mi: v5ză alîrisndă de bastonzlă. seg de 
lemnă de ros, ks lanpălă seă darpintă, nanagalală 70- 
mă mi albastră ne kare lă iisbia Franuiskă. Ilaserea 
era moarts, înpenenitz, uri. lkă arinele sbirlite. -: 

“Katerina îmi întoarse figăra tsrbărats kztre fa- 
lkls desnre kare se mai oksnase o datz ka sr se asi- 
gsre, dans 'komnlekta=i mistzire k5 nrinsinele intrase 
în kameri deitimnsriă.. - 
i — Pomslă!. zise Katerina, : fuma ! festila lsmi- 

nsrii era înveninats, fiislă mes. &: mortă.: Îndats kizmi, 

Kamera se îinnls de servitori ui de: ofiperi. 

— Miron! Miron! :ziuea snii.. 
—:8n5 nreotă, ziuea alpi, : '... .. -— 

": Dar .ea, în timnslă avesta, anroniă de buzele 

Isi Franuiskă o' stiklimoarz - ue” o nărta totă ' d'asna la 
uingetoarea sa, wi întreb5 trzssrel6 fiislsi seă! ka ss js- 

deue efeltslă kontra-veninălăi. OC 

“Douele mai deskise okii mi gsra; - dar“ în okij
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sei ns: mai luia o: nrivire, în: gilejulă ses nă se mai 

srka. „glasală. i: | 
„ Katerina . inkrentats - mi tpkătz, se. denzrt; din 

kamers îskîndă semnă ueloră doi servitori ..s'o srmeze 

nîns nă: komsnikaserv înks ks nimini: 

„Atsnui ea îi kondsse într'snă altă - mavilionă, su- 

de. ez josă,: ui : intndă: ne : amindoi: săb .nrivirea sa: 

3 i — 'Domnslă dăuele. Anjou,” zise ea, a fostă. 

înveninată în uina sa; voi aui servită. vina ?. 

La aueste. ksvinte se vzsză naloarea mortal»: a- 

konerindă” figăra veloră doi oameni. 

| —. Sr .ne năis la: toriărz, zisers ci; ss ne 0- 

moare, dar sz.nă ne aksse. 

'i—.Săntepi nisue neroză; kredeui voi 5, daka 

vs nrensheam, lskrălă 'ns sară fi fskstă ? suiă bine, ks 

nani asasinată: voi ne stsnînălă.. vostră, dar. alnii l& aă 

omorilă uri lkats ss ksnoskă ne omoritoră.  dine a in- 

trată. în navilionă. . - a a 

— 85 omă bzirsnă, învestit. întv'ană kostemă 

nrostă, re > kare: monsiniorălă îlă nriimise de doss zile. 

— Dar... femeia ? : Dai 

— N'amă: vszsto...- De. kare femcis Maiestatea 

Voastrz voiesue ss vorbeasks? . 

— A venită o: femeis kare a feat ună. băketă. 

— VYei doi servitori se sitars. 5nălă la altală ks 
atsta naivitate, în kstă Katerina reksnosks inouinpa loră 
în asts Singsrs mivire. e... i | 

— S5 se dsk' ss mi: kisme, zise:atsnui, ne 
&ăvernatorslă :oramslzi mi “ne. găvernatorălă kastelslăi. 

“ei doi valepi se renezirs snre sus.
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—: 8nă5 minstă! zise Katerina, nironindsi nrin 

auestă singsră kăvîntă”. ne nragă. Nsmai 'voi: mi eă 
suimă ueia: ue vi snzsei, eă, n'o ss snziă; daka uine- 

va 0.va alla, va fi de la inalt din. vo într'auea azi, veni 

mări amindoi. Illekai!: Ea i 0e 

Katerina întrebi nă ama ne fas n He uei voi g5- 

vernatori.: [a le zise. ks. dăuele nriimise dela oare 

kare mersoanz o nostate rea kare l& a ssnsrată foarte 

“msltă,. lk5 din asta venia kassa boalei, ks întrebsndă din 

noă nersoanele, .dsuele era ss. ui viis negreurită în lire. 

Gsvernatorii nssers. ss ;kazte oramslă, - narkală, 

lokările de nrin nrejsră, nimini nă. suis SD . Snăit we se 

îkssers Remy mi Diana. i a 

*Namai Enrikă. kinosuea sekretelă, mi nă era nisi 

snă nerikslă ka ss lă deskonere. mi 

Toats zisa, - snzimiîntstoarea .nostate komentat», 

esaera!s, trănkiatz, strebsts nrin Château. Thierry mi 

nrovinuis; fi-kare esnliki, dens karakterală. seă mi 

dans arlekarea' sa, auidentală întîmnlată - dăuelsi. - 

„Dar. nimini, afars din :Katerina: mi du Bouchage 

nă suia kz dăuele era snă omă mortă. ::.  --- 

| Avestă neferiuită nrinuine ns reafl; nisi glasslă 

niui simtimentslă, saă. ka .sz ziuemă mai. „bine, n mai 

dete niui snă semnă de înneleyere. PE Re 

„. Regele, lovită , de -imnresisni triste, - de: veia ue 

se temea ' mai maltă în: lsme, ară fi voită ss se întoarkp 

la Ilarisă, dar reina-msms se onsse la asts nlekare, 

mi kărtea fs silit; si remsiz la kastelă. 

