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PE MALUL MĂRII 

46300. — Scrieri complecte. Vol. V.



IL. 

Inspre-a mării nalte maluri 

Me impinge al meu gând 

„Unde sgomotoase valuri 
Se aruncă spumegând, 

Unde pasărea de mare 

“Intre apă şi 'ntre nor 

Spre albastra depărtare 

„Îşi întinde lungul sbor, | 

Unde 6s de printre spume 
Peşti cu chipul monstruos 
Să ne spuie de-altă lume .. N 
Jos din fondul misterios. 

"Ah! Cu-a păserii de mare 
* Lung, nemăsuratul sbor!:. . 
„A mea lungă aspirare 

Acolo voiu s'o măsor. 

"Cu figura monstruoasă 
Ce s'arată jos din'fund : 

In cea lume misterioasă 

Voiu cu dinsa să m'afund,
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Si cu undele pornite 

Când de stincă se sdrobese 

Aşteptările-mi sdrobite 

Să aseamân eu voesc; 

Ear când valurile line 

Adormi-vor nemişcat 

Melancolic să suspine 

Al meu piept induioşat. 

Înspre mare! 

. ... . . . . . . . . . 

— Ear plângi,: Leontină ? 
La, această intrebare nu se respunse nimic. 

— Câtă vreme or să ţie tânguirile tale? 
N'ai să inţelegi insfirşit că nu se poate alt- | 

fel ; că dacă m'aş pleca dorințelor tale, n'aş 

fi mamă bună?. Durerea. ta va trece şi mai 
târziu vei vedea singură că eu am avut 

dreptate şi-mi vei fi: recunoscătoare. 
„Aceasta mi-o. spui neincetat — respunse 

un glas slab. — Mă mângâi -cu viitorul de 

chinul meu de astăzi când aş putea fi acum 

atât de fericită! | 
— Leontină, priveşti lumea cu ochi de 

copilă, vei vedea, vei vedea! 

Leontina nu respunse, insă, se e auziră sus- 

pinuri dese. .
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Această convorbire avea loc la Nr. 21 al 

otelului; eu ocupam Nr. 20. Era sara târziu. 

O ușă incuiată dispărţia apartamentul acestor 

dame de al meu, așa incât in tăcerea, serei - 

puteam auzi fiecare cuvânt. Fiindcă nu aveam 
alt nimic de gândit, am inceput a m& m- 
treba pentru ce plânge Leontina. Pentru a 
mă opri la o presupunere mai probabilă, 
mi-am zis c'aş trebui să ştiu cine e Leon- 
tina; este tânără, 6ste frumoasă? Fiindcă 
nime nu mă vedea, mă hotării să mă uit prin 
gaura cheei de la uşă.. Aceasta nu șade bine, 
ziceţi ? Dar curiositatea! Curiositatea! Apoi 

A să ne-o spunem cu francheţă, nu şade bine 
„ când te vede cineva, dar când nu te vede 
| nime, când nime nu ştie... Din nenorocire 
cheea, era in broască şi nu puteam vedza 
nimic. 

Nu ştiu ce fel sunt! ceilalţi oameni, Qar 

eu unul atunci sunt mai pornit când - dau 

de o impiedecare, Ideea Îa. care am. visat 

“mai mult, dela a. cării implinire fac să 

atirne o parte a. fericirii mele, -işi: perde 
pentru mine toată plăcerea când:o pot rea- 

liza fără greutate şi cele mai multe ori 
„_0.părăsesc. Din contra, ideea. cea .mai ne- 
; însemnată .când .nu o pot ajunge cu uşu- 

"_rinţă, devine pentru mine o dorinţă puter- 

nică şi cu cât se aşază inaintea mea mai.
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multe. piedici, cu atâta creşte şi dorinţă. şi 
nu: mai am repaos pănă ce nu o implinesc; 
Aşa şi astă dată: cheea era in ușă, prin 
urmare un zid nestrăbătut mă impedica, să 

văd pe Leontina. Acum trebue s'o văd nu: 
mai decât, mi-am spus, şi—am sunat clo- 
poţelul. . 

— Adi-mi'0 sulă, zisei servitorului ce in- 
trase, 

“ Ce lucru? respunse el, uitandu- -se cu '0ochi 

mari la mine. 
— 0 sulă, nu auzi? 

Servitorul se uită incă odată la mine, şi 

apoi eşi, Peste câteva momente întră; « ear in 

apartamentul meu, 

„N'am găsit o.sulă in toată casa, 

"Eram desperat! O! Aş fi dat o impărăţie 

pentru o sulă. N'aveţi o sulă in toată. casa? 
Unde.se poate cumpăra ? “ 

„Sarari inaintată ; prăvăliile sunt inchise: 
—— Adă-mi ceva, ce va fi, un fer ascuțit, 

un instrument oarecare. 

Servitorul imi aduse un rac: do dopuri, 
-.. — Bine; dute! 

: M& âpropiai de uşă ca să vîr instrumentul 

in "lemn. Cu cât mă&.apropiai mai tare sim- 

țeam o mai mare emoţiune. Eram ingrozitor 

de privit. Luna-plină bătea in odaea mea; |



prin fereastra deschisă se vedea: marea; şi 
eu stam palid in. mijlocul  odăei cu. mâna 

dreaptă ridicată, ţiind instrumentul cel gro- 

zav. Mustrări de cuget mă impresurară, ar 

fi fost incă vreme,să mă opresc.:. aveam 

incă doi paşi... deodată mi se intunecâ in- 
naintea, ochilor, imi perdui cunoştinţa, și când 

o redobândii mă văzui sfredelind ușa cu furie. 
„— A! se auzi deodată in camera vecină. 

„Sunt descoperit! am esclamat incet. 

Nu! Era un nou suspin. Dc 
Apropiai' ochiul de gaură... lumina lunei. 

bătea in odae și imi pări că văd ceva, Să 

fie ea, să fie Leontina ? Acest ceva era alb 

şi şedea pe un scaun lângă fereastră. Eată 
se mişcă, acel ceva alb: este o rochie. Fată 

şi un braţ... şi altul... şiun gât... O!-ce alb 
era acela!... eață şi păr, păr mult, blond, 
care se coboria pe umere, dar faţa, faţa !— 

Ah! era ascunsă in mâni! 

„O altă figură se apropie acum. de dinsa, 

Pe aceasta, o puteam vedă bine. Era o doamnă 

bătrână care privea cu multă blândeţă la 

cea cu faţa ascunsă în mâni. 

„—.Leontină, zise ea, puindu-i mâna pe 

umărul cel alb, e târziu, e timp să ne culcăm. 
„Nu voiu:să mă:culc, 
„1— Lasă luna; destul te-ai uitat la dtnsa. 

- „Dar: dacă vreau'să mă uit la lună? dar
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dacă, vreau st plâng? Nu-i destul că te-as- 
cult in toate, că mă plec voinţei tale, sdro- 

bindu-mi fericirea vieţei, acum nu vrei să 

mă laşi nici să plâng, nici să simţesc? 

Spuind aceste” cuvinte, Leontina - ridicase 
capul. Faţa sa era palidă, ochii si albaştri 

erau plini de lacrime: două viorele udate de 

rouă. Ce frumoasă era! , 

- „Leontină, plângi dacă vrei, nu te opresc. 

Lacrimile vor trece şi-mi vei fi recunoscă- 

toare.— Un cântăreţ, un om ce trăeşte din 

cântece | Ce viaţă te-ar aştepta cu dinsul! 

— Dacă-l iubesc! 

„Il iubeşti—iţi va trece. Amorul € poesie, 

căsătoria e prosă. Un altul cu o mai bună 

„poslţiine se va presenta. In viaţă nu se cântă. 
Aceste sunt bune câteodată... pentni petre- 
cere... vei vedea, vei vedea | 

— O! cât sunt de nenorocită! suspină. 
Leontina, 

Atunci nu m'am mai putut ţinea şi fu- 
rios am apostrofat pe mumă cu cuvintele 

următotre : | 

„Mumă crudă! Cum poţi să priveşti cu 

astă, nepăsare suferinţa fiicei tale? Tu îi 

sdrobeşti inima fiindcă iubitul. ei nu e bo- 
gat şi crezi că va mai fi fericită ? Dar ştii 

tu ce este durerea? Aceasta nu 0 ştii, 
sau de ai ştiut-o vre-odată, mulţi ani tre-
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bue să fi trecut deatunci de ai putut:o uita 

astfel !' Consimte nenorocito la fericirea, ce 

inima, şi-a ales! De-ar aştepta-o chiar o viaţă 

de lipse, lipsele vieţei intregi, nu pot trage 

in cumpănă cât trage durere de câţiva ani, 

de aceşti ani cei mai frumoşi ai vieţeil! 

Dacă nu ştii ce este această durere, intrea- 

bă-mă pe mine, pe mine care... şi nu-ne- 

noroci mai mult pe fiica ta!“ 
Discursul meu nu produse nici un efect; 

Gar nici nu putea produce, căci aceste toate 

nu le spusesem, ci le gândisem numai. — 

Atunci m'am culcat. 

IL. . 

Cea intii rază a soarelui mă trezi & doa 

zi dimineaţa. Prin fereastra deschisă priviam 

marea cum se frământa neliniştită. Acufun- 

dat in acest tablou uitai tot din jurul meu, 

Gândurile mele sburau, sburau departe peste 

valuri spre, o lume nevăzută.—O lume ne- 

văzută? Cine nu a văzut-o? Cine na trăit 

in ea? O! lume frumoasă a inchipuirii, fru- 

moasă şi jalnică, sunt oameni care nu au 

trăit niciodată in tine? Ești tu necunoscută 
la cei mai mulţi din oameni? Ești tu lăsată, 
ca patrimoniu numai la câţiva pentru a-i
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despăgubi de bunurile lumii acesteia? Este 

oare drept că ori şi cine are numai: alter- 
nativa de a trăi sau in una, sau în alta din 

cele două lumi şi că a alege pe una, insem- 

nează a se lepăda de: cealaltă? Eu doriam 

odată să trăesc in amândouă, căci in gândul 

_ meu le impreunam; cea de peste viluri o 

transportam -dincoace şi cea de-aice o pre- 

făceam in cea de dincolo.. Dar intr'o zi un 

glas imi zise: „Te amăgești! Nu este una 
singură; sunt două, două bine deosebite. 

Nimă&rui nu au fost date bunurile amându. - 

rora, alege!“ — Ah ! Dureroasă este alegerea, 

lasă-mă& să mă bucur şi de una şi -de alta. 
— „Alege!“ imi strigă glasul. — Atunci mă 
perdui in gânduri şi gândii şi gândii şi eată 

că făr de: veste gândirile mele se depărtau 

de-aice - şi sburau dincolo de valuri. —Şi in 
acest moment trăiam acolo şi oarele treceau, 

şi acum nici valurile nu le mai vedeam; 

aceea ce vedeam era s'0 insemnez pe hârtie, 

Ah! Ear versuri, ear jale! 

Atunci insă.cineva bătă la uşă şi mi se 

aduse o scrisoare. 

“Cine” mă supără in aceste momente 2 Dacă 

_v'am lăsat, lăsaţi-m& şi voi cu miseriile voa- 

stre!—Dar ei sunt fără milă şi nu te lasă. 

Cine ce. vrea de la mine ?.- HE



Cine este acest Edmund care a subscris a- 

ceastă epistolă? Ce vrea acesta? Nu-l cunosc! 

„Domnul meu ! 

„Deşi nu vă cunosc, imi iau libertatea 
de a vă adresa aceste rânduri. Pentru Dum- 
nezeu! Dacă aţi iubit odată şi ştiţi ce vrea 
să zică amorul şi durerea, veniţi-mi in aju- 

tor. Sunteţi vecin cu Nr. 20. Acolo locueşte 
Ea. Faceţi toate chipurile şi daţi-i hârtia ală- 
turată. Puteţi fi sigur de eterna mea, recu- 
noştinţă. 

„Bămauni 

Eram foarte nemulțumit. — M& supără, pen- 

tru a-mi cere serviciuri, şi, incă serviciuri 
de o ciudată natură. Ştiu eu cine-i Edmună, 
ştiu eu cine sunt vecinele melg..: Eternă re- 
cunoştinţă! Cum se aruncă 'asemenea' cu- 
vinte in momentele de nevoie! Câte recu- 
noştinţe eterne... ş'apoi ce am să fac eu cu 
recunoştinţa ta! Poate 'ea să-mi ajute in 
ceea ce doresc eu? Nu poute nici a ta, 1 nici 
a nimărui. Dar ce să fac? - 

„ Cum stam gândind, mi se aduse o a doa 
scrisoare. Aceasta, ce mai este? Cine-i sub- 

"scris? Curico. — Curico? Nici pe acesta nu-l 
cunosc. Ce 'cântă cl?
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„Domnul meu! 

„Aţi primit adinioarea o scrisoare sub- 
semnată „Edmund, in care acest domn vă 

roagă să daţi o hârtie vecinei d-voastre de 

la Nr. 21. VB rog să nu impliniţi cererea 

sa. Implinirea ar putea avea urmările cele 

mai nenorocite pentru dinsul şi pentru alţii. 

„Cuico,“ 

Mai cetii odată această scrisoare, apoi mai 

cetii odată pe cea intăi. Mai stătui pe gân- 

duri câtva timp, apoi le boţii pe amâ6ndoug 

şi aruncându-le pe fereastră luai din nou 
hârtia pe care incepusem a scrie. In zadar! 

Unde erau acum ideile mele? M& coborii 

pe malul mării. 
„. Marea se retrăsese departe « şi in locurile 

unde se sbuciumase valurile acum era năsip 

strălucitor, Pe năsip erau o mulţime de co- 
pii care se jucau. Intrun loc ridicase o mo- 

vilă de năsip mai mare şi imprejurul ei in 

o .mică depărtare alte movile mai mici. Cea 

mai mare era ocupată de mulţi copii-inar- 

maţi cu sape şi bastoane; lângă cele mai 

mici stăteau câte doi sau trei tot inarmati, 

insă din copiii cei mai mari. Unul din eiimi 

esplică că, grămada cea, mare de năsip repre: 

sentă oraşul locuit de orăşeni liberi, că gră-
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mezile' cele mici sunt casteluri de cavaleri 

şi că intre cavaleri şi orăşeni era declarat 

rEsboiu, Din cetate eşiră vr'o doi ducând 
marfă spre mare, insă un cavaler tăindu-le 

drumul, îi provocâ, să le dea marfa lor, căci 

el ar fi cavaler şi ei numai niște orășeni şi 

el ar fi mai tare. Ei se opuseră, spuind că 

sunt oameni liberi şi că nu ar avă drept 

cavalerul să, se folosiască de, averea lor. Ca- 
valerul nu avea alt argument decât că el 
ar fi mai tare şi-i atacâ cu putere; locuitorii 
oraşului prinseră de veste şi veniră in aju- 
torul concetăţenilor; cavalerul insă trimise 
grabnic un sol pela ceilalţi nobili care acum 
veniră şi ei să resboiască oraşul, Lupta, in- 
cepi și deveni crâncenă. Vai de voi! orăşeni 
liberi,ce vă folosesc drepturile voastre? Voi 
sunteți deprinşi a neguţitori şi nu vă pri- 
cepeţi la r&sboaie; aveţi să fiţi bătuţi; ave- 
rile voastre au să le iee cavalerii; oraşul 

"are să plătească un tribut! Eată şi coman- 
dantul vostru, cel cu ochii negri şi chipul 

isteţ este prins, fâcut captiv şi condus in- 
tr'un castel; -faceţi pace!—Dar orăşenii tot 
se ţin incă; ei se luptă pentru vetrele lor 
şi au. pentru dinșii bunul drept. Acum. toţi 
luptătorii sunt osteniţi şi se propune un ar- 

mișticiu de zece minute. Propunerea se 

primeşte şi ambele urmate se despărțesc. -
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Orăşenii propun să se preschimbe captivii: 

Cavalerii stau la. îndoială, căci au in mâna 

lor .pe: comandantul duşmanilor; Acesta sta, 

trist in. castel şi privea 'cu jale la trupele 

lui pe care nu le.mai putea comanda: : Din 

toţi numai el are un ornic şi poate şti când 

se trec cele zece minute; de nu-l daţi, n'are 

să spus .câte oare sunt—aşa: ameninţă oră- 

şenii. Cavalerii il preschimbă iute contra 
unui aliat de-al .lor ce era captiv.: Coman- 

dantul orășenilor imi spuse că-se numește 
Mimi şi are un plan de resboiu foarte ghi- 

baciu pentru a; invinge :pe cavaleri, plan pe 

care au să-l realizeze acum. Ei săpase nă- 

sipul in mai multe locuri adânc; bortele le 

acoperise cu hârtie peste care presurase ea- 

răş năsip. Bătălia trebuia adusă pe lângă 

acele locuri și câvalerii care nu ştiau despre 

această, trebuiau să .se impiedice şi să cadă. 

Atunci orășenii s'ar fi aruncat peste dinşii, 

şi biruinţa ar fi. fost a lor. 
Cele :zece minute se trec şi lupta se in- 

cepe. Orăşenii : manoperează cu multă di- 

băcie. Ei transportează câmpul: luptei prin 

locurile cele fatale. Un cavaler cade, eată şi 
altul... orășenii s'arunca deasupra... cavalerii 

sunt bătuţi. Victorie! Victorie! Puterea a, 

fost invinsă de viclenia.— Dar ce v&d? oră- 

șenii nu se mulţumesc cu atâta; acum. ei
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s'aruncă asupra castelurilor; ei le dărâmă, 
vor să le prefacă in năsip. Lăsaţi aceste lo- 
cașuri, testimoniuri ale mării căzute! Pentru 
ce le dirâmaţi? Dar planul lor de a dhrama 
castelurile „nu, se realizează, timpul. le lip- 

seşte, căci venea marea! Toţi fug, cavaleri 
şi orăşeni. Marea vine sgomotoasă și acopere 
cu valurile sale castelurile frumoase şi în: 
floritorul oraş, E 

- In.vreme ce priviam aceasta „Şi făceam 

reflecţiunile mele, văzui doi bărbaţi apropi- 

indu-se de mine. Ei făceau câţiva paşi, şi se 
opriau; ş'upoi făceau ear câţiva paşi.. Imi 

păru 'că ar voi să-mi vorbiască, dar că ar 

sta ]a indoeală. Unul era mare și bine fă- 
cut, avea ochi negri, barbă plină, neagră, era 
cam pleşuv şi avea fruntea, 'naltă. Imbrăcă- 

mintea lui era neagră şi purta haina im. . 

bumbietă păn' la gât. Celălalt era tocmai 

contrariul. Avea păr lung castaniu, buclat; 

n'avea, nici barbă nici musteţe şi hainele îi 

erau deschise, Amândoi ţineau pălăriile in 

mână, făcându-şi vânt cu ele, fiind zioa calda. 
Acum S'apropie și cel in negru, făcând un: 

pas spre mine: 

— Domnul meu, eu m& numese Curi îc0. 