Mediuii sosirs ks grsmada; nămai Miron devină 

lkassa. boalei, mi jude gravitatea sa; dar era kărlisană
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nrea bănă ka sr ns asksnz5 adeverslă mai virtosă din 

ve a' konszltată nrivirile -Katerinei.-. ' 

: Se întreba din toate nsryile,. ui resnsndea ks 

negremită domnslă- dsuele d'Anjou înuerkase nisue în- 

tristsri mari ue i lasaserz o' mare „derznsnare la sz- 

nztate. : 

“Aura dar el nă se “komnromise, yeia ue & foar- 

te anevoiz în asemenea lasă. 

+ Kzendă Enrikă III îlă - întrebă ss resnănzr afir- 

mativă saă negativă la aueasts kestisne. .! 

| — Dsuele trzi-va oare? | 

— Ileste trei zile, o voiă snne Maiestagii Voas- 

tre, resnsnse medilslă. Se a 

—: Uli mie, - ue. mi... vel. “smsne?. zise Katerina 

înuetă. e N 

„iii — Domniei tale, doamna, & altă eva, voiă res- 
nsnde da. drentslă, 
a „— Ye? 

—  Maiestatea Voastrs ST m3 ” întrebe. 

— În kare zi fiăislă 'me$ va fi mortă. Miron ? 

— Mne sears, doamnr. 

„= Aula de: Iorindă! 

pt A! doamna, | mărmăr$ „metisle; dosea era 
înles nrea : tare. i | 

: Katerina năse 5nă denită 1 ne bszele sale, se siti 
la moribondă ui reneii învetă 'de totă ksvînislă seă si- 
nisiră ? 

— Fataliate! !
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“ Komitele” netreksse o noante' snzimintatoare, î- 

tr”o stare veuinz kg delirslă mi lkă moartea. 

Ks toate astea, kredinuiosă datorieloră sale, în- 

datz ue aszi ansnuisndă sosirea rewelsi, se skăls. mi l& 

nriimi la grilz nreksm amă snss'0, dar dans ue ui nre- 
sintase omayele Maiestsyii . Sale; salstase . ne renina-ms- 
ms ulii sirinsese msna admiralălăi;, se. înkisese în ka- 

mera sa,:nă ka ss moars, dar ka sz mi nziz negre- 

uită în 'lăkrare uroiektslă ne „kare nimini nă mai nztea 

ss l&ă kombair. :- | 

Ama dar, ne la snă-snre-zeue ore de diminea- 
u5, adiks ksndă, în &rma avestei teribile: nostzui: kare 

se resnsndise: dăuele- dV'AÂnjou a merită! fip-kare se res- 

nsndi, Ivssndă ne rewele amonită 'înkz de auestă noă 

evenimentă, Eniikă se dsse se 'bats la sura fratelsi seă 

kare , netrekîndă o narte din noante ' ne.  drămelă velă 

mare, se rotssese în kamera sa.: Sa
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— A! to esti, întrebi Joyeuse ne jsmstate a- 

dormită : ue este? 
— Viă ss mi ieaă adio, frate, resnsnse Enrikă. 

— Ye felă, adio ?.. te dei? 

— Ms dskă, da, frate, mi sokoteskă ks nimikă 

n mai ms regine aivi. 

— Ye felă, nimikă? 

- — Negremită; auele serbsri la kari dorial sz 

fiş fas nefskindă-se, eals-ms desfrkstă de nromisis-— 

nea mea. 

— Te amsesui, Enrikă, resnănse marele ad- 

mirală, wi astszi ns wi mai nromită ss nleui nreksm ună 

pi ami fi nromisă ieri, 

„ui Fis, feateş dar atănui, nentră întiia” oarz din 

viaua .mea, voiă avea dărerea -d'a ns: ms sănăne la or- 

dinile :voastre mi a nă nărta 'resnektă;.lzui, dintr'avestă 

mină, pi o deklară, Anne, nimikă nă ms va mai onri 

ka ss. intră în reliuisne. 

== sa — „Dar avea disnens' de: la Roma ? 