- si domnialui Edmund“, am răspuns eu. 
„ — Das Aţi primit astăzi două scrisori de 

la noi şi aş voi să vă esplie cum s'a intîm- 
)
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plat să luăm indrăzneala de a vă scrie, fără 

a vă cunoaşte. Dar inainte de a esplica, vă 

rog. să-mi răspundeţi la cateva întrebări. 

Sunteţi insurat? 

„Eu? Nu. Dar ce are a faco?,.. 

— Ati vezut pe veoinele d-voastre de la 

Nr. 21? - 

„Le-am văzut, insă... 

— Gândiţi a vă opri multă vreme aici? 

„Cât imi va plăcă, dar nu *nțeleg, : dom- 

nule, cu ce drept mă supui lu un interoga- 

toriu, când nici nu te cunosc. 

— Atâta am voit să ştiu. Acum vE rog 

sa binevoiţi. a asculta esplicările noastre: 

- Şi Curico imi vorbi in chipul următor: 

+ 

JI. 

Amicul meu d. Edmund (aici Edmund se 

inchină cătră mine), care este artist dramatic 

şi compositor, tânăr plin de țalent, impo- 

dobit de natură cu o voce de tenor frumoasă, 

e inamorat de o domnişoară numită Leon- 

tina, fiica unui bancher, Amorul său find 

impărtăşit, el a cerut mâna domnişoarei, 

Părinţii insă au refusat, și el, in loc de a 

se lăsa de pasiunea sa, precum lam sfătuit, 

tot o iubeşte incă şi a urmat-o aici la .băi 

e 

a . ee at: , 

ia Da .
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de mare, De teamă să nu facă vre-o impru- 

denţă, lam intovărăşit. Nu ştiu ce planuri 

de isbutire are, atât ştiu că i-a scris şi că, 

neavând alt chip de a face ca scrisoarea să 

ajungă la adresa ei, v'a trimis-o d-voastre 

“cu rugămintea de a o da domnişoarei. Din 

norocire am aflat aceasta şi sperez că rân- 

durile mele au ajuns la vreme pentru a vă 

impiedeca de a transmite epistola amoroasă. 

— Au ajuns, dar chiar de n'ar fi ajuns 
vă incredinţez... 

M& bucur foarte mult de aceasta căci şco- 

pul scrisorii era, după cum presupun... 

— Curico |... îl intrerupse amicul s&u. 

„Oricare ar fi scopul, urmâ Curico, urmă- 

rile ar fi fatale. Acum il indemn să plece 

de aici şi el nu vrea. E o mare nenorocire 

pentru dinsul pasiunea aceasta. De când cu 

amorul, el a respins angajamente foarte fa- 

vorabile şi, cee mai rău, bag de seamă că 

glasul s&u devine cum tremurător şi cred că 

d-voastră, dacă sunteţi amator de musică, 

trebue să urîţi nenorocitul tremolo care strică 

glasurile cele mai 'frumoase. I-am spus deo 

mie de ori că amorul nu-i lucru principal în 

Niuţii. EI e ca focurile cele inşălatoare care. 
de departe arată minunate . şi când te apropii 

„dai intro baltă. Singurul lucru frumos pe 
lume este arta, căci numai ea ne face să 

16300. — Scrieri complecte._ Vol, V, ” 2 
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uităm ticăloşiile vieţei noastre. Din toate 

cele arta singură r&mâne totdeauna fru- 

moasă: tinereţa trece, primăvara e câte- 

odată prea caldă sau ploioasă, petrecerile ţi 

se uresc, oamenii te aduc la desperare, fa- 

milia. iţi aduce grije şi necazuri nesfirşite; 

chiar luna creşte şi scade—arţa numai, arta 

singură... 

-— Ear incepi asemănările şi maximele 

tale, îi strigă amicul seu, ear mă ucizi cu 

principii generale şi cu frase sentenţioase! 

] „Acel care n'are principii, e ca un orb 
“care se tirie pipăind şi nu-şi cunoaşte calea. 

Maximele sunt insă ca stelele ce slujeau pi- 
lotului de busolă. Trebue să le avem tot: 

-deauna inaintea ochilor de voim a nu perde 

drumul. Fiecare faptă a noastră: trebue să 

fie o verigă din lanţul ce numim principiu. 

„— Sfirşeşte cu sentenţele, pentru Dum- 
nezeu! strigă Edmund. Nu este om pe lume, 

adăogi el cătră mine, care să-şi iscodească, 

mai multe teorii despre viaţă. EI care imi 

tot vorbeşte de viitor trăeşte insuş fără 
scop şi fără ocupaţie, A fi filosof ca tine 
e uşor! 

„Dacă e uşor, pentru ce nu faci tot astfel? 

— Pentru că eu am un scop pe astă lume 

şi nu mă las impins de vântul intimplărilor.
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„Ba că chiarl — Domnul meu, urmă Cu- 

rico cătră mine, fiindcă împrejurările au voit 

să ne cunoaștem şi să trăim câtva timp 

aici impreună, fiţi bun de ne observați pe 
unul şi pe altul şi judecaţi care din noi 

ştie să trăiască mai bine. E cu amoruri şi 
cu scopuri definite, ori eu fără alt scop 

decât a urma regulele generale cele mai 

aspre despre - viaţă şi a lăsa altfel un liber 
curs. evenimentelor. Când eram de douăzeci 

de ani şi eu visam asemenea visuri de sta- 

tornicie, dar m'am schimbat. Am avut şi 
eu timpul meu de amărăciune, dar cu virsta, 
omul trebue să se cuminţească. 

„ Cum stam toţi trei la vorbă veniră spre 

noi două dame: una bătrână şi alta tenără— 

acele pe care le văzusem in ajun in camera 

de lingă mine. Edmund deveni palid, ear - 

figura lui Curico remase serioasă şi rece, 

“Toţi trei salutarăm. Leontina r&spunse la 

salutarea, noastră, dar bătrâna se uită in 

altă parte, făcăndu-se că nu vede, şi am&n- 

două trecură. Edmund se mai uită câtva 

timp după ele, apoi işi intoarse ochii spre 

mare şi privi dealungul valurilor. Nime nu 

vorbia. După cătva timp Edmund iși lua, 
zioa bună -de la noi şi plecâ, 

R&mas cu Curico, ne preumblarăm incoace .
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şi incolo pe malul mării, vorbind lucruri in- 
diferente. 

— Nu are D. Edmund nici o speranţă? 
intrebai in sfirşit pe Curico. 

Părinţii copilei nu vor nici decum. El nu 
are altă avere decât talentul său şi acesta 

nu se preţueşte de majoritatea oamenilor. 

Copila cam suspin, dar ca la toate fetele 

dorinţa căsătoriei are să fie mai puternică 

decât simţirea. Intr'o buna dimineaţă, tot 

iubindu-l pe dînsul, are să iee pe -altul pe 
care i Por propune părinţii şi astfel s'a 

sfirşi romanul, 

— Cu toate aceste sunt şi fete mai sim- 

ţitoare la care amorul. . . | 

„Bah! In romanuri, dar nu in viaţa co- 

mună. Ce-i drept, simţitoare se fac ele câte- 

odată mai tărziu după ce se mărită, când 

s'apropie de treizeci de ani; atunci le apucă 

deodată simţirea, aşa in senin, şi nici nu 

ştii cum se *ntimplă o. nenorocire. Dar cât 

sunt incă. fete, impresiunile vin şi dispar 

ca norii in munţi. Şi nici nu e bine ca Ed- 

mund se se insoare. Artistul trebue să ră- 

mâie necăsătorit, căci femeile nu ştiu să 

preţuiască arta. După ce trece cel intâiu' 

timp mai plăcut, o să le pară rău la amân-- 

doi. El-n'a să-şi mai urmeze nesupărat chiă-
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marea, lui şi ea o să se plângă că el nu se 

ocupă indestul de dinsa. 

„Aşa dar după părerea D-tale acei ce se 

ocupă cu ştiinţă sau artă, nu trebue să se 

insoare nici de cum şi ceilalţi. să se insoare 
târziu când au imbătrânit? 

"— E foarte greu de hotărit. De te: insori 
mai târziu nu ai timp să creşti copii, plă- 

cerea, după cum se spune, cea mai mare a 
bătrâneței; de te insori tenăr, trebue să te 

aştepţi la o mulţime de necazuri care-ţi 

amăresc viaţa de bărbat; de nu te insori 

nici de cum, ear e rău, incât poţi face 

cum vrei şi tot nu faci bine, Causa este că 
„viaţa noastră e o mare miserie şi ori cum 

ai invârti-o tot nimic nu rămâne. o 

„Ai făcut se vede esperienţe multe și nu 

prea fericite de ai ajunsa fi atât de pesimist. 

— Poate că sunt pesimist. Dar n'am 

dreptate a fi? Observaţi singur: de aţi avă 

vre 0 dorinţă oare care, vre o dorinţă mare, 

ea de sigur nu se implineşte. Dar de aţi 

av vra o temere, vre o ingrijire despre un 

lucru încă nehotărit; dacă este vre un eve- 

niment viitor de care vă e frică, el de sigur 

se implineşte. Puteţi pune r&mășag o sută 
contra una: 

„Tocmai aşa nu-mi pare a fi proporţia, 

Ba tocmai aşa și incă mai mult. Căci:
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nenorociri neprevăzute vin cu grămada, pe . 

când norociri neașteptate şi mari incă nu 

am văzut viind, nu la mine, dar la nimeni. 

„Nu! Vă inşalaţi! 

— Ei bine, să bigăm sama ce s'a intim- 

pla cu Edmund. Aveţi să vedeţi cum o să 

strige: trădare cu toaţe jurămintele copilei! 

Pe lângă noi treci o damă cu un copil 

de mână. Ea era imbrăcată in negru şi era 

mare şi frumoasă. Ochii ei erau aspri şi 

mândri şi toată, figura avea ceva maestos. 

Copilul era Mimi, cemandantul orăşenilor in 

luptă cu cavalerii. Cum ne văză, părăsi pe 

dama ce-l ducea, şi alergâ cătră noi. Pe Cu- 

„rico îl. sărută de mai multe ori pe mine 

m strinse de mână. 

„L-am bătut, i-am bătut, strigă Mimi. Eu 

am dat planul bătăliei. 

— Bravo. Mimi, r&spunse Curico, bravo! 

După aceasta, inaintând cătră damă, îi dete 

mâna şi vorbi mai mult cu dinsa, in vreme 

ce eu ascultam laudele iui Mimi despre vi: 

tejiile lui şi a camarazilor săi. 

".. „Cine-i dama, care te ţinea, de mână şi vor- 

beşte acum cu Curico? intrebai pe Mimi. 

— No cunoşti? Nelly, soră mea Nelly. 

Aşa-i că-i frumoasă? Vino de-i vorbeşte — | 

şi Mimi incepând a strigă: „Nelly, Nelly! 

Faca, D-lui e amicul meu şi vrea să te cu-
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noască“ mă luă de mână şi mă trase cătră 
dama cea frumoasă. — Vrând, nevrend, dar 

mai mult vrând, lăsai pe Mimi să mă ducă 

şi Curico mă presentă. 

„Cunoştinţa noastră, zise Curico cătră 

doamriă cea frumoasă, e abie de astăzi, dar 

intimă. Am făcut pân'acum 0 mulţime de 

teorii filosofice impreună. | 

— V8. inştiinţez si vă păziţi, imi. zise 

dama cea frumoasă, zimbind. Amicul nostru 

e foarte pesimist. Ascultându-l multă vreme, 

iţ vine să te sinucizi. 

IV. 

Mergând toţi trei mai departe in convor- 

biri, intîlnir&m din nou pe Leontina cu mama 

ei care se intorceau. Dama cea frumoasă le 
strinse de mână şi le vorbi. Curico şi eu 
rămăsesem in o mică depărtare şi atâta pu- 

team observa că Leontina din când in când 

arunca câte o privire inspre noi și. am cre- 
zut a inţelege că se miră de lipsa unei a 

treia, persoane ce văzuse in societatea noa- 

stră. Mimi, intilnind câţiva amici de ai sei, 

alergă şi se jucâ, cu dinşii. 

-— Cine-i dama asta frumoasă ? intrebai 
pe Curico.'
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— E o damă Engleză, vădur, Ii zic fru:- 
moasa Elena. 

— Frumoasa Elena, dar pentru ce? 

„Fiinâcă se numeşte Elena şi că o găsesc 

frumoasă. 

„In adevăr e foarte frumoasă. N'am v&- 
zut, âncă un tip de brunetă atât de măreț 

și aspru tot odată. i 

Dac'aţi fi cunoscut-o odinioară cu vre-o zece 
ani in urmă, aţi găsi că a perdut incă din 

ceea ce eră. 

— O cunoaşteţi de. mult? 

— Foarte de mult, kram amândoi tineri, 

pot zice că eram copii. — E o damă foarte 

învățată. E de spăriat cât a cetit, Litera- 

„tura antică, îi este mai tot atât de familiară 

ca şi cea modernă. A avă cu dinsa convor- 
biri serioase e foarte interesant. Vedeţi cum 

vorbeşte limba franceza fără accent, lucru 

foarte rar pentru o Ingleză; tot atât de 

bine cunoaşte limba germană şi mai cu samă 
cea italiană. Pentru Italia are o adevărată 

adoraţie: şi se entusiasmează, când vine 
vorba de artiştii şi poeţii Italiei. — Este 
din o familie foarte bună şi bogată. 

— Unite cu atâta frumuseţă aceste ca- 

litĂţi işi indoesc meritul lor. Dar caracte- 

rul ei? 

„Pe acela incă nu Yam putut pătrunde.
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E o amestecătură de bunătate, cochetărie, 
seriositate, nestatornicie, reverie. poetică, şi 
maniere lumeşti. In sumă cred că are mult 
spirit şi puţină inimă. Deşi, precum v'am 
spus, a cetit mult şi multe, ba chiar a me- 
ditat, totuş n'a putut să se desfacă de bi- 
goteria inglezească. E religioasă şi biseri- 

„ coasă ca o babă pocăită. E drept că nu tre- 
bue mult aşteptat in astă privinţă de la o 
femee, căci ori cât de mare inteligenţă le-ar 
fi dat natura totuş aceastu este ingrădită 
de o barieră, sentimentalo—superstiţioasă 
din care. nu pot eși. Vezi de esemplu pe 
doamna de Staăl, o femee cu un geniu atât 
de mare, in ce contraziceri se aruncă cu 
religiunea, ei, despre care nu-și dă, niciodată, 

„o samă lămurită, ps când pentru altele are 
o pătrundere atât de adâncă, 

Când eram să răspund lui Curico asupra | 
doamnei de Sta8l, vecinele- mele pirăsiră pe 
frumoasa, Elenă şi ne văzurăm siliţi de a ne 
apropia earăş de dinsa şi de a urma discu- 
ţia incepută. 

— Ştiţi, domnule Curico, că am avut de 
ieri incouce o mare supărare ? zise frumoasa 
Elenă. 

„Imi pare foarte rău, dar ce fel? 

— Sa imbolnăvit Bijou.
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"— Care Bijou? intrebâ Curico increjind 

sprincenile. 
-— Cum? Vă faceţi a nu-l cunoaşte? Că- 
țeluşul meu cel mic, cel alb, flocos, cu care 

waţi jucat de multe ori. 

„A! — Mi se pare cuvem să avem o fur- 

tună, adaose el cu o figură din ce in ce 

mai posomorită. Furtunele imi supără ner. . 

vele; daţi-mi voe să mă retrag. — Şi inchi- 

nându-se la noi, se depărtă grabnic. Rămă- 

sesem singur cu noua mea cunoştinţă. 

„Ce idee vă faceţi despre D. Curico? imi 

zise ea. 
—. Un om prea interesant, am răspuns, 

» Interesant dar, insă din nenorocire 

nervos. 

— Nervos ?... 
„Odinioară când era, mal tânăr era mult 

mai plăcut. Acum e atât de capricios, incât 

une ori e nesuferit. Păcat că na ştiut să 

indrepte spiritul s&u care e atât de deştept 

“spre un scop hotărit; dar nu este ştiinţă 
cu care să nu se fi ocupat, şi in timpul 

din urmă se vede mult cu metafisica, căci 
convorbirea lui e nesfirşit presurată cu sen- 

tenţe. 
— Nu şi-a ales nici o specialitate ? 
„Nici una. Dacă s'ar fi născut serman Şi 

ar 'f fost silit să muncească pentru a-şi sus-
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ţină viaţa, socot că ar fi devenit un om in- 
semnat, dar având de a casă o avere mare, 

nu s'a apucat de nimic. A făcut de toate, 

Ancă n'am văzut un om care să fi cetit 

atâtea cărţi. 

— Il cunoaşteţi de mult şi bine, precum v&d. 

„O! foart de mult. Eram copilă şi trăim 
cu tatăl meu in Germania, când Pam văzut 

intăia oară. După ce işi sfirşi studiele nu 

am văzut o lungă vreme, in care mi-a spus 

că a călătorit in orient. L/am intilnit cinci 

ani mai târziu in Italia. De câţi-va ani in- 

coace de când sunt văduvă, ne vedem in 
toţi anii la băi. | 

In vreme ce vorbiam, 0 dungă neagră ce 

intuneca valurile se v&zi departe la orizont, 

„Avea dreptate D. Curico, o furtună se 
“pregăteşte. Abia vom avea timp să ne in- 

toarcem a casă. Zicând așa, frumoasa Elena, 

chemâ pe Mimi şi se duse. , 

Eu mai privii câtva timp la mare; dunga 

cea neagră s'apropiă tot mai mult cu o iu- 

ţeală neaşteptată. Vântul incepând deodată 

„să bată, mă grăbii şi eu a me intoarce la 

otelul meu, care, afară de orăşel, sta sin- 

gur şi isolat pe malul mării. În camera ve- 

cină nu se auzia nimic. Se vede că damele 

fuseseră surprinse in vre-o casă străină de 

furtună şi că nu avuseseră timpul săse in-
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toarcă. Mă uitai câtva timp prin giamurile 

ferestrei să, văd valurile care clocotiau, insă, 
incurând ploaea incepi a bate aşa de tare, 

incât tot tabloul se intunecâ şi depărtân- 

- du-mă mă pusei pe gânduri. Inţelegeam -pe 

Edmund şi pe Leontina: Doi tineri care se 

iubese — el e s&rman, ea bogată — părinţii 
nu vor să consimţească — mâniria aristo- 

craţiei băneşti — sunt nensrociţi = toate 
aceste se mai văd nu numai in cărţi, dar şi 
in realitate. Insă neinţeles imi părea rapor- . 

tul intre frumoasa Elena şi Curico. Ea t6- 

nără, atât de frumoasă, plină de spirit — el 
tânăr, frumos, inteligent şi invăţat. Amâ6n- 

doi cunoscuţi vechi, amândoi liberi, părenă 
a nu atîrna de la nime. Ce imprejurare îi 

depărtase unul de altul? Ea fusese măritată, 

prin urmare avusese altă inclinaţie in 

urma cunoștinței lui — el rămăsese neinsu: 
rat. Acum se intilnesc regulat; sunt, după 

aparenţă, destul de intimi— ce i opreşte...?. 

Dar şi ce curioase caractere şi unul şi altul, 

când serioase, când ironice. Au căutat să 
se studieze unui pe altul, prin urmare a | 

fost, interes — prin urmare... dar atunci... 

insfirşit nu-i inţelegeam. | | 
Trebue să fi convorbit multă vreme ast- 

fel in gândurile mele, căci furtuna se tre- 

cuse fără ca să bag de samă și zioa se
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pleca spre sfirşire. Mişcarea ce auziam in 
apartamentul vecin, imi vesti că damele se 
intorsese acasă.. Curiositatea mă impingea 
să mă uit din nou prin borticica, ce făcusem 
in uşă, dar astă dată lupta se hotări in 
disfavoarea curiosităţii şi avui destulă pu- 
tere de a mă opri— ah! dece n'am avut 
totdeauna această putere când m'am luptat 
intre un instinct bun şi unul r&u! 

Sara târziu, mă plimbam ear pe malul 
mării. Nu era, nime afară de mine, aerul 
rece gonise pe toţi. Cerul era tot incă nou- 
rat incât razele lunei abia puteau stră- 
bate. Umezeala mă supărase și intors 
acasă, urmam plimbarea prin casă fără, 
a găsi linişte. Noaptea căzuse acum. şi vo- 
jam şi eu să cerc a găsi repaos, când jos, 
la ferestrele: mele se auzi un glas sonor 
de bărbat care cânta incet şi slab următorul 
cântec: 

Neguri dese, tunebroase 

Trec peste pământ, 

Noapte mai intunecoasă 

Zace pe-al' meu gând. 

Lună tu, cu blânde raze, 

Lună ce aştept, 
Vin' ah! vino! luminează 

Noaptea mea din pept!
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N'auzi vocea-mi cum şopteşte 
Plângeri de amor? . 

Ol te arată, fericeşte 

Pe-un biet cântători 

Vocea mea tânguitoare 

Lu vederea ta 

Intrun cânt de desfătare 

Dulce s'ar schimba! 

“Lună tu, cu blânde raze 
Lună ce aştept, 

Vin” ah! vino Inminează 
Noaptea mea din pept! 

Recunoscui glasul lui Edmund. — In ca- 
mera, vecină auzii intăi şoapte, apoi cuvinte 
rostite mai tare, apoi o mică convorbire 
agitată. După acestea nu mai auzii ni- 

mica şi se făcă tăcere, — Deschiz6nd fe- 
reastra nu v&zui pe nime. Pe ceruri norii 

se indesau tot incă unul peste altul. 
Eram cuprins d melancolie şi fără voie 

tot recitam sfirşitul cântecului lui Edmund: 

Lună tu cu blânde raze 

Lună ce aştept!... 

Vin” ahl vino luminează 

Noaptea mea din peptl... 

Cu cât trecea timpul, cu atâta mă fă- 
ceam mai melancolic.
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Eu sunt adese ori melancolic. Melancolia 
este o simţire... dar n'am nevoie să vo mai 
explic fiindcă o cunoaşteţi. Socot că nu 
vau lipsit odată aspirări spre o fericire 
care nu s'a putut realiza sau amintiri la, 
care gândiţi cu mulţămire dar totodată şi 
cu părere de rău, fiindcă sunt numai amin- 
tiri, sau că realitatea lumii vă pune pe gân- 
duri şi vă interesează cu cât o cunoaşteţi 
mai bine. Deaceea nu am nevoie să dau o 
definiţie a melancoliei. Dar pentru a. spune 
adevărul, mărturisesc că-mi vine şi greu a 
defini aceustă simţire. Am să consultez: pe 
Curico care s'a ocupat mult cu filosofia in 
timpul din urmă, precum mi-a spus fru-: 
moasa Elena căci el trebue să poată da 
ori-ce esplicaţie. 
„Pe drum spre casa lui intilnii pe Bămună 
care da mâna lui Mimi. Am voit să ma 
propiiu de dinşii, dar simţindcă apropierea, 
mea, nu-i era plăcută, trecui mai departe. 

Ajuns la Curico, bătui in uşă și .nu mi 
„se Tespunse, camera fiind insă descuiată, 

intrai in lăuntru şi mă hotării să-l aştept. 
Aruncând o privire imprejur, văzui pe ca- 
napea și pe scaune mai multe cărţi des-
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chise. Intr'un colţ de odaie era un violon- 

cel răzimat de părete şi lângă el pe par- 

chet mai multe note; la o fereastră pe o 

măsuţă, mică un desemn inceput, şi pe masă 
file de hârtii scrise, Mă uitai pretutindene. 

Desemnul era copia unei statui antice; căr- 

ţile erau: Plutarc, deschis la viața lui Caton 

tânărul; Seneca, deschis la, epistola a zecea 

cătră Luciliu: de solitudinis utilitate; scrie- 

rea latină a lui Petrarca, despre viaţa soli- 

tară; Misantropul lui Molidre şi Timon a 

lui Shakespeare. Pe fila de hârtie ce nu era 

sfirşită, sta, sus „Memorie si idei, fila 337%. 
Văzând aşa, nu m'am uitat mai departe pe 

filele scrise, ci luând una din cărţi m'am 

pus să cetesc ca, să-mi treacă timpul pănă 

la intoarcerea lui Curico. 

- Luasem in mână pe Seneca. Deşi. ochii 

mei se primblau pe deasupra liniilor, -pre- 

ceptele bătrânului moralist .nu-mi atrăgeau 

luarea, aminte, căci gândul .meu era aiurea. 

Din infăţoşarea cabinetului căutam să deduc 

consequenţe asupra persoanei: Musica, de- 

- semnul, citirea, scrisul cu care se ocupase 
mai tot in acea vreme, păreau a proba că 

gândurile lui Curico fugeau de la una la 

alta. Cărţile tratau mai toate despre isolare 

şi misantropie.— prin. urmarea simţiri ase- 

mănate trebue să fi fost ale lui; dar ce co-



prindeau oare filele scrise ? Jlemorii şi Idei ! 
Eram curios, tot cetind in Seneca, să cu- 
nosc cuprinsul filelor de pe masă. Să cetesc? 
— Ba nu! 

Lucru ciudat! Venisem lu mare să mă 
bucur de singurătate şi eată-m& fără voie 
amestecat in trebi străine, confidentul lui 
Edmund, chiamat poate a juca un rol in 

desfăşurarea, acestor istorii şi... fără voie. Tre- 

bue să mărturisiţi că asemenea lucruri mi 

sa intimplă numai mie. N'ar fi oare mai 

inţelept din partea mea să mă pornesc şi 
„să-i las, căci ce-mi pasă mie? Dar de altă 
parte pentru ce n'aş rămână, căci 'earăș 

“ce-mi pasă mie?... Apoi totul nu este fatal? 
Dacă m'aş porni aş da poate peste alte 

persoane şi imprejurări mai ciudate in cas când 

aşa este hotărit şi ar fi inzadar, sau poate 

m'ar urmări ei ori unde m'aş duce căci o 

repetez incă o dată, totul este fatal — așa 
cel puţin gândesc eu, poate sunteţi de altă 

părere. Eu socot insă că teoria fatalismului 
are multe avantaje. Câte lucruri neplăcute 

nu dispar cu dinsal Responsabilitate morală, 
plângeri de nedreptatea oamenilor ş'a lumii, 

„vină, combinaţii pentru viitor, părere de 

r&u pentru trecut, ingrijire,... toate aceste 

şi multe altele nu mai sunt. Nu. mai este 

decât un turban pe cap, un ciubuc, hurii 

- 
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frumoase care joacă și Allah! — Ai vre o. 

câinţă, vre o grijă — lealungi departe, iţi 
pui turbanul pe-o ureche şi strigi: Allah! 

Ai fost lovit de trădare, ingratitudine, ne- | 

credinţă, iţi frământă mintea vre o temere, 

vre o speranţă — incolo toate! Turbanul şi. 
Allah! Minunat lucru un asemenea turban! 

Dacă n'am isbutit incă a-l ţină totdeauna 
pe cap, deacum inainte n'am să-l mai pă- 

răsesc şi devisu mea va fi Allah îl Allah! 
Aceste idei se primblau prin mintea mea 

in vreme ce tot ceteam in Seneca, când 
Curico se intoarse a casă, 

— Imi pare bine că m'ai aşteptat şi « că 

n'ai venit să-mi faci o visită de etichetă. 

— Nu prea ştiu de-ti pare bine. Văd aici 
Lot scrieri despre singurătate şi misantropie, 

după care judecând, visitele nu-ţi pot face 

mare plăcere. 

— Nu judecaţi după aceasta. Aceste cărţi 

le-am deschis din intimplare. Intr'un autor 

antic in care cetiam am găsit o idee des: 

pre misantropie şi. voiam să văd dacă voiu 
găsi şi in autorii creştini o idee analogă. 

„Am cetit mai dăunăzi critica, scrierii 

unui autor contimpuran despre singurătate, 

ținută cam in soiul serierii lui Zimmermann. 

_— Nu.vreu s'o cetesc. Nu .mai cetese 
nimic din ceea, ce apare astăzi.



„Pentru ce? 

— Invenţia fatală, a tipografiei a adus 

o mare nenorocire omenirii. Odinioară când 

ea nu era cunoscută incă, numai aceia scri- 

eau care aveau in adevăr ceva de zis seme- 

nilor lor, numai acei cari aveau idei. Astăzi 

ori şi cine scrie.şi tipiveşte. Dar ce mise- 

vie ! Nici o idee. Numai vorbe, şi când gă- 

seşti vre una, ea de sigur nu e nouă, ci a 

mai fost zisă de vre un autor al antichi- 

tăţii şi e numai repetată, afară se ințelege 

de ştiinţele naturale, cu care insă eu unul 

nu mă ocup. Odinioară, nimeni nu câştiga 
un ban cu scrisul, ci avea numai de per- 
dut timpul in care ar fi putut uvea vre un | 
câștig real, deaceea scrieau inumai acele 

inteligenţe deosebite, care nu se uitau la 
binele lumesc şi renunţau la acesta pentru 

mulţămire mai mare care iţi dau ocupa- 

ţiile ideale. Astăzi toată lumea ceteşte, prin 

urmare trebue să scrie mai mulţi şi fiindcă 

spirite inalte nu sunt mai multe decât la 

cei vechi, dacă nu cumva mai puţine, apoi 

scrie .cine apucă pentru plată. Deaceea eu, 

văzând că perd un timp preţios cu cetirea 

acestor scrieri, am făcut un jurământ să 

nu mai cetesc decât literatura antică. 

„Poate insă să easă şi astăzi vre o scriere 
care merită a fi cetită,



„Poate, insă ar fi o intimplare atât de 

rară, incât poţi pune r&măşag o mie contra 

una la fiecare nouă publicaţie. Deaceea, 

dacă scrierea are adevărată valoare va re- 

mână posterităţii. Eu am destulă treabă de 

a căuta să cunosc o mică parte din como- 

rile timpului antic şi nu-mi mai remâne 

vreme de a risca vremea mea, cu cele mo- 
derne. | 

„Văd că sunteţi sgârcit cu timpul D-voa- 
stre. Frumoasa Elena imi spunea, cu părere 

de rău că 'v'aţi ocupat cu. prea multe şi nu 
vaţi ţinut de nimica special. 

— V'a spus aceasta? Nu cred să aibă 

dreptate; ea, judecă ca, femee, Ele vor tot- 

deauna să mărginească cercul activităţii, 
fiindcă se mișcă singure intrun cerc mic. 
Specialitate! Ar fi vrut să mă ocup mai de- 
parte cu parazsrafele de legi ce invăţam când 
am vă&zut'o intăi. E mult de atuncea; lucru- 
rile Sau schimbat. 

„Ea incă nu era măritată ? 

— Nu. Era copilă și egoistă precum este 
şi astăzi. Dacă ar fi fost soţia mea, cred 
că aş fi fost omul cel mai nenorocit. Dar 
eram tener şi tinereţa nu judecă, ci sim- 
țeşte numai. | 

„Nu ştiu de este indiscret dar aş dori 

mult să cunosc intăia, D-voastre intilnire,



— V'o pot spune, căci imi pare un lucru 

străin, atât de eparte sunt acele timpuri 

și atât s'au schimbat persoanele. Timpul ne 

preface aşa de mult, incât adeseori imi pare 

că au fost alte persoane şi nici nu ne mai 

inţelegem. 
„Dacă se poate, v'aş ruga să-mi vorbiţi 

fără, reflecţiuni şi. comentare, după impresiu- 

nile de atunce. 
— Va fi foarte greu, dar cu toate aceste 

mă voiu incerca, a o face pe cât imi va fi 

cu putinţă. 

VI. 

„Era pe la sfirşitul verei şi eu eram pe la 
sfirşitul studielor mele. După mai multe zile 
ploioase, aveam earăș o zi senină. Când veni 

sara mă hotării a mă& urca pe un munte la 

poalele căruia era aşăzat oraşul unde stu- 

diam, pentru a vedă apusul soarelui. Eram 

- singur căci puţinii cunoscuţi ai mei pleca- 

seră in vacanțe și niciodată nu mia plăcut 

a avă mulţi aşu numiţi amici. Amicii nu 

numai nu-i fac viaţa mai plăcută, dar din 

contra chiar cei mai binevoitori... 

— Ai făgăduit că vei lăsa refieotăllo la 0 

parte. 

— Prea bine. Pornii dar singur să mă urc



“pe munte. Erau două drumuri; unul mai 

lung dar mai puţin răpede şi o cărare. mult 

mai scurtă dar greu de urcat. Greşii luând 

drumul cel mai lung căci când ajunsei in 

"virf, soarele incepuse a apune şi perâui ju- 

m&tate din plăcere. Insă, drept compensație 

intilnii acolo in virf pe o femee intovără- 

şită de un bătrân, o femee atât de frumoasă 

— era altfel, nu cum o vedeţi astăzi. Ea 

era imbrăcată în aib, negru îi era numai 
părul şi ochii căci in sufletul ei incă nu în- 
cepusem a pătrunde. ” 

Ei erau Ingleji. Bătrânul era tatăl ei, un 

moşneguţ vesel şi comunicativ, in opunere 

cu natura compatrioţilor săi. Insă mama 
lui fusese franceză, soţia lui tot franceză şi 
el singur trăise mult timp in Franţa in co- 
pilărie, aşa. incât se inţelege deosebirea, lui 
de compatrioţii sei, precum şi 'la fiica lui 

amestecul de melancolie şi veselie, de as- 
prime şi cochetărie. Bătrânul petrecea, vara, 

in Germania pe malurile Rinului şi iarna 
in Italia, abie de se intorcea in patrie vre-o 
lună sau două pe an. De curând se aşăzase 
pe câtva timp in orăşelul universităţii. Pen- 
tru a nu uita nici o amănunţime, trebue să 
mai adaug că aveau cu dinşii şi un căţeluş 
pe care ea il ţinea de o șfoară. A iubit tot- 
deauna, căţeluşii şi chiar acum are unul



— 39 — 

nesuferit, mic, alb şi flocos pe care-l numeşte 
Bijou. Cunoştinţa noastră se făcu intrun 
mod curios. Eu, din nebăgare de samă, am 

călcat pe coada căteluşului — acela se nu- 

mia Charmant — incât dobitocul incepi a 

chiolălăi şi a se văita ca cum s'ar găsi in 

spasmurile morţii. In cea mai mare turbu- 

rare am cercat să mă scusez în tot feliul, 

insă eu imi aruncă o privire atât de aspră, 

şi de mânioasă-- o! ce privire a fost aceea 

și din ce ochi! Am purtat-o mult timp in 

“memorie, intr'o vreme cu fericire, o vreme 

mai lungă cu durere. Mai târziu am gân- 

dit că scena, mea de pe munte ar pută foarte 

bine compune un tablou: Un bătrân dă bra- 

ul unei dame tinere care ţine un căţeluş 

. ce aleargă după dinsa; un tinăr călcă căţe- 

lușul pe coadă. Ea se intoarce şi-i aruncă, 

doi ochi grozavi; tânărul stă ruşinar, dar 
tot odată soarbe din privire veninul amo- 

rului ; căţelușul ţipă la pământ şi bătrânul 

" zimbeşte. Zimbeşti şi d-ta, urmâ, Curico, şi 
eu acum, dar atunci am remas foarte serios 

şi in cea mai nare turburare. Bătrânul imi 

veni in ajutor adresându-mi cuvântul şi in- 
“trâna cu mine intr'o convorbire intinsă, Ce-i 

respundeam nu mai ştiu căci pentru a-mi 

ascunde turburarea,: vorbiam foarte mult. 
Se vede că nu vorbiam tocmai rău, căci.
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peste Duin se imblâuzi și “Nelly — aşa o 
numia — şi lu parte la convorbirea noas- 
tră. Timpul treci răpede şi când ne trezi- 
răm era intuneric. Purceserăm toţi trei spre 
vale pe cărarea cea, răpede fiind drumul mai 
scurt. In pădure era, intuneric de tot, incât, 
abie se zărea rochia ei altă Şi căţeluşul. 
Mergând noi unul după altul, ea intăi, apoi 
eu, apoi bătrânul, după câtva timp se in- 
toarse Nelly să strige pe tatăl seu și acesta, 
nu respunse. O apucă grija, strigai şi eu— 
nici un respuns. Sau bătrânul, sau noi apu- 
casem o cărare greşită şi ne rătăcisem. In- 

” chipuiţi-vă posiţiunea mea: singur cu cea. 
mai frumoasă din femei, in pădure, noaptea, 
şi rătăciţi. Catva timp am strigat amândoi 
fără a auzi vre un respuns; dela o vreme 
o apucă frica şi incepu a plânge. Abie cu 
greu o putui mângâiă, arătându-i că nu s'a 
putut intimpla nimica şi că ori ce drum 
tot in vale spre oraş trebue să conducă, 
De la un loc cărarea se mai lărgise şi o 
luai de mână, rugând-o să se sprijine pe 
braţul meu; mâna ei tremura şi eu eram 
ca sub stăpânirea unui farmec, luminat in 
intunecimea, nopţii de doi luceferi mai stră- 

“lucitori decât stelele cerului. Drumul se pre- 
lungia, şi noi tot nu ajungeam. Astfel ne 
incredinţarăm că cei rătăciţi eram noi. Târ-
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ziu abia, eşind din pădure văzurăm luminele 

oraşului nu dedesubtul nostru, ci in lături, 
in depărtare. Pe drumul mare pe care eram 

nu mai putea fi nici o grijă şi apucarăm 

spre oraş intr'o convorbire din cele mai vii. 