„i — O voiă astenta întro monastire, . . 
„mpi — În adevsră, esti nebsnă! strigă Joyeuse sk- 

Isnds- -se ks: înkremenirea 'desemnatz ne figăra sa.- 

—. Din kontra, skămnălă wi onoratălă me fra- 

te, „sănt uelă--mai - înpelentă din tomi, lui nă mai eă 

suis” bine ue fakă. | 

-. i + — 'Enrikă, ne nromisesemi: o lin. 

„— Ko nendtinus, frate! .. 

iu— On zile înkz. - o ai: 

— Nimo org. A 

— Dar ssferi „mall, bietale konilă,-
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— Din kontra, n mai ssferă, :eats nentră ue 

v5ză ks reslă 6 fsrz remediă. 

* — Dar în-fine, amikslă mes, asts fomeir ns & 

de bronză; se noate întineri, o voit îndsnleka. 

— No vei faue ueia ue ns se noate, Anne, a- 

fars din astea, mi de! s'ară. îndenleka : akăm, e: n'auri 

mai konsimyi s'0 izbeskă. 

— Aidi, eals alta aksml 

— Ama este, frate. 

— Ye felă! daka ea te va: izbi, tă mai mai 

isbi-o ? dar, la: drak, asta & o nebiniz! 

— 0! nă, negremită! strigi Enrikă l'o miskare 

de snaim5, înlre asts  femeiz mi. mine nă mai noate 

nimikă ss esiste. | 

—.Ye 8 asta? întrebi Joyeuse ls mirare , ui 
ine dar. asts femeiz atsnui? Ss vedemă, vorbesue, 

Enrikă; ta suii bine km noi n'avemă sekrete între. noi, 
„Enrikă se temă ks snsse nrea msltă, Isssndă- 

se în voia simtimentslsi ue l& manifestase, deskizindă o 

suis nrin kare -okizlă fratelii sei nzts st nztrănz» nins 

în snzimînttorălă selkretă ue 1 înkidea în inima sa; 

elă lkzză dar într'snă euesă lkontrariă, uri, ksm se în- 

timnls în asemenea kasă, wi. ka sz nrinz . kăvîntălă ne- 

sokotilă ue i sksnase, elă zise altală mi mai neso- 

kotită. 

— Frate, zise elă, nă.mz mai sili, asiz : femei 

ns va mai fi a mea, fiindă-k5 akăm este a Ii, Dsm- 

nezeă. 

— Nebsnis, fabals! asts fomcisy o  Kalsgsrits! 

te a minpită. e rit
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2 — N frate, astz femeis nă ma minnită nisi 

de kzm,- asts femeiz € Osnitaliars; ss n mai vorbimă 

desnre aseasta ui Ss. resnektsmă lot ve s'arănkz în 

branele” Isi. Dsmnezes. : EA : 

Anne avs destels nstere ka ss se “ stsnîneasks 

sure a n manifesta zi Enrikă bskaria ue i „ kaăsa ast 

deskonerire. 

Elă srms. 

— Eat o nostate, finds nă mi-ai vorbită 

niui o dati desnre aueasta. 

— În adevsră, asta & o nostate, findă-k5 mia 
lsată de ksrîndă -vzlzlă ;. dar, snt sigără, otsrirea sa, 

ka a mea, € neîntoarss. . Aura dar, nă ms mai regine, 

frate, îmbrznimeazz-ms fiindă-ks mr isbesui; lass-m5 

s5 pi. măluămeskă de. toate bsnztzuile, de toatz rsbda- 

rea, de amorslă nemsruinită ue ai avată nentr'ănă bietă 

nebsnă, mi adio! . -.. , 

— Joyeuse se siti în figura fratelsi seă; îlă arivi 

ka ănă omă întinerită kare se lass în întinerirea sa ka s5 

otsraskz îndsnlekarea în: alis... 

Dar. Enrikă remase neklintită la asta întinerire, 
mi resninse arin tristălă uri eternslă seă ssrisă. | 

„“ Joyeuse îmbrepinră ne frate-seă mi. 15 lrs; s7 
move i Ia a 

— IIleakz, zise el în sine, | nă ; stat terminală 
înk toale, ui, ori stă te vei i grabi te: Yoiă nrinde 
îndatz.:. 

El; se duse la renele are doina 4 în natală seă, 
avîndă ne Chicot alstăre. . | î 

— Bsnzs zisa! bsns zisa! zise Enrilcă ni Jo-
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yeuse,. îmi nare bine ks te vpză, Anne; ms temeam 

sr nă dormi toats: zisa lenemsle!  lkum i este. Isi fra- 
te-meă? : : 

— Vai! sire, ns suiă s niuit, viă. S5 V5 vor= 
beskă de ală mes. 

— De kare? 

— De Enrikă. . 

- — Totă voiesue sr se faks kaleguri? 

— Mai maltă de uzlă totă da sna. 

— lea rasa? i | DN 

— Da, sire. : | 

— Are kovintă, fislă meă. Oc. 

:— Ve felă, sire? 

— Da, ajsnue iste în ueră ne “aueasts lkale. 

— 0! zise Chicot remelsi, uine-va -ajsnge mai 

iste înl5 ne: kalea ve o iea fratele teă. 

— Sire, Maiestatea Voastrs îmi dz vois ss5i 

falkă o întrebare ? Ra 

— Doss-zeui, Joyeuse; dozei ! mi s'a ărită 

foarte la Château-Thierry, ui întrebzrile tale m5 voră, 

desfsta nsnină. “ E 
— Sire, kunoasuegi toate religisnile regali? 

— Ka blasonslă,. skămnală  meă.. 

— Ye ssntă Osnitaliarele, vs rogă? : 

„.— Este o komănitate milz foarte aleasz, foarte 

asnr5, foarie :severz, komnssr de dosz-zeti “de _danie 

kanoniue' ale Ssntalsi Iosifă. Dai - 

— Se fakă akolo înkinsri? ..: i 

— Da, dăns. favoarea mi dens nresintarea re- 

oi 

pinei,
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'— Este o indiskrepisne ka ss vs întrebă în ue 
marte & amezals ast lkomsnitate, sire ? 

— N: ea este amezats în strada de Chovet- 
Saint-Landry, în uetate, dans monastirea Notre-Dame. 

— În IIarisă? 

— În IMarisă. | 

— Îni malgameskă, sire. .- 
—:Dar nentră ue drakă mw întrebi de asta? 

Oare fratele tei mi a skimbată nsrerea, uri în lokă da 
se faue kansuină, ară voi aksm ss. se laks Osnitaliară? 

— N, sire, ns 1% ami krede ama de nebsnă, 
„dans uele ue Maiestatea Voastrz îmi faue onoarea deanmi 
snăne, dar nreniiă ks li a smintită uine-va din asts 
komshitate ; nrin ărmare, ami voi sr afl ne auestă gi 
neva ui ss i vorbeskă. o 

— La draks! zise remele k'snă acră îngemfată, 
am kănoskstă akăm. vr'o weante ani, o sănerioars kare 
era foarte framoass. 

„—.EI bine! sire, noate fi tot aueia- si, 
a — Ns sui; de 'atsnuă, mi es, Joyeuse, am in- 
trată în relimisne, sa manroane. | 

| — Sire, zise Joyeuse, dz-mi, ori mi i em, te 
rogă, o skrisoare nentrs asts sănerioars, mi Yois nen- 
tră dos zile. 

— Ms nzrzsesui | strig regele, toi m5 las 
singsră de totă aiui. 

— Ingratsle! zise , Chicot înnlusndă din smeri, 
oare că nă snt aiui? 

— Skrisoarea- mea, sire, dala voiesui, _Zis9 Joyeuse. 
i N îs j
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Regele 'săsnini, mi ks toate auestea skrise. ! - 
— Dar .n'ai ue faue în Narisă ? zise Enrikă 

dsndă skrisoarea ai Joyeuse. | 
— Ms eariz, sire, kais ss eskorteză sai uelă 

năpină s5 ssnravegieză ne fratele meă: | 
— Ama este: dă-te dar, mi te întoarue kerindă, 
Joyeuse ns astenti ss .mai renete aueasis Ier-— 

„_misiăne; zise sr i se grteasks kâii for: sgomotă, ui 
asigsrends-se kr Enrikă nlekase, 'nlek în - galonă 
nînz la destinarea sa. a 

| - Forz s5 se deskalue, jsnele zise s7 1ă kondsks 
da drentslă în strada du. Chevet-Saint-Landry. 

„ Astp siradz da în strada Infernslsi, ui în nara- 
lela sa, strada des Marmouzets. 

O ass” ntagr> mi “venerabils, dănz ale kzria: 
zidari se vedea nisue virfări înalte de arbsri, nisue fe- 
restre rari mi grilate, o mikz sms kă norțigs :. eats ka- 
re era -anarinua esterioarz a monastirii Osnitaliareloră. 

Ile keia de la 'bolta tindei, znă arlisană nrostă: 
„sznase aste ksvinte latine k5 foarfeuile. 

Matronae Hospiles. 

Tivanală rosese ne jămstate inskrimpiănea wi neatra. 
„ Joyeuse brts la nortiuz ui trimise kaii sei în 

Sslrada des Marmouzets, temînds-se ka nresinya loră- în 
stradz ss ni fakz &5nă mare. seomotă. 