Când ajunserăm a casă bătrânul ne aştepta, 
la poartă plin de ingrijire. 

— V'aştept de două oare, ce v'aţi făcut? 

„Am rătăcit drumul și am fost pe de- 
parte, dar cât e de târziu? 

— Unsprezece de noapte! 

„Cum a trecut timpul de ripede,” băgai 
de samă. Nelly privi in ochii mei ş'apoi la 
păment,. 

— Poftim in casă. Sara e recoare şi cia- 

iul vă aşteaptă. Haide, haide, fără ceremonii, 
domnul meu; aveţi un drept la recunoştinţa 

mea. Fata mea se rătăcise şi d-voastră aţi 

condus-o. Poftim sus. 

„Vina este a mea. Eu trebuia, să cunosc 

locurile şi cărările. Nu ştiu cum s'a in: 
timplat,.. 
— Aţi rătăcit drumul amândoi, adăogi 

bătrânul. Așa-i tinereţa. Nok bătrânii visăm 
nai puţin şi păşim mai sigur. 

Dar, rătăcisem drumul amândoi şi eu mai 
mult decât dinsa şi pentru mai multă vreme. - 
Insă, ce incântare, ce farmeec—o! frumoasă 
rătăcire! Aşa gândiam atunci căci eram



t6năr şi neexperimentat. Azi m'am convins 
că acele bucurii sunt toate deşerte, că sin- 

gura fericire a omului inteligent... ” 

„Reflecţiunile !... il intrerupsei eu. 

-— Ne suir&m sus şi in lumina salonului, 

Nelly imi pără mult mai frumoasă incă. O 

. lungă convorbire se incinse in care ea des: 

văli atâta, spirit şi atâtea cunoştinţe, in- 
cât creştea tot mai mult admiraţia mea. 

Rugată de mine se puse apoi la piano şi 

cântă un nocturno după care ne despărţi- - 

răm. Veninul amorului intrase in inima meu, 
căci a doa zi dimineaţa m trezii cu ima- 

ginea, ei-in gând şi nu puteam aştepta mo- 

mentul de a mă duce să o văd. Găsii aceeaşi 

prevenire din partea bătrânului și mai multă, 
amabilitate incă din partea ei. Ne mărturi- 

sirăm unul altuia nerăbdarea, cu care aştep- 

tasem momentul intilnirii, făcurăm proecte - 
de noue plimbări şi vorbirăm multe impre- 

ună despre simţire — convorbire eternă, cu 

teorii profunde care totdeauna s'arată a fi 
mincinoase in practică, căci acele teorii, când 

Suntem tineri le culegem, fără a şti, Gin 
romanuri şi poesii şi inlocuim astfel reali- 
tatea lumii cu inchipuiri poetice. Pe atunci 

cântam mult din violoncello şi ne hotărir&m 
a face musică impreună. In musică, prim- 

blări frumoase și mai frumoase vorbiri tre-



ceau astfel zilele noastre. O lume nou 

mi - se deschise de gândiri și de simţiri şi 
trăiam fără trecut. ca şi cum pentru intăia - 
oară aş îi văzut lumina zilei. Precum în vis 

nu avem libertatea voinţei ce a ne depărta 

de imaginile ce ne incunjură şi visam mai 

departe fără scop şi fâră conștiință, aşa nu 

aveam nici eu vre o aspirație clară sau 
vre un scop hotărit—nu ştiam unde merg, 

nu-mi cunoșteam calea, atât știam că era 

frumoasă acea cale, O! Straniu farmec al 

amorului! Eu care uresc păseri, câni şi ori 

ce animale, obiectul de afecţie al multor 

„oameni ce nu ştiu cum să scurteze timpul, 

acum iubiam căţelușul ei şi-mi părea că şi 
el se uită la mine cu amor. Cu privirile, 
cu mii de nimicuri ne mărturisisem amorul 

pănă când veni momentul să ne-l şi spunem: 

la cea intăi simţire un moment mult mai 

puţin grav, decât mai târziu, căci atunci nu 

este: legat de dinsul nici o consequenţă ho- 

tărită, ci aceasta 'se impune cu 'vremea de 

la sine, pe când mai pe urmă de la acel 

moment mărturisitorul face să atirne efec- 

tele cele mai serioase. Câteva zile după 

aceea imi veni o veste de-a 'casă ci un 

moş 'al meu care-mi era tutor şi-mi ţinea 
loc de părinte se afla pe patul morţii. Am 
trebuit să pornesc şi să zic zioa bună iubi-
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tei mele. Acel moment era cel intâiu de 

tristeţă in cursul unei luni intregi. Ne asi- 
gurarăm incă o dată despre amorul nostru 

şi pactul. fu confirmat prin o sărutare — a. 

fost, cea intăi şi cea de pe urmă. 
A casă, mă aşteptau multe neplăceri şi 

necasuri. Boala consumă, incet puterile un- 
chiului meu şi se trecură doue luni până 
ce muri. De mic remăsesem .orfan şi mă 

deprinsesem a iubi mult pe acest unchiu, 

care, necăsătorit, concentrase toate afecţiile 

sale asupra-mi. După moartea lui, interese 

de avere mă mai opriră pe loc, aşa, incât mai 

bine de trei luni trecuse pănă m& putui - 

intoarce. Simţirile cele mai profunde imi 

frămentară mintea şi mă intovărăşiră pa 
drum. Când mă dusei să-i văd, găsii aceeaşi 
prevenire din partea bătrânului, dar mult 

mai puţină din partea ei. Câţeluşul ei nici 

mă mai cunoştea, şi bătea la mine, ca la 
unul ce venise să turbure liniştea casei, 

Misterul mi se esplicâ a doua, zi: puţin timp 

după pornirea, mea venise: un june Inglez 

şi făcuse cunoştinţa lor. Era un bărbat blond, 

mare — mai mare decât mine — şi frumos. 

Figura sa era, palidă şi suferitoare și in ochii 

sei albastri era multă melancolie. Când ne 

intilneam toţitrei, preferința era pentru din- 

sul, nu mai remânea indoeală. Mărturisese



pentru ruşinea mea că simţeam o mare gelo- 

sie şi avui neghibăcia de.a-i face mustrări 

intr'o zi. Acea zi a fost desființarea desă-- 

virşită a, vechilor noastre legături. Ea imi 

respunse că nu-mi dă voe a-mi aroga drep- 

turi asupra ei şi astfel ne-am dispărlit. In 

curând toţi trei plecară in Anglia, unde bt- 

trânul lăsase un copil mic, astăzi mărişor, 

şi relaţiile noastre se sfirşiră pentru tot- 

deauna. Nici o veste nu mă mai inștiinţă, 
despre soarta ei şi imi era ca şi cum m'aş 

fi trezit Gintr'un vis şi cu deschiderea, ochi- 
lor aş fi lăsat in imperiul nopţii visul meu. 

Însă amintirea m'a prigonit incă multă vreme, 
şi simţiam câteodată — mai cu seamă in 

zile ploioase—adevărată durere. Amorul avu 

insă asupra, meu o influenţă salutară, căci 
deatunci m'am pus pe studiu şi am regă- 

sit in acesta şi in iubirea, artelor linişte și 

mulţămire. Relaţii cu femei am mai avut 

multe, mai cu seamă in orient unde m'am 
oprit lungă vreme. Am văzut că ele sunt 

. capabile de adevărată, simţire, am văzut ge- 

losia aprinsă, in: gradul cel mai mare, dar 

eu singur n'am mai iubit niciodata. Şi aceasta 
imi pare a fi mult mai bine, căci momen: 

tele de fericire reală sunt aceleaşi, şi-ţi lip- 

sesc necasurile. şi chinurile sufleteşti. Ob-



servaţi bine pe omul simplu şi natural, 

amorul seu este altul... 

— Şi când a fost reintilnirea, Do îl in- . 

trebai eu, curmând reflecţiile sale. 
„Vr'o cinci ani mai târziu in Italia unde. 

venise cu soţul şi cu fratele ei cel mai mic, 

căci bătrânul tată murise. | 

— Cu soţul ei? 
„Da, Inglezul cel blond o luase de soţie. 
Sermanul! Era, trimis acolo ca să .respire 

aerul blând al Italiei, căci ducea moartea in 

pieptui s&u. V&zând-o pe neaşteptate am 

avut in adevăr o adâncă emoţiune și ear 

ca prin minune imi trecură deodată prin 
gând toate amintirile amorului meu. Presu- 

pun că ea n'a avut aceeaşi simţire, căci de 

la cel intăiu moment imi arătă așa o amicie 
şi aşa o bucurie de a mă revedea cum s'a- 

rată la amici intimi şi cum nu se poate 
manifesta in momente de emoţiune, căci o 

emoţiune mare ne pune in neincredere des: - 

pre simţirea celuilalt şi deaceea ne ascun-" 

dem de a arăta propria noastră simţire. Ea - 

perduse din frumuseţa ei; fratele seu Mimi 

era un copilaş nebun şi frumos, căteluşul 
murise şi se inlocuise cu altul, ear soţul ei 
era un om blând şi simpatic. După câteva, 

săptămâni ce petrecurăm impreună, soţul ei 

muri şi avui trista sarcină de a-l imormânta.



Era nenorocită, sermana, şi nu mă lăsa inima, 
să o părăsesc. După câteva luni când se in: 
toarse in Anglia, o petrecui pănă la mare. 

Se trecuse un an deatunci, când intr'o 
zi primii de la dînsa o scrisoare in care imi 
mulțumea de indatoririle ce-i făcusem. De 

„atunci corespondenţa noastră urmează re- 
gulat şi tratează despre idei de filosofie prac- 
tică şi de religiune. De câţiva ani incoace 
ne intilnim in fiecare toamnă aici la băi, 

— Ei, şi... 
„Această intilnire s'a făcut la noi un o- 

biceiu, zise Curico, 
— A iubit mult pe soţul ei? 
„Aşa socot, căci altfel nu lar fi luat. 
— Multe alte imprejurări intervin la o 

căsătorie şi nu se poate totdeauna deduce din 
imprejurarea că doitineri s'au luat la aceea 
că s'au şi iubit. Apoi au trecut cinci ani de 
atunci; ea este incă tânără, frumoasă, are 
tot ce poate cere cineva... istoria dumitale 
nu are conclusie. 

„Natura, e altfel decât poesia. In poesie 
trebue o catastrofă finală pentru armonia 
intregului, dar in viaţă catastrofele sunt 
foarte rare. In genere este numai cea de la, 
urma urmelor, aceeași la toţi şi care in ca- 
Suri speciale poate fi in cea mai mare âi- 
sarmonie cu intregul şir“,



Remăsesem uimit şi inţelegeam şi mai 

puţin ca pănă acuma pe aceşti doi oameni. 

„Aveţi să vă opriţi incă mult timp a aice, 

doamnă, intrebai pe frumoasa Elena intilnin: 

d'o inspre sară la primblarea, de lângă mare. 

— V'o lună incă, imi r&spunse ea, dar 
d-voastră in ce parte aveţi să vă indreptaţi 

de aice? 
„Nu sunt incă hoărit. Călătoresc fără a 

face lungi proiecte şi m& las la, voia, impre- 

jurărilor. Poate mă voiu răpezi in Inglitera, 

unde n'am fost incă, 

-— Este cu putinţă să nu fi fost incă-in 

" Inglitera, in ţara cea mai liberă şi mai ci- 

vilisată ? Trebue numai decât să vă duceţi, 

să o visitaţi şi studiaţi. Veţi găsi alte obi- 

ceiuri decăt ale continentului, alţi oameni, 
altă viaţă, insă tocmai pentru aceasta cu 

atăt mai interesante. Dacă vă hotăriţi insă 

a vă duce, staţi un timp mailung; cu In- 

glejii trebue să se deprindă cineva pentru a 

găsi plăcere. 
„Inglejii işi iubesc şi laudă mult patria 

lor, dar pe de altă parte trăesc puţin timp 

intinsa. Cea, mai mare parte a anului per- 

soanele avute o petrec in ţări. străine. Chiar 

d-voastră aţi trăit mai mult in alte ţări, 

in Franţa, Italia şi Germania.



— E drept, dar eu sunt pe jum&tate Fran- 
ceză, de naștere, de creştere sunt Germană, 
şi de simţire mai mult Italiană. Cu toate 
aceste când mi-ar fi lăsat de a-mi alege o 
patrie, socot 'că tot Anglia aş alege-0.—D. 
Curico se vede v'a spus despre copilăria mea? 

„Da, mărturisesc că am avut curiositatea 
a-l intreba. E 
— Are obiceiul de a nu fi drept cu mine, 

Imi inchipuesc că m'u fi descris cu culorile 
cele mai intunecoase. 

„Ba nu, din contra.., : 
— Ar fi fost şi o mare nedreptate. Pu- 

terea imprejurărilor e totdeauna mai mare 
decât acea a voinţei noastre şi inainte de 
a condemna pe cineva pentru o faptă oare. 
care in gândul nostru, ar trebui să studiim 
bine imprejurările şi să nu judecăm efectele 
decât după. ce cunoaştem causele. — Ce om 
extraordinar ! O viaţă intreagă nu ar ajunge 
pentru a-l cunoaşte! Sub o aparenţă rece, 
el ascunde multă bunătate şi cu toate teo- 
rile sale egoiste, el va face totdeauna sa: 
crificiuri pentru un amic. In timpuri neno- 
rocite lam intilnit eariş după o lungă dis- 
părţire şi departe de a-mi arăta vre-o bă: 
nuială, a ştiut ca un adevărat amic să-mi 
aducă mângăere. Deaceeu îi păstrez multă 
recunoştinţă şi'am o adevărată plăcere de 
46300, — Scrieri complecte. Vol, V. 4 

,
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a susţine cu dinsul o corespondenţă in care 

işi desfăşură tot spiritul şi frumoasele re- 
sultate ale unui studiu lung şi activ. Din 

nenorocire s'a ocupat cu prea multe, a trăit 

in ţări prea deosebite şi in imprejurări prea, 

nestatornice. Odinioară când era de dou&zeci 

de ani avea cunoștințe :nai puţine şi sim- 

ţire mai multă. Câtă mai este el caută, acum 
să o inăduşe in mod sistematic, - 

- „Poate că vre o simţire a tinereţii res- 
plătită cu nerecunoștinţă l'a, adus la această 

grozavă, hotărire. 

Frumoasa Elenă tăcu, insă imi pară că 

văd un suspin sburând pe nesimţite din pep- 

tul ei. 

Schimbind vorba, ea chema pe Mirni care 

alerga când intro parte, când in alta. 

— Te văd fără camarazii tăi, îi zise sora, 
lui, pentru ce nu ești cu dînşii? 
„Nam vreme să mă joc. 

— W'ai vreme? Dar ce trebi te grămă- 

desc ? | 

„Şi eu am trebi serioase, nu numai d-voa- 

stre, sunt acum de unsprezece ani şi nu 

m8 pot numai juca. Zicând aceasta, Mimi 

se depărtă, 

Primblându-mă astfel in convorbire cu 

frumoasa Elena, intilnirăm pe Eiămună şi pe 

Curico. Toţipatru merserăm incă impreună
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pănă veni sara, apoi intrarăm in saloanele 
" destinate pentru străini. Edmund era foarte 

tăcut, părea preocupat şi se aşăză intr'un 
colţ ascuns. La clavir era un om mic care 
cânta şi tot salonul -era plin de domni şi 
doamne care ascultau. Curico şi frumoasa 
văduvă se aşăzară în altă parte, opusă ce- 
leia unde şedea Edmund, ear eu, ascultând 

" pianistul, observam după obiceiul meu dife- 
vitele grupuri. Acum abie băgai de seamă. 
că şi Leontina, se afla acolo cu muma ei in 
mijlocul mai multor altor dame cu care Şop- 
tiau incet. Mimi se primbla, prin sală dând : 
mâna când unuia, când altuia din cunoscuţi 
şi se apropriă insfirşit de Leontina, cu care 
vorbi mai mult. 
De la diferitele grupuri am cules urmă- 
toarele fragmente de convorbiri: 

Un domn bătrân cătră o damă bătră ând, 
Azi a fost marea foarte liniștită, „mai nu 
erau valuri. 

Bătrâna. Mi s'a părut apa cam rece. 
Bătrânul, Cată vreme staţi in apă? 
Bitrâna. Zece minute — aşa, mia spus 

doctorul. : . 

Un domn tânăr cătră altul, Vezi pe cea 
cu rochie albastră ? Ea este.
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“Celălalt... O-intilnesc regulat pe la unspre- 

zece oare. Are păr minunat şi-l primblă multă 

vreme despletit ca lumea să-l vadă bine. 

Dac'ar fi al ei... 

Întăiul. 'te indoeşti? E al ei propriu, am 

luat bine sama. E frumoasă de tot. 
Celălalt. Până unde ai ajuns? 

Intăiul. Până a fi luat in samă şi privit 

câteodată cu coada ochiului. La balul de 

“mâne am să-i fac cunoştinţa, după toate for- 

mele. Atunci vom vedea. Observă bine; ear 

“se uită pe furiş la noi. 

"Un domn betrân cu aparență de vechiu mi- 

litar cătră altul. La dracu cu umezeala asta! 