Atnyi butîndă la grila trnalsi: 
___— Bine-voiesye de însiinueazs ne doamna să- 

ierioarz, zise elă, ks domnslă dsuele de Joyeuse, mare 
QEI PATRU-DECI-ŞI-CINCI. VOL. ul, 22
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admirală als Franuici,. doresue ss i vorbeaskr din nar- | 

tea reuelzi. m ta i 

Ă Figsra religioasel kare S'arstase dai, gris, ro- | 

mi, ssb valălă seă, wi tărnălă se. reînkise. 
— Dsns uinui minte, o 5ur5 se deskidea . mi 

Joyeuse intrâ în sala vorbitorila. a - 

i O femeiz frsmoass mi: k'o statărz înalts fskă 
Isi Joyeuse o nrofăndr reverinzs, ne kare admiralslă i 

o întoarse ka 5nă omă. reliyiosă mi tolă de o dat l- 

meskă. , 

— Doamns, zise el, reyele suie k5 trebe <% 

nriimesui saă lat uriimilă în nămsrălt nensionareloră 

voastre o .nersoans kzria trehse 's5 i vorbesk:. Bine 

voiesuc de a ms năne în relapisne kă aueasls, nersoailă.. 

„— Domnsle, nsmele :sester aamt;-te rogi? 
— N5 [8 ksnoskă, doamns. EI 

— Atănui, km aură nstea s5 mb. konformă la 

vererea domniei tale ? Sa: 

N — Nimikă mai: lesne. “Me vine at. nriimită do. 
Isn5 ? A Aaa 

— Îmi e arsi foarte “nositivă saă foarte năină 
ne aueasis nersoans, zise ssnerioa;  î asii nslea 
ST: pă îmulineskă dorinma. .::..: ICE | 

„— entre ue? Se 
— Montră ks d'o lsnz, n'am nriimită ne nimini,, 

for nămai ast dimineargs. - 
— Asts: dimineaus ? | 

Ă „.— Da, domnsle  dsue, mi tngeleşi k» sosirea: 
domniti, tale, kă dos. ore dsma ei, searaznr. foarte 

A N LE
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măltă l'o srmzrire ka - SL.V5 akordă nermisiănea da i 
vorbi. i p -. 

— Doamns, te rogă.. 

— Es nenstinuz,: domnsle. 

ai i Arate-mi nămal ne ast5 damr. 1... i, 
- — Ko nenstinut, îmi zikă: Ile. Iîngs. astea, n5= 

mele domniei tale a fostă îndestslă ka ss pi. deskizs 
- moarta. kasei mele, dar ka sr vorbesui kui-va aiui, ala- 

rb. de mine, trebse ni ordină shkrisă de remele. 

— Eats auestă ordină, doamns; resnănse Joy- 

euse arstendă skrisoarea ue kare Enrikăi i o ssb-skrise. 
- Sănerioara uiti uri se înklină. 

— Fakz-se voinma Maiesteyii Sale, .zise: ea, 

kiară mi kendă & kontraris voinpei Isi Dimnezeă. 

„UI se îpdrentă sure ksrtea. monâstirii. --: 

— Aksm, doamnr, zise Joyeuse onrind'o . kă 

nolitepe, vezi kz' am drentslă; dar ms temă de abssă 

mi de retzuire; noate ks. astă dams ns & aieia ne ka- 

re o. kastă, bine-voiesue de mi. susne -kăm a venită, 
nentră uine a Yenită, mi. de uine era însoyits. 

— "Poate astea: săntă de nrisosă., domnsle dsue, 

resnăase sănerio2”, :n5 esti gremilă, mi asir dams ka- 

re a sosită :nsmai de azi dimineauz, den ue a fostă 

astentats  uinvi-snre-zeue zile, 'astz dam ue mi a re- 

"komandato o nersoans,. kare are toate astorilatea ass= 

nrs-mi, este tokmai nersoana .kzria domnslă dăue.de | 

Joyeuse trehse sz .aibs trebsinur d'a i vorbi. 
La aueste kzvinte;: .sănerioara uk O n05r. re— - 

verinut dusielzi ui desnzră. -
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Dsnt zeue minste, ea se întoarse însogits do 

Osnitaliars als ksria vzlă -era, Ipsală întregă ne figsrs-i. 

Era Diana kare sase vestimîntal ordinslsi. 

Dosuele malusmi - ssnerioarei, dete sn% slkasnă 

damei streine, meză ui clă, mi sănerioara - -nleks înki- 

zîndă k5 mna sa. „surele „vorbitorislzi „demertă mi în- 

tănekosă. | 
„— Doamns, zise -atsnui Joyeuse fsrz altă nre- 

_ambală,. esti dama din strada Asgsstiniloră, asts femeis 

misterioas -ne kare fratele mes: domnslă komilele du 

Bouchage, o isbesue la snă nebsnă mi nîns la moarte. 