“M8 dor picioarele de abia le pot duce. 

Celălalt. Pe mine mă supără tusa, He!. 

ne-a venit vremea. | 
„_* atdiul, “Toate naibele să 'iee vremea şi 

“virsta | 
Celălalt. Mai cu samă de când cu . ploile, 

tusa mă supără tot mai tare, 
Intăiul, Ce mai zice afurisitul de baro- 

metru ?... 

O damă câtră alta. Albastru cu lila! Aşa 
gust! 

Cealaltă. 'Toate costurile ei sunt aşa. 

Intăia. Cine era acel care a cântat la 
clavir ?



- Cealaltă. Nam putut afla păn'acum. 

Intăia. Ce rochie ai 'să pui mâne la bal? 
Cealaltă. Cea, verâe cu alb. Dar dumneata? 

Întâia. Eu mi se pare că nici n'am să mă 
pot duce, N'are cine să m& intovărăşască, 

„Elena câtră Curico.: El mi-a făcut obser- 

varea că o simţire a tinereţei resplătită cu 
nemulţumire poate să prefacă cu totul ca- 

racterul unui om. Sa : 

- Curico, Nu cred. Natura omului este ne- 

schimbătoare. Vrista produce efectele sale, 

dar fondul nu se schimbă niciodată. 
„Elena. Nu pot crede aceasta. Am văzut - 

oamenii cei mai simţitori, prefăcuţi in oa 

meni reci —asemenea trebue să fi cunoscut şi 

d-voastră... * 

Curico. Atunci natura, lor era aşa, şi nu- 

mai o intimplare trecătoare i-a făcut să a- 
pară altfel; 

Elena. Cu toate aceste oreşterea are nea- 

părat o influență puternică,: apoi esperien- 

ţele făcute, studiile, virsta... 
Curico. Nu au toăte nici o influenţă. - 
Elena. Nam văzut incă un om aşa de ab- 

solut in ideile sale ca d-ta,: ie 

- "0 dâmă câtră un domn. Cine este dom- 

nul'cu car6 vorbeşte frumoasa Elenă?



Domnul. Nu-l cunosc in persoană. Aua 
că-i foarte bogat. 

Dama. 'Totdeauns îi văd vorbind impreună, 
Hm! Se spune că-i văduvă. 

Domnul. Da. Lumea vorbeşte de un lung 
roman intre dinșii. 

Dama, Spuneţi -mi iute, spuneţi. mi iute! 
Domnul. Ar fi fost relaţiuni intre dînşii 

pe când ea era incă măritată, despre care 
aflând bărbatul ei, sar fi sinucis. 

Dama. Grozăvie! Spuneţi mai departe!,.. 

Vecinul hui Edmund cătră acesta. Cana 
veţi ceti jurnalul vă Tog fiţi aşa bun şi mi-l 
treceţi mie. 

Fdmund. Poftim. 
Vecinul. Poate incă n'aţi sfirşit,.. 

- Ldmund, Am sfirşit. 
Vecinul. Băile sunt foarte frequentate. 
Ldmund, Da, 
Vecinul. Sunt multe dame frumoase. 
Edmund. Da, 

Vecinul. Eu sunt venit abia de ieri şi am 
incă prea puţine cunoştinţe... 

(Ne mai r&spunzâng Edmund, vecinul se 
hotăreşte să tacă). 

O domnişoară. cătră Leontina. Cantaţi ceva, 
vă rog cântaţi. Aveţi un glas atat de frumos.



Mai multe altele. Toate vă rugăm. 

Leontina. Dar vă incredintez că nu mi-a 
cu putinţă... 

O domnişoară. Pentru ce nu ne faceţi 
astă placere? O mică romanţă! 

„Mama. Dacă toată lumea te roagă... 

Leontina. Nici. nu ştiu ceaş putea cânta. 
Domnişoara. O romanţă, un cântec care 

ar fi. 

Leontina, se sculâ, deodată grabnic intovă- 

răşită de mai multe domnişoare, se puse la 

clavir şi cântă cu un glas frumos de sopran 
o arie cunoscută după următoarele cuvinte 

de Victor Hugo: 

Dacă nu ai nimic a-mi spune 

Dece te-apropii nencetat, 

Cu-al t&u suris, ce prin minune 
Ar nebuni pe-un împărat? 

- Dacă nu ai nimic a-mi zice 

Deco-mi stringi dulce mâna mea 

In visul gingaş şi ferice 

Care-l visezi in calea ta? 

Dacă voeșşti să fug de tine 
Dece pe-aice vii şi treci? 

Când te zăresc simţese in mine 

De dor şi grijă fiori reci. 

po Sfirşind, din toate părţile se auziră aplau-
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suri, damele veniră să-i facă complimente, 
„mai. mulţi domni să se presente şi să-i vor- 

biască, când Edmund care tot -sta ascuns 
in colţul s&u şi pe faţa căruia, observam un 
mare neastâmpăr, se scula deodată şi mer- 
g6nd la clavir, cânta şi el o romanţă impro- 
visată după aceste cuvinte: 

Ani multe aş avea a-ţi spune 
De glasul tău aşa iubit, 

De-al tău suris ce prin minune 
Al meu r&paos a răpit. 

Şi multe aş avea a-ţi zice 
De-un nesfirşit, adâne amor, 

De visul gingaş şi ferice, 
Care-l visam adeseori. 

Dar m'au silit să fug de tine, 
Să te priv osc ca pe-un străin, 

Ah! când te văd simţese in mine: 
Fiori de grijă şi de chin. 

Edmund compusese și cântase iutr'un mo- 
ment de inspiraţie. Puternicul stu glas de 
tenor era atât de armonios, incât publicul 
intreg r&mase câteva secunde incântat. De- 
odată, incepură a resuna aplausuri şi-l tre- 

„Ziră şi pe dinsul din farmecul ce părea a-l 
fi cuprins. Leontina, ţintise palidă, ochii ei 
asupra lui şi nu mai putea să-i depărteze,



când muma;sa îi şopti încet câteva cuvinte 
la ureche, ş'apoi eşiră amândouă aşa de 
grabnic incât foarte puţini le băgară in samă. * 
Sfirşind aplausurile, se făcu o mică tăcere, 

apoi auzii multe şoapte de la diferitele gru- 

puri, intre altele pe Curico zicând câtră fru- 

moasa Elena. E 

„— Are să se compromită şi pe dinsul şi 
pe dinsa, dar orice i-aş spune, nu are minte. 

„Era ca inspirat, respunse ea, n'am auzit 
incă 'o cântare atât de espresivă cum a fost 

aceasta. Pentru ce sar compromite? Pu:- 

blicul nu poate gâci cele ascunse. 

— Ab! este un inștinct fatal care face 

pe oamenii cei r&i să pătrundă orice raport 
in care ar putea viri o intrigă. 

„Nu ştiu de avea dreptate Curico, dar şoap- 
tele pe la ureche deveneau din cein ce mai 

dese şi in mijlocul lor părăsii sala. .. 

VII, 

„In camera vecină avea loc o: convorbire 
foarte agitată. - 

„Are să mă aducă la: o grozavă: mânie, 
zicea mama. Ji lipseşte orice modestie, orice 

respect cătră noi şi chiar câtră tine. Ce-a 
“insemnat această romanţă, ce s'a pus să
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cânte indati după tine? Voeşte ca toată 
lumea să descopere planurile sale? Voeşte 

“ca lumea, să cunoască că, am din nenorocire 
o fată care, departe de a respinge pe un a- 
semenea sumeţ, se pune de visează la dinsul 
şi plânge şi nu vrea să prindă minte? | 
— A gândit că nu e bine să ascundă un 

glas atât de frumos. A voit să facă plăcere 
publicului. 

„Facă plăcere cât va voi. Ducă-se la tea- 
tru, căci aceasta este meseria lui, să incânte 
publicul, dar nu facă toate chipurile de a-mi 
stimi mânia. 

— A făcut rău. Şi eu sunt mânioasă. 
„N'aş mai sta aice nici un moment dacă 

n'aș fi promis tatălui tău. Insă chiar acum 
am să-i scriu să vie şi să ne iee. Indrăz- 
nească numai a ne mai urmări! 
— N'ai nevoie să-i serii. Şi eu am să mă 

fac deacum inainte că nu-l cunosc. Putem 
sta, aice; iţi promit că am să fac toate chi- 

purile pentru u-l uita. Chiar nici mai simt 

acum nici o simpatie pentru dinsul. 
„Imi pare bine că pentru intăia oară te 

aud vorbind cu minte. Insă paza e totdeauna 
bună. Voiu să scriu scrisoarea. 

Bătrâna se puse să serie, ear Leontina se 

primbla prin casă turburată, 

Eu eram indignat. Aceasta este iubirea ta?



gândeam eu; aceasta e resplata pentru in- 

crederea lui Edmund? Cum, toate simţirile 
tale au trecut deodată? Ai uitat așa, de cu: 
rend lacrămile ce ai vărsat şi visurile tale 

de fericire? Are dreptate Curico. Oamenii 
sunt toţi netrebnicil Astfel indignaţia mea 

se intinse de la casul special la, generalitate 
şi-mi readusei aminte de câteva sentințe ale 
lui Curico pe care le notez aice:: 

= * 
* e 

Ai visat mult cum trebue să-ţi fie mi- 

reasa; ai hotărit cu deam&runtul toate ca: 

„“lităţile ce trebue să aibi—de intilneşti în- 
sfirşit pe una ce are tot ce ai visat—fugil 

. * 
*» 

Inţeleg ca bunătatea, frumuseţa, delica- 

teţa, graţia, superstiţia, ipocrisia, cruzimea, 

frica, răutatea, simpatia, suferinţa, sim- 
_ţirea, viclenia, să fie toate femenine, dar 
pentru ce mintea şi mai cu seamă statornicia ? 

a * 
> 

Vorbeşte bine despre .vameni; ce-i gândi 
despre dinşii nu-i treaba lor. 

.  » 

= 

„ Cână unei femei îi place o piesă de mu:
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" Sică sau poesie, intreabă, de cunoaște pe com- 

positor sau pe poet. 

o. n 
= 

De vrei să te insori, nu-ţi alege o mireasă 
prea frumoasă, dar nici una prea, urită; caută 

să nu fie prea bogată, dar nici prea săracă; 

vezi să ştie carte, dar să nu ştie prea multă; 
uită-te inainte de toate ce fel este ea şi apoi 
cum sunt cei care o incunjoară, dar uită-te 

mai intăi cum sunt cei care o incunjoară 

şapoi cum este ea; ia una pe care o iubeşti, 

dar nu pe câre o iubeşti din cale afară; gân- 
deşte-te bine pin” a nu te hotări dar'hotă- 
reşte-te pân' a nu gândi prea mult. 

x * 

* 

Cu drept cuvânt, Grecii au făcut norocul - 
să .fie o zeiţă şi nu un zeu, căci in orbirea 

ei, Fortuna, fuge de „cel ce o caută şi aleargă 
după cel indiferent, 

„Nimic p'ar fi pe lume aşa de rău ca fe- 
meile. — dacă n'ar. esista bărbații. 

Nu! Nici voiu să mai stiu de vecinele 

mele, nici de Edmund, nici de nime. Am să 

mă pornesc. Dar unde? A! In Anglia. Am
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să văd dacă această țară e atât de frumoasă 

cum mi-a spus frumoasa Elenă. Da, mă por- 

nesc, şi chiar mâne dimineaţă cu vaporul. 

Altfel sunt un om care mă hotăresc foarte 

cu greu. La orice proiect nou imi trece prin 

gând, de indată ce meditez. la, executarea 

lui mi se infăţoşeză atâtea argumente con: 

tra incât, cu cât mai mult cumpănesc, 

cu atâta mă incurce mai mult și cele mai 

deseori din argumentare in argumentare mă 
inspăimânt de osteneala ce ar trebui să-mi 

dau şi de consequenţele ce ar avea execu- 

- tarea proectului şi după o lungă luptă şi o 

mie de schimbări, il las să cadă. Insă câte- 

odată, in casuri foarte rare, când imi vine 
o idee cu aparenţă atrăgătoare, mă pun. in- 

dată să o executez fără a-i da timp să mă 

preocupe, căci ştiu prea bine că dându-i un 

timp cât de scurt, ear am să incep a me- 

dita şi ear am să mă spariu de propor- 

ţiile ce are să-i dee inchipuirea inea. In a- 
„ceste casuri, cum am inceput a-mi executa 
ideea, pe loc mă şi grăinădeşte căinţa, insă 

in zadar, căci odată pe calea executării, ni- 
mie nu mă mai poate opri şi merg inainte 
in ciuda tuturor greutăților din afară şi su- 
fleteşti. Aşa, şi astă dată: de lisam ideilor 
toată libertatea, poate că aş fi rămas pe 
loc să văd descălcirea relaţiilor cunoscuţilor:
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mei, dar inăduşând orice raţionament m'am 

pus să gândesc la altele pănă ce am ador- 

mit. Adouazi dimineaţa, in mijlocul celor 

mai mari păreri de r&u şi blăstemuri ce a- 
runcam asupra mea, imi gătii lucrurile şi 
suindu-mă in trăsură, pornii la vapor. In 
vreme ca eram pe Grum hotărisem a mă 
intoarce şi a-mi părăsi proectul. Cu toată 

„această hotărire nu dădui nici un ordin vi- 
zitiului şi mă pomenii pe malul mării. Tot 
hotărita mă intoarce, imi luai biletul şi mă 

„suii pe bord. Acolo spectrul boalei mării imi 

apără deodată, şi numaidecât mi-am zis că 
trebue să mă intorc, cu toate aceste stătui 
pe loc pin” ce porni vaporul. Atunci abia 
mă părăsi căinţa şi redevenind veselimi re- 
luai divisa: Ce a fi, a fi! Allah! 11 Allah? 
cc. . |. |. . . . . . . . . .'. . . . 

Vaporul porneşte. . - . marea e cam 
agitată . . .... oare mă va apuca boala? 

„ „poate că nu. . . pare că mă simt 
cam ameţit . .. cum, abia după o ju- 
mătate de oară?. . . . nu se poate. . 
„Să privesc marea ca să uit. . , 

Ce frumos spectacul. . . . Vai!. | 
Nu cred incă. . . . Cefrum. ... . Vai 
Şamari. ....: . . . Ah! cine m'a pus 
ee ae Vai Vamari 

îs a e e et. [1.1 | [| |. sc. .“ .
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IX. 

Fost-aţi v'odată in Inglitera? 
Dacă n'aţi fost, nu vă duceţi !— Adeseori 

vi Sa intimplat să intilniţi în călătorii chi- 
puri ciudate, care se geosebesc cu totul de 
ceilalţi oameni, atât prin figură cât şi prin 

" maniere, fiinţe tăcute, inţepenite, comice și 
comode care-şi inchipuesc că lumea şi oa- 
menii sunt făcuţi numai pentru dînsele, care, 
sau nu te onorează nici-cu un cuvânt, sau 
când iţi vorbesc, te fac să suferi supliciuri, 
figure a cărora vedere te face să caști de 
urit, ori să te infuriezi —intr'un cuvânt: 
Ingleji! Inchipuiţi-vă acum o ţară intreagă, 
locuită numai de asemenea fiinţe! Deaceea 
nu vă duceţi in ţara acestor oameni! Dacă 
te imping înteresele, şi-ţi place sauzi vuind 
mașinele, să resufli aburi şi fum, du-te; ear 
dacă, eşti ca, mine, fiul unei țări meridionale, 
născut sub un cer limpede şi albastru, de- 
prins, nu la. vuetul maşinelor, ci la, sunetul 
talangelor, nu te duce! 

Cum ajungi la Londra spune rămas bun 
mulțămirii sufieteşti —cerul se schimbă, co- 
loarea albastră se preface in o culoare sură- 
cafenie care te face să te indoeşti că mai



&ste ceva dincolo. Şi dacă din intimplare . 
vrun punct albastru se vede câteodată, la 
"orizont, de indată se ridică de pe pământ 
vre un balaur de fum din gura, unei maşine 

"şi-l astupă, ca nu cumva, să se puie vre un 
om pe visuri şi să uite a lucra la maşinele 
din fabrice. Peste tot locul maşine pe pă- 
ment, pe apă, pe sub pământ, pe sub apă, 
pe deasupra caselor... sunt atâtea. maşine, . 
incât ţi se pare că și oamenii sunt fabricaţi 
in ele. De mergi in city din Londra te con- 

„_vingi că aşa trebue să fie, căci. suflet. nu 
găseşti in ei. Ei se mişcă cu răpejunea ma- 
şinelor fără ca unul să-şi bată capul de al- 
tul; toţi fug, mii şi mii, toţi aleargă după, 

„trebi şi interese; individul se perde cu totul 
in această, goană grozavă. Ce dar voeşti să 
cauţi acolo, tu individ? Ce voiam eu acolo, 
care mă interesez: numai pentru tine, indi- 

“vidule, pentru mişcările sufletului” tău, a 
„cărui adâncime. mă uimeşte şi a cărui mister | 
.nepătruns mă atrage cu-atâta putere? Ce 

căutam eu acolo in mijloc de fabrice, de fa. 

bricanţi şi fabricate, unăe „sufletul e mut, 

unde simţirea e stinsă şi numai mintea is 

codește Şi bratul executează? — Doreşti, o 

călătorule, să-ţi induioșezi sufletul, ascultând 
-0 musică frumoasă, să te înspiri de. obiecte 

de arte? — Sermane! Musica este acolo yuetul
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maşinelor şi artele frumoase sunt lucrările 
fabricelor. Cum socoteşti că, Inglezul işi va 
perde timpul.s&u (căci timpul său e ban), 
luând dalta in mână sau penelul şi lucrând 
luni și ani la acelaş op? El e mai practic; 
peatra necioplită o pune in maşină şi scoate 
mii de statue la minută, pânza şi colorile 
le pune in maşină, ar pune şi nusica in . 

- maşină şi ar şcoate simfonii dacă s'ar putea. - 
Chiar tu, o călătorule practic, cu faţa ve- 

selă şi rumenă care nu-ţi baţi capul cu opuri 
de artă, ci iţi place să bei și să mănânci 
bine, să' ai o cameră indămânatică, să vezi 
câteva figuri .zimbitoare in jurul tu și pen: 
tru schimbare să mergi vre odată la un 
spectacul—ţine-te departe de Inglitera! Pe 
masă iţi pun un vițel sau o vaca, sau o 
oaie intreagă şi când, inspăimântat iei in 
mână şabia şi furca ce-ţi infăţoşază şi vrei 
sa, tai o bucată, sângele sare in sus şi te 
stropeşte. Far dacă vrei să te recorești bend 
un pahar, o băutură neagră şi groasă, te 
otrăvește şi eşti mulţumit de scapi cu zile. 
Dar poate, ca să uiţi acest aspect, vrei să 
mergi la un spectacul — atunci ie sama de 
v'ai uitat a lua cu tine in laâă fracul, mă- 
nuşi şi cravate albă, căci altfel te dau.afară. 
Inglejii ţin mult la curăţenie şi pe haina 
ce ai avut-o la masă poate au rămas pete 

46300. — Scrieri complecte. Vol. V, „5
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de sânge, deaceea trebue. să-ţi pui fracul. 

Poate ești deprins a face o primblare şi iei 

una din trăsurile lor, unde vizitiul iţi 'stă 

pe .ceafă şi te indrepţi spre Hyde-Parc cu 

șperanţă de a respira acolo aer curat şi 

mitos: de flori... Amăsire! Ei nu te lasă să 

"intri, dacă n'ai adus cu tine pe corabie.o 
trăsură cu cai, putând dovedi cu dovezi scrise 

in limba, lor (căci ei nu pricep alta) că ești 

drept şi neprehănit proprietar al trăsurei 

Ş'al cailor. In desperarea ta, te intorci cătră 

un om al poliţiei şi-l intrebi ce este de fă- 

- cut? Atunai el iţi răspunde că poţi .năimi 
o thiăsură în 'cutare loc, care ar avea apa- 

“venţă de a fi proprietate privată; insă pen- 

tru a ajunge la locul indicat trebue să mergi 
cu vaporul şi cu drumul de fer pe sub pă- 

mânt şi peste case o zi şi jumătate.— Dar 

tu, o sermane călător, cu faţă veselă şi ru- 

menă poate fumezi? Nenorocitule! Să nu: 

cumva s6 cutezi a opri pe cineva şi a-i cere 
foc. Nu'nţelegi că îi furi două secunde, care - 
sunt apreţuite in bani şi că te espui la 

procese. de daune-interese? Si când te judeci, 

- ştii cine iţi sunt; judecătorii ? Nişte oameni 
raşi la faţă, cu haine negre şi peruce albe cu 

coadă. Ce dreptate poţi. aștepta de la peruci 

albe—cu coadă? Insfirşit te-ai cuminţit; te-ai 

convins că nu poţi face alta decât ate.
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primbla, pe stradă, atunci ia bine sama: 
- tine o mână la lanţujelui ornicului. şi. alta: 

Ja punga cu bani—de ai avea oa treia, la 
basmaoa din buzunar, căci din momentul ce 
ai eşit de acasă, mii de vânători de buzu- 
nare te pândesc şi cu dibăcie meşterească 
işi apropiază aceste obiecte câteodată foarte 
folositoare. Atunci te hotăreşti a nu eşi din 
casă, ci vrei să stai in 'odaea, ce plătești aşa 
de scump. 'Ah! Pe un părete stă scris că, 
nu-ţi este iertat a fuma şi* pe masă, ţi-au 
pus; biblia să ceteşti. Intr'insa vezi că Moisi 
“opreşte ase mânca carne de porc, fiind prea 
greu de mistuit, gândul ţi se intoarce la 
vaca, oaea sau viţelul sângeros ce ţi-au ser- 

„vit la masă şi.te acufunzi in tristeţă,. 
Dar ce. este, ce s'a; intimplat, ce :nenoro- 

cire alovit oraşul de pare mort, deodată ? 
Ieri sară. te-âi culcat in. vuetul asurzitor.'al 

- maşinelor şi: astăzi tăcere grozavă! Ce ca: 
lamitate publică ?... Nici una, te-ai culcat 
Sâmbătă, sara şi te-ai sculat Duminecă: di- 
mineaţa. Tăcerea e. profundă; maşinele: au 
incetat; trasuri :nu se” văd; magazinele sunt 
inchise; nici un teatru, pici un concert, nici 
o petrecere, pici o trăsură, nici un om pe 
stradă, toată lumea se. închină. :De eşi din 

casă,. policemanul se uită strimb la tine, te 

inspăimânţi de singurătatea in care -te gă- -
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seşti şi te intorci grabnic a casă ca să iei 
biblia in'mână. După ce ai cetit, deajuns te - 

uiţi pe fereastră. Cerul tot e suriu, tote 

posomorit, atmosfera tot e aspră şi te p&- 
trunde un fel de groază. | 

” Cine ar ziceo? In această atmosferă unde 

n'ar trebui să trăiască decât figuri de cele 

mari, groase şi vinjoase, se găsesc prin o 
contrazicere a naturii şi nişte fiinţe blânde 
şi frumoase ca, nicăiere. Ce păr blond şi fru- 

mos! Ce ochi albaștri! Ce feţe albe ca fil- 

deşul peste care sar fi lăsat un suflu de 
rose! Ce gat, ce mâni! Ah! Ce căutaţi voi 
in această, atmosferă ? Mergeţi intr'o ţară 
unde cerul e albastru, unde lacurile verzi 
dorm. liniştite in imobilitatea naturei parfu- 
mate ce le inconjură; unde natura a dat - 
mâna, cu arta ca să te inalţe spre o altă 

„lame mai frumoasă, acolo unde. Tizian vă 
zugrăvia, chipul şi Petrarca vă cânta frumu- - 
sețele. 

In acea ţară frumoasă v'a transportat, 

marele vostru geniu. In orașul cel poetic, 

eşit ca şi Venerea, din valurile mirii, s'a 

născut Desdemona; in acea, atmosferă dulce 
a trăit Iulia. Acolo mintea se limpezeşte de 
noroiul vieţei ce o turbură şi inima suspină 
induioşată ca şi intreaga, natură, in liniştea | 
ei măreaţă. Acolo mă găsiam odată; resu- :
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flam aerul cel imbălsămit, priviam. imagi- 

nile eşite din gândurile inspirate ale marilor 

maistri şi amintirea mea transporta de de- 

parte un alt chip tot așa de frumos . 

-- Deşi nimic din. ţara, Inglejilor nu se po- 
trivia cu natura mea, imi făceam sili să 

mă mai opresc pentru a, visita tot ce obici- 

nuit se arată Străinului in Londra; căci sunt 

un .om conştiincios şi, precum mi se pare că 

v'am spus-o, odată ce am inceput un lucru, 

cu greu mă pot hotări să-l părăsesc. Aşu dar 
am văzut o mulţime de biserici şi palaturi 
şi vestitul parlament care a servit de model 
lumii intregi, chiar unor ţări unde asemenea 

institute nu se prea potrivesc. In camera lor- 

zilor sunt mai multe tablouri care se spune 
că sunt foarte frumoase, dar nu se.pot vedea, 

căci oricum ar sta soarele, ele tot la umbră 

se păsesc. Asemene este acolo: un tron pe 

care şede regina şi un sac de lână pe care 
şede lordul caucelar în faţă cu dinsa. In 

stînga tronului este incă un scăunaş, pe 

care şede soţul reginei, când il ia femeea lui 

la adunare. Altfel nu mai sunt alte obiecte de 

văzut decât scaunele pe care.şed lorzii din 
tată în fiu, din neam in neam şi din spiţă 
in spiță, Numele acestora se ceteşte in co- 

ridor deasupra cuilor unde işi spânzură pă
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Jăria şi. bastonul. Cele mai multe sunt nume 
vestite in istoria Engliterei. Deaceea, fiinacă. 
străbunii au fost odinioară oameni rhari, Şi 
“strănepoţii lor au dreptul să stee acolo pe 
un scaun şi să-şi anine pălăria şi bastonul 
in acelaş cuiu tradiţional. Am văzut și pa- 
latul de cristal care-i foarte mare, şi vestitul 
Tower. Acolo ţi se arată inchisorile multor 
bărbaţi şi: femei vestite. Ici a: fost inchisă 
Jeane Grey, dincolo Anna Boleyn; in altă 

„parte ar fi fost ucis Znric VI; aici a pus 
Ricard. să ucidă pe copii lui Eduard IV ; 
dincolo a fost asasinat Clarence, fratele lui 
Eduard. Toate scenele tragediilor lui Sha- 
kespeare. ţi se infăţoşează şi groaza te pă- 
trunde.- Ca să scapi de aceste impresiuni, 
alergi afară din -acele ziduri intunecoase, să, 
respiri aer liber şi dai ear peste aburi Şi 
fum şi peste oameni care aleargă, | 
„In mijlocul acestor sute de mii.ce gonesc 

şi te silesc a, merge cu dînşii, neputend in- 
nainta contra curentului, in mijlocul acestei 
miscări .generale din .aer, de pe pământ şi 
dedesupt, mă& apuca .in fel de disperare, in- 
tram in. casă şi lăsam să m& muncească 
dorul de” țară. Când imi aduceam aminte că 

"in locul de unde Sunt eu, nu e atâta, vuet, 
că oamenii merg incet; şi liniştit, având toţi 
vreme destulă; că pe: stradă bivoliţele “se
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primblă nesupă&rate de nime, că sergentul le 

priveşte cu nepâsare de pe peatradin colțul 

stradei unde şede melancolic; că acolo nu 
auzi alt vuet decât acela al unei trăsuri ce 

trece, sau a unei bivoliţe ce rage cu duioșie, 

mă apucă un dor şi o jale ce inzadar m'aş 

incerca a descrie, Ah! Ce-aş fi dat să mai 

văd un asemenea animal, ori un sergent me: 

lancolic ce șede pe o peatră, ori saud ose- 

renadă ce Gă, urmat de o tarafă de lăutari, . 

“un don Juan de mahala mândrei lui de la 
fereastră care-l ascultă din căsuţa ei, ţiindu-se 

ascunsă in dosul unor oale cu busuioc şi 

rosmarin! Nu! Nu mai putui -sta in acea 

ţară, dorul era prea puternic şi mă pusei in 

maşina care trebuia să m& conducă pe pă: 

mânt pănă la maşina care mă va conduce 

pe apă earăş spre vechiul continent, Când 

părăsii insula, cerul începi a se limpezi şi 

chiar marea, vechea mea duşimană, se linişti 

ca să mă poarte fără sdruncinare pe spa» 

" tele ei departe de ţara grozavă in care fu- 

sesem. | 
- Inaintea mea, cerul s'arăta tot mai alba- 

stru, pe când in urmă insula, era învelită 

intr” un nor suriu. 

„Adio, king. adio şi fără revedere! 
Jur că nu mă m'oiu mai duce in tine, 

ţară grozavă! Inzadar mă măguleşti cu cân-
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tecul că poporul ttu e mare şi glorios, şi: mândru,—vreu să remân fiul unui popor mic şi neglorios, și fără mandrie, In zadar 
ca nişte fantome mi se infăţoşază inaintea, 
ochilor bărbaţii măreţi ce ai avut; în zadar 
imi străbate pănă in suflet ochiul marelui 
vostru poet... ţară a, aburilor, tu nu mă vei. 
mai vedea! De mi-ai propune 0 baronie şi 
un Scaun in camera, lorzilor, de mi-ai da, 
cel mai frumos din palaturile tale de pe Re- 
gent Street, cea, mai frumoasă trăsură cu cei mai frumoşi cai din Hyde-Parc; de mi-ai „da chiar avuţiile celui mai bogat; lord —jur că nu mă vei mai vedea! Chiar de-mi vei 
da cea mai frumoasă femee, pe acea ce am 
văzut intro sară in parc, cu ochii cei al- baştri şi mari melancolici, cu faţa, cea albă, „juriu. ba atunci nu jur. 

X. 

Cu cât mă apropiam mai mult de locul 
Gin care plecasem, cu atât impresiunile prim- 
blarii in Anglia dispăreau mai mult şi acele 
ale persoanelor care am vorbit in capitolele 
anterioare imi reveniau mai viu in memorie, 
Ce vor fi devenit Curico şi Elena, Edmund 
şi Leontina ? Oare in lipsa mea, n'a fost nici 

2



o schimbare in bine ori in r&u, nici o ca- 

tastrofă ? Gândiam că toate trebue să se fi 

sfirşit bine, căci aşa suntem noi oamenii, 

judecăm lucrurile cele mai străine după dis- 

posiţiile noastre. Voios precum eram, imi 

inchipuiam deci că toate s'or fi sfirşit bine 
şi mă bucuram de aceasta, Intors la otelul 

meu, nu găsii vechea mea cameră, car era 

ocupată de un alt domn venit de curând şi 

am trebuit să mă mulţumesc cu alta în a: 

devăr mai frumoasă, dar fără oarecare ca- 

lităţi ce avea cealaltă. Servitorul mă inştiinţă, 

că Leontina-şi muma ei nu se pornise incă, 

şi că venise de două zile şitatăl Leontinei. 
Eşind pentru a merge la Curico, întilnii 

la poarta, otelului pe Mimi care părea foarte 

preocupat. 

— Unde mergi, Mimi? il intrebai, eu, 
„La Leontina. N'am vreme acum, mai 

târziu ne-om vedea, 

_ Copilul imi părea schimbat, Fisionomia lui 
arăta aşa de serioasă, incât mă prinse mi- 

rarea. Îl lăsai să treacă şi-mi urmai drumul 
la casa, lui Curico, pe care il găsii earăş a- 

cufundat in cărţi şi manuscripte, cu îgura 

gravă şi tristă, 

— Bine ai venit, imi zise el. Te-ai pornit; 

aşa, fără de veste, incât cu toţii te acusam 

de indiferenţă.



„Aşa sunt eu, am respuns. Mi se intim- 
plă adeseori să dispar fără zioa bună, când 

mă apucă 'dorul pornirii. Nu trebue să se 
supere cineva pe mine pentru aceasta. : 

— Şi unde ai fost? 
„In Înglitera. 

„.. — Pentru intăia oară? 

„Da. | 

— Ei bine, impresiunile? 

Nu-mi vorbi. Aş voi să le uit cu totul. 

Nicăiri in lume nu m'am simţit atât de sin- 
gur şi:de nenorocit. 

— Pentru o scurtă vreme. Mai târziu in- 

timplările neplăcute iau o formă mult mai 

frumoasă in memoria, noastră; le disbrăcăm 

de toate umbrele şi păstrăm numai părţile 

„luminoase, de care ne aducem aminte cu 
plăcere. 

„Poate, domnule filosof, .să fie așa mai 

târziu. Insă deocamdată sunt fericit cam 
scăpat şi nici n'aş vrea să mai vorbesc de 

cele intimplate, ca să nu-mi perd buna dis- . 

posiție. i . 

- — Dacă mă consultai, ţi-aş fi putut pre- 

zice impresiunile ce. vei avea. Frumoasa, L- 

lenă m'a indemnat adeseori .să merg şi eu 
in Anglia, dar pănă acum m'am ferit de-a. 
o asculta. 

Cine ştie cum vor veni împrejurările, am



replicat. Poate că odată Anglia iţi va pre:. 

senta multă atragere... când ar fi să nu 

călătoreşti singur, ci ai avă un tovarăș, un 

tovarăş intim... Inglez... 

Figura lui Curico se lungi şi deveni incă 
mai gravă, 

Nu este o destulă sarcină, . zise el, tovă- 
Tăşia, propriei nuastre persoane, cu toate 

slăbiciunile şi capriciile ei, ce suntem siliţi 

să suferim, mai trebue să ne ingreuem viaţa 

și cu o alta? Când visurile juneţeiau trecut | 

și viaţa ţi se infăţoşază cu toată seriosita- 

tea ei, sunt lucruri pe cari le judeci intr un 

mod cu totul deosebit. 

„Se spune că mulțămirea bătrâneţei sunt, 
copii. Chiar legea naturei... 

.— Atâta ar mai trebui, respunse Curico, 

să mai populim lumea cu fiinţe nenorocite. 

Dincontra, cea mai mare fericire ce: se 

poate face omenirii ar.fi dea o stirpi cu 
desăvirşire. | 

„M& infiorezi, pentru Dumnezeu! cu teo- 

riile d-tale pesimiste. Să schimbăm vorba. 

— Ce face Edmund? . 

Nebunii. Suspină, sufere şi neingrijeşte 
chiamarea lui. Se vede că judecata mea aspră 
nu-i convine, căci de câtva timp caută mai 
puţin societatea, mea. Nesocotitul! Aș.voi 

să se impliniască dorinţele lui — ceea ce nu
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va fi—dar aş voi să fie, numai ca, să vadă 
el singur mai târziu câti-au fost de deșerte 
visurile şi cum va, deplânge vremea perdută 
pentru artă. Căci realitatea lumii e grozavă; 
indată, ce o aspiraţiune a devenit reală... 

„Şi Leontina ce face ? | 
— Nv ştiu. Desigur că plânge pănă ce-i 

va veni.un alt mire, când va zimbi. + 
„Dar frumoasa, Elenă ? 
— Face teorii optimiste. Se 'mţelege, cât 

îi rămâne cuiva speranţă de fericiri viitoare 
in paradisuri ce se dobândesc cu rugăciuni 
borborosite sara şi dimineaţa, trebue să se 
mângâie. O! nepricepută, şi oarbă omenire! 

„Chiar de-ar fi aşa, lasă-i orbirea și nu-i 
răpi această mângâiere. Dar nu-i aşa cum 
spui, toate nu sunt așa de negre cum le | 
Zugrăveşte mintea d-tale posomorită. Pa 

—. Să discutăm! | 
„Ba să nu discutăm; te-am găsit intr'o 

zi nefastă. Să eşim la primblare. Văzând 
lume, ideile negre ne părăsesc. 
— Pe mine mă părăsesc rar. Şi oricum, 

dacă, mă intorn a casă mă apucă din nou, 
"Dar eu sunt mulţămit cu dinsele şi nu vreu 
să-mi schimb teoriile mele; m'aş simţi ne- 
norocit dac'aş avă idei mai bune despre oa- 
meni.'



Văzând că in zioa aceasta era cu dese- 

virşire furios asupra oamenilor, il grăbii să 

eșim. . 

Când ajunserăm la primblarea de pe malul 

mării, ni se spuse că se așteaptă o furtună 

pe mare. Toate corăbiile se grăbise a intra in 

port și numeroşi străini, inştiințaţi de cătră 
marinari se mişcau incoace şi incolo, aştep- 
tând spectaculul prezis. Cu ochianul se ve- 

deau in depărtare la orizont două puncte 

aibe: era două corăbii care veneau spre noi 

in pripă pentru a nu fi surprinse de orcanul 

ce se pregătia. 