Osnitaliara înklini kanlă ka sz resnănz, dar, 

nă vorbi. 

| Asts afektare 1 TIBr& 0 menolitege Isi Joyeuse, era 

„foarte reă disnssă în arivinga întrevorbitoarel sale; elă 

srmb : . 

— Nomiai înkinsită, doamns, ks nă 8 destslă de 
a fi [rsmoasz, sat d'a se arsta frămoasz, d'a nă avea o i- 

nims asksns ssb asts fesmăsewe, “Wa faire ss naskz: 0 
miserabils nasisne în ssfletălă snzi jsne _k. nămele: mes, 
mi d'a snsne într'o zi auestsi omă: Atstă mai reă nen- 

iră tine daka ai o inims, că n'am, ui n5 voieskă ss am, 

— Nam resnănsă. asta, donnisle , ai te ai in- 

formată -reă, zise Osnitaliara l'snă tonă ama de nobilă. 

mi ama de alingstoră,.. în kntă. mînia „Ii “Joyeuse se 
rhikuorg într'snă minztă. 

— Terminii nă “fală nimilkă la înuelesă, doamns; 
al -resninsă ne! fratele meă, “mi l5 ai redăsă la. desnerare. 

— For kăgetă res, domnsle, kzui am kzstată
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totă-d'asna Sb denzrleză de -mine ne domnals du Bou- 
chage: 

— Asta se nsmesue manenislă koketariei, doa: 

mn, mi resgltalslă fau6 gremeala. 

| — Niinini nare drentlă s5 ms aksse, domnăle ; 

nă sănt întră nimikă kălnabils; te întvriţii în kontra mea; 

nă voiă mai resnănde -niui de lksm. - 

„— 0! o! zise Joyeuse anrinzînds-se din: ue în 

ve, ai nerdstă ne fratele -meă, ini krezi ss te: jsstifiui 

lă astz maiestate nrovokatoare; nă, ns, rasslă ue lă 

fală katz ss te lsmineze desnre lăyetele mele; sent 

seriosă, pi o jără, mi vezi: dăns tremarslăra msniloră 

uli băzeloră mele; k3 vei avea trebsinus de nisue bsne 

argumente ka si ms îmblzuzesui.  Osnitaliara se slkslz. 

— Dalai venită ka sz inszlui n'o' femeis, zise 

ea kă asela-mi sznye reue, insălts-m5, domnsle, dak'ai 

“venită ka sr ms faui ss mi skimbă idea, înă nerzi tim 

nat: retrame-te. x 

— Al domnia ta nă. esti. 0 fiizaz ormcnieashks, 
strigă Joy euse esasnerată , esti şnă den.ongi 

Am, zisă k5 n voiă mai resnsnde; alăm, 
asia nă €& destălă,: mr retragă. | iLă 

Li Osnitaliara fekă „&nă nasă snre Bus. 

Joyeuse o .onri. 

— Al ănă minstă! E nrea de maltă de kndă 

te kaztă ka ss te lasă ss foi astă-felă, mi fiindă-ks - 

am reămită a te vedea, fiindă-ls nesimyirea domniei tale 
ma întrită în astz ide, kare mi venise, ks esti o fi—- 

ins infernal, trimis5 de inemikală oameniloră ka s5 | 

merză ne fratele mes, voiă su vrză aueastr figărs fe
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kare abisăls a skrisă wele mai negre ameninusri, voiă 

s5 viză fokslă auestei nriviri lare retzuesue sniritele. 

Amîndoi: Satano! i 

IIIi Joyeuse, . tot - fslindă. semnălă krsuii k?o 

msu5, ka snă felă. de esoruismă*, smolse kă uea alis 

" vslslă kare akoneria figăra Osnitaliarei ; dar aueasta msts, 

netărbăralp, îvrs miînis, fer5 măstrare,. nironindă nrivi- 

rea-i dălue ui loral. IG auela kare +) insălta aua de 

krsds: a 
— 0] domnzle duo, zise ca, ueia ue fani o 

nedemnă. d'snă uintilomă. 

» Joyeuse făse atinsă la inims, atzta bizndepe a- 

lin; miînia -sa, alvla feămăsene i tsrbsri mintea. 

“ -— :Negremită, mărmsri elă dsn'o lsngz tzucre, 

esti. frămoass, imi Enrilkă.a trebsită ss te isbeaskz; dar 

Dimnezeă pi a dată frimsseyea nămai ka sr: o resnsn- 

desui ka snă nrofsmă.ne'o. esistinus legala de a dom-. 
niei tale. 