„_Incurend veniră inspre noi Leontina in- 
tovărăşită de muma ei şi de un domn mic 
de stat cu musteţele rase, cu favorite sure 
şi cu un pince-nez in ochi. El purta capul 

ridicat in sus ca sarate mai mare şi să dee 
figurei sale o espresiune de nobleţă şi mân- 

drie pe care natura nu binevoise a, i-o da. 

In gură avea o ţigară lungă, pe care o mi: 

rosia in momentele in care-şi depârta ochii 

de mare. Acesta trebuia să fie tatăl. Mai 

departe dădurăm de Edmund care umbla cu 

Mimi. Edmuna slăbise in câteva săptămâni 

intrun chip estraordinar şi faţa lui era, foarte 

palidă. Abia puti face o cercare de zimbire 
când mă văză, dar nu avi curiositatea dea



mă intreba, nici cum m aflu —poate că nici 
nu ştia de am fost absent sau nu. 
— Propun să ne ducem in ospătăria, cea. 

de lângă port, zise Curico. Casa e zidită pe 
capătul: de pământ cel mai inaintat in mare. 
şi de la rândul intăiu vom avă o priveală in- 
tinsă. Vino cu nui, Edmund! 

" Edmund veni cu noi fără ca pe faţa, lui 

să se “manifesteze vre un interes pentru 
mare sau furtună. Ajungând, ocuparăm cel 
mai bun loc la fereastra din mijloc. După 
noi, mulţi alţii avură aceaşi idee şi incu: 
rând ospătăria se umplă cu lume. 
După o scurta aşteptare, vântul incepi 

a bate şi lumina; se intuneca. 
“Valurile se aruncau in sus şi cădeau in- 

„ dărăt cu un sgomot grozav; in depărtare 
marea şi cu. cerul.se corifundară aşa, incât 

nu se mai putea. cunoaşte unde”. sfirşeşte 

una şi incepe altul. Cele două corăbii se a- 
apropiară de part şi cercau să intre dar fără 

a putea isbuti. Pânzele se coborise și co- 
răbiile păreau o. jucărie a valurilor, contr 

cărora toată. dibacia cârmaşului părea a, 

fi zadarnică. Vuetul mării şi al tunetelor. fă- 
ceau spectaculul. şi. mai ingrozitor; valurile . 

se aruncau peste::locul primblării. pănă. la | 
casele din apropierg.. Corăbiile, ajunsese pănă, 
la port, dar nu puteau intra, valurile le arun-



cau una contra alteia, cârmele erau sdrobite 

și corăbiile nu păreau a mai avea nici un 

chip de scăpare, căci acum se. isbeau de zi- 

durile esterioare ale "portului și puteau fi 
sfarmate și spulberate. Atunci mulţi mari- 
nari curagioși coboriră luntrelele lor de pe 

mal şi le veniră in ajutor. După lungi lupte . 

a micelor lor luntri contra. puterii valurilor, : 

ele isbutiră insfirşit a eși din port şi a a- 

junge pănă la, corăbii, a lua pe rând pe toţi 
oamenii ce se aflau pe bord şi a scăpa chiar 

toate mărfurile . incărcate. Numai corăbiile 
" r&maseră prada elementului infuriat. 

Toţi privitorii se -mtau cu spaimă la a- 

ceastă scenă. Câte bătăi. de inimă urmau 

ceie mai mici mişcări ale. luntrilor pănă 
când :cel de. pe urmă om fu scăpat. Din 

toţi, Edmund nici nu privise la mare; elas- 

cunsese fruntea pe braţe şi nu ridicase capul 

toată vremea. Mimi insă privia cu adâncă 

emoţiune “şi esclama in fiecare moment: 

Eaca ajung... îi acopere valul... es “ară... 

au ajuns...:îi scapă... şi bătea in mâni de 

bucurie când vedea.că a scăpat o parte din 

corăbieri. Curico nu-şi deslipise, ochii de .1a, 
mare şi pe: faţa lui se observa profund miş: 

cările sufleteşti. -După ce momentele cele 

mai grele se. trecuse şi furtuna scăzu, dife- 
riții privitori resuflând, incepură a convorbi
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intre dinşii despre ceea ce văzuse, Ear Cu- 
Tico se adresa, cătră mine şi arătându-mi pe 
Edmună: 

— 0! nesfirşit egoism al amorului! zise 

el, nimica nu-l mişcă, lumea poate să peară 

el se vaetă pentru durerile lui. Ol simţire 

+ nedemnă ! 

- Pe mine însă, când furtuna trecuse. şi 

tablourile grozave ale naturei imi părăsiră 

inchipuirea, puternica simţire a lui Edmund 

mă puse din nou pe gânduri şi imi desvăli 
tablouri tot atât de măreţe. 

XI. 

Nu era incă bine zică, când mă deşteptă 

un vuet mare din somn. Auziam strigăte prin 

coridor, oameni mulţi alergau prin. toate 
părţile, urcându-se şi coborindu se pe scări. 

Intăia idee ce-mi veni a fost că arde casa, 
căci am mare fiică de foc, de cânâ mi s'a 

intimplat odată la un incendiu o istorie — 

pe care o voiu spune-o altădată, nevrend să 
intrerup şirul acesteia. A doa, idee a fost că 

vine marea, lucru care nu- mi părea extra- 
ordinar, având in minte furtuna ce v&- 
zusem cu o zi inainte. Dar. şi aceasta dis- 
pără cu reflecţiunea, şi făcă loc altora care 
se urmară cu aceaşi grabă, In vreme ce mă
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imbrăcam repede pentru a putea eşi din casă 
imi veniră astfel o mulţime de'idei despre 

„causa vuetului — numai cea adevărată nu. 
Ce se 'ntimplase? 

Intăia persoană ce intilnii in coridor era 
un servitor care alerga. 
— Ce este, ce alergi aşa? 

„Vine indatăt, 
— Cine vine? 

„Poliţia“ — şi goni in sus. 
Poliţia? Aşa dar talhari! Intrai iute in 

casă să văz dacă nu mi-a; fost deschis seri- 
nul cu sila. Incredinţându-mă că nime nu se 
atinsese de dinsul, eşii ear afară şi văzui alţi 
servitori şi servitoare, alergând in jos. 
— Nui-a găsit ? intrebai pe una din femei. 
„Nu. Am prins de veste prea târziu, tre- 

bue să se fi intimplat incă de cu noapte. 
— Perderea « mare ? 

„Cred şi eu. Amândoi sunt desperaţi. Mai 
cu seamă Ea plânge de ţi-e mai mare milă. 
— Dar ce fel s'a putut face? 
„Pe fereastră. Fereastra s'a gasit deschisă 

pe. jumătate, 

„— ȘI alţii mau fost prădaţi ? 

„Care alţii ? Ce prădare? Doar nu-i crede 

"că au fost tâlhari. | 

— Cum, cine să fie, dacă nu talhari? 

46300, — Scrieri complecte, Vol, V,.- 6
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„Dracul! respunse servitoarea zimbind şi 
fugi, 
-. Remăsei câteva secunde in deplină nein- 
dumerite. Deodată se cobori pe scări tatăl 
Leoatinei cu figura turburată, in halat, tiind 
cu 0 mână ochelarii de pe nas ce tot lunecau 
in jos şi cu cealalta gesticulână mereu. | 
— Hoţul! Tâlharul! Banditul! Răpitorul! 

strigă el. Undei? La prins ?. Fugiţi, la po- 
liţie, la telegraf, daţi de ştire in toate păr 
ţile. Nelegiuitul ! 

„Ce este, domnule ? îi Senigai € eu. „Ce vuet 
faci ? Ce ai păţit? | 

„ — Ah! sermana, sermanu — —respunse ban- . 
cherul— cu silă, cu putere mi-a răpit-o. Nu 
pot crede că s'a dus de bună voie, mă iubia 
aşa de mult. Draga copilă, serinana.! : 

— Ce-i cu copila dumitale? | 
pă furat-o nelegiuitul, cu sila, cu putere. 

A intrat pe fereastră noaptea. Ah! Ah!— 
Venind şi mama cu ochii plânşi, începă şi 
ea a se tângui : 

- „Ah! Ce nenorocire! Ce nenorocire ! Nici - 
“măcar o manteluţă mai groasă n'a luat. A 
să se recească pe umezeala asta şi noaptea... 
— Ce poliţie rea, strigă ear bătrânul, la, 

noi i-ar fi găsit. la moment, ce poliţie! Tre. 
buia să-l prindă, să-l Spânzure cu cântecele 
lui cu tot. O! de mi-ar cădea in mână!



„Nu vă suptraţi—căutai atunci a-i mângâiă 
inţelegând ce se intimplase — peste câteva 
zile i-or găsi desigur. 

-— Poliţie-i asta ! strigă, bancherul. 

„Peste câteva zile! suspină mama, uitân- 

du-se in jos, 

— Sermana copilă ! strigă bancherul. 

„Peste câteva zile! tot suspină mama, ne- 
ridicând ochii. 

Eu unul simţiam o mare dorinţă dea 

ride, nu -ştiu pentru ce, căci altfel nu sunt 

om r&u care mă bucur de'necazurile altora. - 

Neputându-mă opri mai mult, îi lăsai să 
gândiască singuri la supărarea, lor. 

Dispărţindu-mă& de dinşii, cugetai la pur- 

tarea Leontinei, in timpui din urmă ce o 

văzusem. Indiferenţa aparentă, inânia, ce si- 

mula contra lui Edmund era deci numai o 

mască pentru a amăgi mai bine pe părinţii 

ei ca să nu aibă nici un prepus. Aşa dar 

ea era inţeleasă cu dinsul și nu aștepta de 

cât 'ocasiunea favorabilă. Ce bine se prefâcea! 

E greu de a străbate ideile ce s'ascund sub 

fisionomia, ce luăm. Acum inţelegeam şi pe 
Edmund, preocuparea vecinică ce se vedea 
in faţa lui schimbată, distracţia lui, in- 
deferenţa pentru toate dimprejur, pentru 
persoane că şi pentru fenomenele naturei.
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Ideea ce-l preocupa era, prea, puternică pen- 
tru a mai lăsa loc şi altor impresiuni. 

Mărturisesc că eram mulţămit că istoria 
lor avusese acest sfirşit. Altfel eu sunt; pentru 
legalitate, insă când aceasta nu se poate 
nici cum impreuna cu alte legi ale naturei, 
mai grave, atunci aleg din două rele pe cel 
mai mic şi las legalitatea la o parte. Mai 
eram mulţămit pentru că puteam arăta lui 
Curico eroarea teoriilor sale. Acum nu va 
avea, incotro, gândiam eu, și va trebui să 
mărturisiască că inimile oamenilor nu sunt 
totdeauna așa de rele cum şi le inchipueşte 
el. M& grăbii deci să merg la Curico "pentru 
a-i ţină un cuvânt in care să-i dovedesc cat 
de neintemeiate sunt părerile sale. Era insă 
tocmai timpul când lumea, se ducea, obicinuit 
la baie şi deaceea, am socotit că-l voiu găsi 
acolo mai degrabă decât la dinsul a casă, 
După o scurtă căutare, il găsii in adevăr, 
şezend pe o bancă cu frumoasa Elena. 
— Sunteţi bine. dispus astăzi, imi zise 

frumoasa;Elena, respunzenă la salutarea mea, 
des-de-dimineaţa aveţi figura zimbitoare. 

„Aduc veşti bune, respunsei eu; in otelul 
meu s'a intimplat in astă noapte un eveni:- 
ment dramatic: Un tânăr, plin de speranţă, 
era inamorat de o domnişoară plină de sim- 
țire. Părinţii ei erau plini de mândrie şi-l 

A
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isgoniră; ei insă plini de iubire, inlăturară 

piedecele şi in astă noapte turturica sbură, 

in braţele alesului ei. 
— Edmund a răpit pe Leontina in astă 

noapte! strigă frumoasa Elenă. 
„Da, in astă noapte pe fereastră, cu cea, 

mai bună voie şi plecare a copilei, pentru 

a proba părinţilor ei că e rău a se opune 

la, pasiuni adevărate; pentru a neliniști in 

somnul dimineţei pe toţi oespeţii; a da o- 

cupaţie poliţiei şi mie a-mi da ocasia .să 

„restorn teoriile pesimiste ale amicului meu 
Curico. 
— Ce bine imi pare, esclamă frumoasa 

Elenă. Sermana copil! Aveam eu o presim- 
țire că indiferența ei aparentă nu era decât 

prefacere pentru a ascunde o hotărire es- 

tremă. Acum vor fi fericiţi amândoi. 
„Ei amândoi de sigur, dar părinţii sunt 

foarte . supăraţi. Mama, plânge necontenit şi 

tatăl strigă şi chiamă poliţia. Pentru ca. in 

toate cele să nu lipsiască şi nota comică, 
trebue văzut cum se manifestează desperarea 

bancherului; abia te poţi.ţine de ris. 
In vreme ce noi vorbiam, figura lui Cu- 

rico devenia tot mai intunecată. Avea aerul 

de-a fi aflat o mare nenorocire. Atunci v&- 

zurăm pe Mimi care alerga spre noi plin de 

bucurie.
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— Eu am făcut aceasta, eu, ne striga. 
Mimi de departe. Fâr' de mine nu fura Ed- 
mund pe Leontina. | 

„Tu Mimi? îi strigă frumoasa Elena, . in 
vreme ce toţi ne uitam la dinsul cu mirare. 
„— Da, eu. Edmund mi-a spus că nime 
nu vra să-l ajute, că toţi îi sunteţi duşmani 
şi m'a rugat să duc scrisorile sale Leontinei 
şi să-i aduc respunsurile. De mine nu se 
temea nime. 

„Ce-ai făcut, Mimi!—il mustra, Elena — 
să taci şi să nu spui la nimel, 
— Pentru ce? răspunse Mimi! Edmună 

mi-a spus-că părinţii Leontinei sunţ; duşma- 
„nii lui, că nu-l primesc fiinâcă nu-i bogat și 
că e nenorotit.. Mi-a, spus că numai eu pot 
face ca, să triumfeze amorul asupra oame- 
nilor răi şi aceasta am făcut-o şi am tăcut 
toată vremea, precum mi-a spus şi e! şi 
Leontina şi deaceea n'aţi aflat nimica. Amo- 
rul a triumfat, amorul a triumfat! 

„ Strigând aşa, Mimi alerga plin de bucurie 
lu alţi camarazi ce văz de departe ca să 
se joace cu dinşii. 

„O! miserie omenească, esclamâ, insfirşit 
Curico. Ei au intrebuinţat nevinovăția, unui 
copil pentru a isbuti in planurile lor egoiste. 
Ce purtare nedemnă ! | “ 
— Demnă san nedemnă, intimpinai, dar
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amorul a triumfat. Ce mai zici, domnule mu: 
ralist 2? Adă-ţi aminte ce-mi spuneai: „La, 

fete impresiile vin şi dispar ca nourii in 

murţi. La dinsele dorinţa căsătoriei e mai 
puternică decât simţirea, Intro bună dimi- 

” neață, tot iubind pe unul, ele se mărită cu 
altul pe care-l aleg părinţii“. Ei, cum s'au 

" adeverit teoriile d-tale? Intr'o bună dimineaţă, 
nu mai departe decât astăzi, in loc de a 

merge după altul, a sburat prin fereastră, 

in braţele celui iubiţ. Respunde! 

„Spuneţi-i, nu-l crutaţi, mă rugă frumoasa 

Elenă, cu un aer de mulţămire. 

Respundeţi, domnule Curico, si te vedem! 

— Tot eu am avut dreptate, zise in- 

sfirşit Curico. Escepţiile confirmă, regula. 

Chiar pentru acest cas, am convingerea, că; 

Qacă sar fi presentat altul, copila nu ar fi 

luat niciodată o asemenea, hotărire. Un mo: 
ment numai de s'ar fi infăţoşat in inchipuirea 

gi o altă imagine, totul sar fi schimbat. 
Părinţii au fost nepricepuţi, trebuiau să, a- 
tragă pe mai mulţi tineri in cercul lor—lucru 

foarte uşor pentru persoane bogate—şi răul 

ar fi fost inlăturat. | 
„Cum nu cunoşti femeile! il intrerupse 

frumoasa Elenă, o 

— Eu le cunosc, respunse Curico, le cu- 

nosc mai bine decât se cunosc ele inșele.
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Leontina nu probează nimica contra celor 
zise de mine, căci nu eu, ci imprejurările 
au făcut ceea ce s'a făcut. Cel mai mic €- 
veniment, o pornire cu o zi inainte, inter- 
venirea unei alte persoane, o noapte mai 
puţin agitată, ar fi schimbat; totul, Nici ea nu e incă simţitoare. Cum are si easă o fiinţă cu inimă din asemenea, părinţi? Nu, 
tot eu am avut dreptate. 

„Om incorigibil! eselama, frumoasa Elenă. 
— Inzadar imi vii cu regule matematice, 

intimpinai eu. Din asemenea părinţi ese o 
copilă cu. inimă, in ciuda tuturor regulelor 
d-tale. Dar lăsâna aceasta, ce crezi despre viitor? Vor fi fericiţi ? | 
„i O! Aceasta-i cel mai mare rău ce li 
se putea intimpla. Prevăd un Şir întreg de 
suferințe pentru  dinşii. Edmund incurâna 
are să se simtă omul cel mai nefericit şi 
are să blăsteme momentul câna s'a hotărit 
la un asemenea pas. Păn la bătrânețe au să 
sufere, dacă nu cumva sor despărți chiar 
unul de altul. Fapta lor nare să aibă alte 
resultate decât, de a preface suferinţe trecă. toare in altele mai mari constante, care le 

„Vor amări chiar zilele bătrânețelor, O tineri 
nesocotiţi | 

Era chip de a discuta cu dinsul mai de- 
parte ?
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ZII. 