, — Domnsle, n'ai: vorbită £ pisi de kăm fratolsi 

domniei tale? sas dala i ai vorbită, ma jădekată de 
ksviinus ka sz te fak . konlidintele seă, :frz asta pi 
ară fi snăsă k'am fskstă ueia ue sm, am. isbită, nă 
voiă mai isbi; am irită, kat sr moră. | 

Joyeuse ns înuetase d'a nrivi ne Diana, flaksra 
nrivirii sale a totă nztinte întrase nins în 'fsndală ssfle- 
tslgi sei, asemenea kă auele arsnkztsre de fokă vălka= 
niue iară toneskă arama Slatseloră trekindă nămai ne 
lingz. dînsele. a 

*.. Rugzuisne ka s3 goneasks sniritele neksrate. 
.
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Aueasts raz5 mistăise toat; materia în inima 

admiralslăi; aărălă ksrată ferbea nsmai într'însa, wi a= 

veasir inim5 esbsknia ka vasslă ssb tonirea metaleloră. 

— O! da, zise elă înkr o datz l'snă glasă mai 

linisuită mi apintendă înkz o dats me dînsa o nrivire în 

kare se stinyea din ue în ue fokslă miîniei sale; o! da, 

Enrikă a trebsită ss te isbeasks., . O! doamns, te rogă, 

în mensli, te ssnlikă, doamns, iubeste ne fratele meă! 

Diana remase revue mi lekstg. 

— N redsue o familis la agoniz, ună nerde vi- 

itorslă oriminii noastre, n” faue ne &nălă sr moars de 

desnerare, ne velă altă de-nzrere de reă. 

Diana ns resnsndea mi totă nrivia kă întristare 

ne auestă r&gztoră înklinată dinainte-i. 

— O! strigă în-fine Joyeuse stringîndă ks feriz 

inima sa l'o msnz sbiruits;. o! aibă îndărare de frate- 

le. meă, aibi mil de mine înss-mi! Arză!. ast arivire 

m'a mistăită. ... Adio, doamnr, adio! | 

EI se skali, ka snă nebsnă, sgudzi saă mai bine. 

smslse veriuele suici vorbitorizlsi, mi fyi nerdstă nins 

la oamenii sei, kari îlă astenta în ol nzlă „sradei In- 

fernslzi. | 

 



XXVII. 

ALTETZEA SA MONSINIORULU DUCE DE GUISE. 

Dsmineks 10 isniă ne la snă-snre-zeuo ore a- 

nroane, toatz ksrtea era adănatz în kamera kare nre- 

veda - kabinetălă, snde, de la întilnirea sa kă Diana de 

“Meridor, dauele d'Anjou | măria înuetă ui intr'snă kină 
fatală. 

Niv - siiinga mediuiloră, niuă desnerârea mă- 

mei sale,  niui rsmele ordonate de regele, ns konjsra- 

sers evenimentslă ssnremă. a 
Miron, la 10 isniă dimineama., deklari remelzi 

kz boala cra fsr5 remediă, mi ks. Franuiskă dWAÂnjou 

nă va anslka zisa. 

Regele se nrefzkă k5 arats 0. mare dsrere, i 
întorkînds-se kstre că de faus: 

_— Bats.ue'o ss dea malte snerange i inemisiloră 
mei, zise elă.- 

La kare renina-msm'r resnsnse: o» 

ANI
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— Destinslă nostrs & în msnile lsi Dmnezes, 
fiizlă meă. 

La kare Chicot ue medea smilită ui tristă lin- 
95 Enrikă III, adzsyi înuetă de totă:.: 

| — 5 ajsizmă ne Dsmnezei ksndă nătemă, sire. 
— IK5 loate auestea, bolnavală nerdă, ne la snă- 

snre-zeue ore wi jimsiate, kăloarea mi vederea; găra 
sa, deskisz nîn'atsnui, se înkise; fluksslă ssnywelsi kare 
de vr'o lkztă-va timnă snzimîntase ne toni asistanyii ka 

alts dat ssdoarea ssnyelsi Isi Karolă IX, se onri d'o 

dat, mi frigslă oksns toate estremiteile. 

Enrikă s'amezase la ksnstiislă natslsă fratelsi scă, 

Katerina winea o msn îngepatz a msrindslsi. 

- Eniskonsls de Château-Thierry wi kardinalsiă 
de Joyeuse uitia răgzuisnile agonisanuiloră ne kari . le 

renetia topi asistanyii, înyenskiani mi kă msnile snite. 

| Ile la doss-snre-zeue ore, bolnavslă - deskise- 

okii; soarele se slreksra dintr'snă noră uri inăndi ina=: 

tslă kă O asreoly de aură, 

- Franuiskă. kare n5 nătsse nîn'atsnui. sp misue 

snă singsră deyită, mi a kersia înueleere fssese învr- 

isits ka soarele kare rensrea, Franuiskă redikz snă brapă 

lkstre ueră ks .mestslă ănzi omă snzimîntată. Ii 

 BIX se sit îmnrejărzi, aszi rsgzuisnile, simyi 

“boala mi slsbiuisnea. sa, devin; nosinisnea sa, noate 

mentră kz întrevedea astz lime obsksrs wi sinistrs sn- 

de se dskă oare-kari ssflete dsnz ue aă rrssilă II5= 

răîntălă. 

- Atănsi skoase &nă mare strigztă uri îuri lovi frăn= 

tea "0 nstere kare 'fuks ss se kstremsre toat adsnarea.
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- Auoi înkrăntendă snrznueana . ka uri km qitise 

în " kăelarea sa ănslă din misterele vieunei sale:: | 

"— Bussy! mărmsri elă, Diana! 

Auestă din :ărmz kăvîntă, nimini nă 1ă azi de 

stă Katerina, lkă atsta glasă shebilă îiă artileălase mă— 

rindală. ae 

-Kă uea din ărm5 silaliz a auesti n5me, Franuis- 

kă bAnjou îmi dete uelă din 5rmz săsnină; 

“Întmauestă minătă, nrintr'o kărioas koinuidinuz, 

soarele. kare dasria marka Franuiei wi florile de krină 

de azră, desnzră; astă—felă în kztă auele [lori de krină, 
aua de strelsuitoare k'snă minstă mai "nainte, se frksrs 

ama de .întsnekoase ka azărslă ne kare 15 înstela sne 

ori kă o konstelare mai totă ama de strelsuitoare ka a- 

ueia ne. kare okislă visziorslzi o kasts în ueră. 

Katerina Irsă sr lkazr mrna fislsi ses. 

 Emrikă ală III se înfior$ wi se rezimf trems-= 

rzndă ne ămerii Isi Ohicot, kare se înfiora ui elă, dar 

din kassa resnektalsi ue totă lkrestinălă & dator mor- 

niloră. a 

- -- Miron anronib ăn naxară de „asră de bszele li 

Franuiskă, mi, dsns trei seksnde esaminsndu-lă. 

— Monsiniorele & moriă, zise clă.- 
La kare, snă Isngă memotă .se. redik; din anti- 

kamere ka însoirca nsalmslzi .ue -msrmsra 'kardinalzlă. 

Coiant iniguitates meae ad vocem , deprecationis meue. 

— Mortă! reneti reuele felinda—uui krăuea din. 
făndslă. fotolizlsi seă! fratele. meă,. fratele meă! 

„—. BnikslS ereditară al$ tronslsi Franuiei, msr=
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„măr Katerina, kare, ngrzsindă natslă mortală, reveni-— 

se lingz singsrălă seă fiiă ue iremznea. . 

— 0! zise Enrikă, auestă tronă ală Fransiei.. & 

nrea largă nentr'snă rege fzrs nosteritate, koroana & 

mrea largz nămai nent” snă kană... Niă konii, niui ere- 

ditari!.. Vine ms va momteni? | 
Kndă termina” aueste kvinte, sn5. „mare sg0- 

motă resăni în skars mi în sale. - 

Nambu se renezi în kamera mortsars, anăniisnd: 

_— Altegea Sa monsiniorălă due de Guise! 

Isbită de auestă resnsnsi la întrebarea ue mi 

adresa, reyele se nsli, se skăli mi nrivi ne msms-sa. 

„Raterina era' mai nalids de kztă fiislă seă. Lă 
vestea auestei neferiuiri snzimîntstoare ne kare o întim-. 

nlare o nrevestia- familiei sale, ea anski msna ree-- 
[să mi o strînse ka kăm iară fi zisă: 

— Eais nerikolzlă, dar nă.te teme de nimini, 

că ssnt ling tine! 

Dsuele intri, srmală de kanitanii sei.  Elă intri 

ks frăntea redilatz, ks toate lim okii sei kssta snde 

este remele, saă natală mortălii fratelsi seg, kă oare- 

kare înlsrkrtsrz. 

 Enrikă II, în: nidioare, ks auea maiestate ss- 

nrem ue nămai elă o alla noate în snele momente în na-— 

tra sa ama de ksriosă noetikz,. Enrikă III onri ne. 
-aguele în mersslă seă nrintr'snă pestă suverană ue i 

_arsta kadavrală regală ne nată sdrobită de agonir. 
Dsuele se nleki mi kuză înuetă în penski. În- 

nrejsrslă Isi toi nlekars kanslă mi îndoirs penskislă.
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Enrikă DI remase . singără în niuioare ks m5ms-, 

sa, mi mrivirea sa. lsui înkz o dats de trafiz. 

“Chicot nrinse aste - nrivire wi .mărmără înstetă 

de totă avestă versetă din IIsalmi. 

Deficiet- potentes de sede et czaltabit Iaumiles. 

_ Va. restsrna ne velă nălinte din tronă uri va re- 

dica , „Me auela kare se smilia. 
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