Intorcându-mă a. casă, găsii un bilet din 
„partea mumei Leontinei prin care mă ruga 

să le acordez o convorbire de câteva mo- 
mente. Deşi nu prea bucuros de aceasta, 

mă grăbii a-i face visita, cerută, Găsii pe 

- amândoi părinţii impreună in cea mai mare 

turburare. Poliţia nu dăduse de urmele: fu- 

garilor şi amândoi, ne mai ştiind ce să facă, 

se hotărise a se consulta cu vre un cuno- 

scut al lui Edmund. Bancherul nu mai striga 

contra poliţiei, ci se preumbla în tăcere prin 

casă, ţiind mânile la spate, ear muma şedea 

pe un scaun lăsând braţele să spânzure in 

jos şi cu ochii ţintiţi la pământ. După ce 

se scusâ, către mine de libertatea ce-şi luase 

să mă invite la dinşii fâră a mă cunoaşte, 
ea, m& conjură, să le spun, dacă ştiu, in ce. 
parte an apucat.tinerii, ca unul ce eram cu- 

noscut cu Edmund, Apoi convingându-se din 

respunsurile mele că sunt cu totul străin celor 

intimplate, m5 rugă să le dau un sfat ce 
ar fi de făcut. . 

— De-mi daţi voie a vă răspunde, i-am 

zis eu, nu-mi pare alta nimica de fâcut de- 

cât a recunoaşte faptul implinit și de a bine- 

cuventa insoțirea, lor,
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„Niciodată, esclamâ bancherul, niciodată ! 

Singurul meu copil care va, moşteni toată 

averea mea, tot fructul unei vieţi de muncă, 

o copilă cu așa creştere pe care am iubit-o 

atâta, s'o dau după un actor, niciodată! | 

Căutai să-i conving că nenorocirea nu e 

atat de mare, că Edmund e un om onorabil, 

că insfirşit oricum ar. fi,'o altă, urmare din 
partea, lor ar fi mult mai fatală, 

După multă discuţie, muma . se plecă, 
la părerea mea, şi impreună. cu mine se 

incercă, să induplece şi pe bătrân. Insfirşit; 

ne mai având ce face.se plecă, şi. el şi se 

hotăriră amândoi să pornească, chiar de a : 

doa zi- şi să le scrie că-i iartă şi că . Con- 
simt la, căsătoria, lor. 

Mulţămit de acest resultat,. mă despărți 

de dinşii. Ei insă chiar de 2 doa zi părăsiră 
băile de mare. 

Frumoasa Elenă se gătia şi ea să por- 

nească, peste câteva, zile. in Inglitera. Ideea 

plecării imi părea că o face tot mai tristă. 
La o visită de congediu ce-i făcui, dobândii 

convingerea că toate ideile ce avea Curico 

„despre dinsa, erau greşite. Din cuvintele ei 
străbătea intristare şi resignaţie, simţiri 

care asupra mea au produs totdeauna efectul 

"cel mai profună. 

„Vinţa noastră, îmi zise ea, nu este de-
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cât un şir de nenorociri, pe care cele mai 

dese ori, noi singuri ni le facem. Când am 

puteă fi fericiţi, atunci dispreţuim norocul 

și de buni voie ne depărtăm de el, ear când 

mai târziu voim a ne intoarce spre dinsul, 

atunci el'ne despreţueşte şi se depărtează 

"de noi. Singura mângâiere ce avem in ne- 

casurile vieţei este că o lume mai bună ne 

aşteaptă după moarte, pe. care trebue so 

dobândim prin credinţă şi prin fapte bune. 

Din ce in ce convingerea mea devine mai: 

puternică că aceia au inţeles scopul vieței 

mai bine care s'au retras de lume in zidu- 

rile singuratice ale .unei mănăstiri unde s'au 

pregătit in timpul scurt ce ne este hotărit 

şi stăm aice la viaţa lungă care ne aşteaptă. 

dincolo. 
Un fior m& pătrunse la auzul acestor 

cuvinte, dar ele păreau a porni dintr'o con: 

vingere utât de adevărată, incât nici. indrăznii 

a opune alte păreri contrare ce aveam eu. 

Peste două zile când Elena plecă impreună 

cu fratele ei cel mic, Curico şi eu o îinto- 
vărăşir&m la vapor. Curico părea cam palid 

ear frumoasa Elena, era tăcută deşi arăta, 

mai veselă decât obicinuit. Momentul dis- 

părțirii viind, amândoi işi intinser& mâna şi 
se uitar& drept in ochi. Ochii ei se umeziră 
deși se incercă să zimbiască, Curico insă



— 92 — 

plecă pe ai săi la pământ. Mimi imbrăţoşă 
pe Curico cu amândouă braţele şi-l sărută 
de multe ori. 
„Tu nu mă iubeşti, îi zise copilul. 'Tot- 

deauna eşti aşa de rece cu mine când eu 
numai la tine gândesc şi la plăcerea, ce ţi-aş 
putea face. 

— Imi eşti drag, Mimi, respunse Curico 
incet. 

De pe vasul ce alerga peste valuri văzu- 
„r&m încă multă vreme o basmâ, albă ce ne 
făcea semne de despărţire. Apoi nu se mai 
văză nimic; vaporul singur se prefăcă in 
un punct negru care şi el se perdea in de- 
părtare. 

Remaşi amândoi singuri, ne preumblarăm 
unul lângă altul in tăcere. Simţiam necas 
asupra lui Curico şi aş fi dorit să fiu eu in 
locul lui: altfel aş fi făcut. A 

După mai multă vreme, i-am zis insfirşit: 
„Mi-S'a părut că frumoasa Elenă era foarte 

tristă. Plecarea a impresionat-o mult. 
— Da, imi respunse el, era foarte impre- 

sionată, Insă aşa este in toate tomnele când 
porneşte. În anul acesta mi s'a părut în a- 
devăr mai puţin capriţioasă Şi mai blândă 
decât in alţi ani. Dar poate m'am inşălat eu. 

— Teai inşălat in toată persoana «ei şi 
totdeauna. Este o femee incântatoare şi rău
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p&cătueşte acela, contra sine insuş: care se 
depărtează de la cea mai nemerită din to- 

varoşe ce şi-ar putea găsi pentru viaţă, Ea 

ar indulci zilele juniei şi ar mângăia timpul 
trist al bătrâneţei când omul se simte slab 
şi isolat. 

„Omul nu se simte singur câtă vreme 
are gânduri in cap. Tovarăşele cele mai plă- 

cute sunt artele, care singure nu produc 

niciodată neplăcere. 

După câteva momente de reflecţiune imi 
vorbi in modul următor: 

„Poate că cei mai mulţi oameni nu au 

aceleași idei ca mine despre viață. Eu nu 
am scopuri ce aş voi să ating, nici câşti- 
guri ce aş voi să fac. Nu vreu să lucrez: 

“nici pentru umanitate, nici pentru patrie, - 

nici pentru familie, nici pentru mine. Nu 

am credinţă in resplătiri şi pedepse după 

moarte și sunt convins că in lume totul. 
este deşărtăciune, aş voi să trec prin anii 

vieţei cât se poate mai răpede nebăgat 

in seamă şi nebăgând nimic in seamă. Gri- 

jile ce trebue să intimpine pe oricine, mă 

cerc să le depărtez cu nepăsare şi când 

voinţa mea e prea slabă pentru a isbuti, 
caut distracţiune în artă. In Wilhelm Mei... 
ster a lui Goethe, in această carte care sin- 

gură cuprinde mai multă inţelepciune decât -



tot ce s'a scris de- multe secule incoace, una 
din persoane zice: „că ar trebui in fiecare zi 
să auzim cel puţin un cântec, să citim o bună 
poesie, să vedem un frumos tablou şi, dacă ar 
fi realizabil, să vorbim câteva, vorbe cuminte, 
Aceasta este programa ce mi-am propus să 

„urmez şi nu cred că s'ar putea găsi o alta 
mai nimerită. E drept, şi pe mine mă gră- 
mădesc câteodată visuri de fericire în viaţa 
asta; metainorfose incântătoare ce s'ar pro- 
duce prin părăsirea vieţei isolate, mulţămiri 
casnice şi altele, insă aceste gânduri 16 alung 
pe cât pot, până ce cu tinereţa care trece, 
ele nu vor. mai veni de la sine! ! 

De când. avui “această convorbire cu Curico 
şi ne despărţirăm a, trecut un şir de ani. 

„- Despre dinsul, precum şi despre frumoasa 
Elenă n'am mai auzit deatunci nimic, insă 
adesea figurile lor mi se infăţoșază şi in 
oare de singurătate gândesc fără, voie la teo- 
riile acestui om estraordinar,



DIN CARPAŢII 

1) Fragmente din „O descriere de călătorie prin 
munţii Moldovei şi Bucovinei“ care s'a perdut (1865). |:



  

Baia şi Slatina. 

In depărtare de o oară de la Folticeni la 
poalele munţilor, se află Buia, odinioară nu- 
mele unei cetăţni, astăzi o mare moşie, pro- 
prietatea unui Spaniol care a dobândit-o prin 
căsătorie cu o Româncă. Bai se deosebeşte 
prin posiţiunea sa pitorească, prin frumoasa. 
aşăzare a proprietarului şi prin trei ruine 
rămase din timpuri! e Marelui Ştefan, Casele 
proprietarului sunt în mijlozul unui pare 
englezesc destul de intins. Prin el curge o 
ramură a Moldovei care formeuză mai multe 
lacuri frumuşele. O parte a grădinei e mai 
selbatică şi primblătorul străbătând prin 
strimte şi intunecoase alee se află, fară de 
veste, in mijlocul unor ruine care fac cel 
mai frumos efect. Zidurile de peatră de o | 
lărgime de vre o 15 picioare, inălţimea unor 
părți a zidurilor care se intrec falnic cu in- 
nălţimea dealurilor din apropiere, petrele că- 
zute cu inscripţiile lor, toate aceste insuflă . 

46300. — Scrieri complecte, Vol. V. î



— 98 — 

mirare și respect. Pe cât se poate presu- 
pune după forma ruinelor, ele trebue să fi 
fost. din vechi o biserică; inscripţiile de pe 
petre sunt in limba slavonă şi un filolog 
ar descoperi desigur Ştiri interesante asu- 
pra acestor locuri, mai cu seamă când ne 
aducem aminte de bătălia ce Românii au 
purtat acolo sub Stefan Cel Mare. In mijlo- 
cul ruinelor se află un mormert în cure, 
după căt se limureşte de pe inscripţia gre- 
cească, se, odihneşte Cantacuzin, un vechiu 
proprietar al moşiei Baia. Acest Cintacuzin, 
care trăia cu un secul in urmă, a fost, pe 
cât povestesc locuitorii din Baia, un barbat 
de un caracter ciudat. El nu avea palaturi 
in capitală, nici era servitor al tronului ca 
cei mai mulţi boeri; el afla plăcere in sin- 
gurătate şi in vânat, Pasiunea, lui pentru 
venat era atât de mare, incât se acufunda 
cu sute de săteniin adâncul munţilor, unde 
petrecea vănână timp de luni intregi. Când 
se coboria in vale după asemenea venătoare, 
aducea cu el mulţime de urși și de cerbi 
ucişi cu a căror pei și coarne işi impodobia, 
palatul. Când nu vâna, îi “plăcea a rătăci 
Singur prin păduri şi se opria cu deosebită 
mulţumire in ruinele din grădină care erau 
locul s&u favorit. Acesi pasionat vânător. 
atinse o virstă inaintată. La sfirşitul vieței '



risipise o mare parte din uvere; sătenii ce 

eran sub stăpânirea sa, uitând intrebuinţa” 

rea plugului, erau prefăcuţi în sumeţi vâ- 

nători, şi moştenitorii lui Cantacuzin nu 

dobândiră prin testamentul s&u, decât un 
mare număr de pivi de fiare sălbatice cu in-. 

dalorirea de a inmormâata in mijlocul rui- 

nelor atât iubite de el. 

Celelalte dou& ruine ce se află la Baia 

sunt mai bine conservate. Una din ele, o 
biserică părăsită, în. care, după superstiția 

sătenilor” locuese duhuri rele, a rămas in- 
treagă afară de clopotniţă. A doua, -earâş 

o biserică, e conservată şi mai bine şi a 

fost prefăcută și incită, aşa incât infăţoşază 

un aspect ridicul cu largele sale ziduri pe 

care se razemă o clopotniţă de lemn. De- 
şanțat contrast intre energicul trecut şi ne- 

putinciosul present ! 

„După visitarea acestor locuri ne intoar- 

serăm în Folticeni, cu gândul 'de a pleca a 

Goua zi la mânăstirea Slatina şi în munţii 

Bucovinei; tirgul atinsese toată floarea sa; 

petrecerile deveneau din zi în zi mai nume- 
voase şi câţiva cetăţeni din Polticeni, deveniti 

acum amicii noştri, voiau să ne opriască 

incă puţin timp pentru ca siluim parte la 

baluri, adunări și preumblări ce erau să se 

facă in acele zile. Noi insă nu ne induple-
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car&m a ne opri mai mult. Nu ceream plă- ceri şi jocuri; abia scăpaţi din inăduşala o- Taşelor, dorul hostru era, să gustim simpli- citatea, și frumuseţa naturei | | A doua zi când se revărsa de zioă ple-: car&m la mănăstirea Slatina, ce se afla cale de trei oare de la Folticeni. Drumul e ne-: umblat şi selbatic. Trăsura e silită să treacă, de multe ori prin apa Moldovei care curge limpede şi curată. In acele momente imi veni in minte o poesie adresată cătră rîu]! Moldova de un amic al meu, poesie insuflată. de o frumoasă simţire: | 

La riul Moldova!), 

Cine-ar zice, văzena apa“ţi limpede, curată, lină, Mai albastră decât cerul, tresărina pe bolovani, Cine-ar zice că jâleşte, cine-ar zice că suspină Ca o văduvă sdrobită de durere şi de ani? 

Ah! tu plângi, tu Plângi, Moldovă, timpul cel de: : 
[bărbăţie Când Românul plin de sânge şi de lupte obosit Arunca spada pe ţărmuri dup'o zi de bătălie Şi spăla faţa şi părul in valul tău strălucit. 

2) Din poesiile a-lui N. Neculeanu.
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Pe la opt oare de dimineaţă ajunserăm 
la Slatina. Această mânăstire este aşăzată 
Ja picioarele Carpaţilor intro ângustă şi a- 
dâncă vălişoară, prin care curge un mic 
p6rău numit tot Slatina. Treizeci de: călu- 
gări locuesc in ea; cu toţii sunt bătrâni şi 
mulţi din ei infirmi. Spiritul timpului şi le- 
şile nu mai favoresc recrutarea, de călugări 
ca odinioară. Deaceea unul după altul din 
aceşti oameni se vor trece fără a găsi in- 
locuitori şi peste câtva timp acest cuvios 
locaş va rămânea pustiu. Ziduri inalte şi 
munţi mai ivalţi ingreniază raportul intre 
mănăstire şi lume. Monahii ţinuţi intre ei 
la regule foarte aspre sunt supuşi la ne- 
contenite inchinări zi și noapte, la. lipsele 
tuturor indăminmilor şi plăcerilor vieţei şi 

la un post necurmat. Viaţa lor e aceeaşi in 

toate zilele. Monahii nu aşteaptă şi nu do- 

resc nici o schimbare in uniformitatea tristă, 
a traiului lor. Aceea ce au făcut astăzi, au 
s'o facă şi mâne, şi aşu necurmat fără schim- 
bare, pân la moaite. Din toate mănăstirile 
noastre, Slatina a păstrat mai mult acest 
regim de post şi privaţiune. - Visitatorui a- 
cestui locaş se simte cuprins de tristeţă la 

asemene aplecări ale minţii omeneşti, dar 

totodată nu se poate apăra de un profund.
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simţiment de respect faţă cu uşa credinţă, 
cu aşa umilință şi cu atâta abnegare. 

Monăstirea Slatina a fost zidită in sec. 
XVI de domnul Alexandru Lăpuşneanu in 
timpul domniei sale a doua. Legenda care 
s'a păstrat in gura, poporului despre inte- 
meierea mănăstirii este următoarea: Intr'o 
noapte intunecoasă, toţi acei ce locuiau in 

„Vecinătatea văei unde astăzi se află măână- 
stirea fură deşteptaţi din somn printr” o 
melodioasă cântare ce se auzia, din pădure. 
Cântarea era aşa de dulce, incât fără in-! 
doială, nu era a unui glas omenesc. Unii 
din locuitori se luară după acel glas şi cu- 
fundându-se in pădure, văzură deodată ina- 
intea ochilor o flamă ce respândia, de pe 
un arbore o cerească lumină imprejurul ei. 

Inţelegend atunci că acea cântare ce au. . 
zise era glasul unui Anger Şi că flama, era, 
„Taza dimprejurul capului stu, ei căzură in 
genunchi şi mulţămiră lui Dumnezeu de a- 
ceastă minune. A douu noapte glasul se 
auzi şi fluma luci din nou; toţi oamenii 
cuvioşi se apropiară şi se inchinară. Apari- 

_țiile cereşti prelungindu-se, se făci mare 
Svon in ţară despre această minune şi sgo- 
motul pătrunse pănă la urechile Domnului. 
Alexandru se indupleca să meargă in per- 
soană pentru a se incredinţa de adevărul
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vestei ce aflase. Niciodată lumina nu fusese 
mai strălucitoare şi cântarea mai dulce de- 

cât in noapteain care domnul se găsiu faţă. 

Se spune că in momentele in care Lăpuş- 

neanu văz cu ochii s&i această minune, el 

ar fi căzut in genunchi cu faţa lu pământ, 

muncit de cumplite mustrări de-cuget; şi ar 
fi rugat pe D-zeu să-i erte toate nelegiuirile 

şi uciderile cu care nenorocise ţara. Sculân- 

du-se, el jură in fiinţa tuturor celor adunati 

că vu zidi o monastire pe locul unde se a- 

rătase cereasca  vedenie. Abia pronunţase 

jurământul, lumina și cântecul dispărură 

pentru a nu se mai arăta niciodată. Credin- 

cios jurământului său, Alexandru puse de 

indată să se inceapă zidirea şi incurend se 
vezi înălțându-se in mijlocul codrului o fru- 

moasă monăstire care după pârâu primi 

numele Slatina. 
Două tablouri representând pe Alexandru 

Lăpuşneanu se găsesc in monăstirea, Slatina. 

Unul, care pare a fi posterior seculului XVI 

şi se află in locuinţa stariţului, infăţoşază. 

pe Lăpuşneanu in tot ornatul domnesc, pre- 

cum il descrie autorul care a scris istoria sa, 
in momentul când veni la Mitropolie că să 
se impace cu boerii. Fisionomia lui Lăpuş- 

_neanu e regulată şi impodobită cu plete ne- 

gre care 'se cobor pe umeri largi şi bine fa-
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cuți. Privind frumoasa, sa faţă care pare a 
esprima atâta blândeţă, cine ar crede că 
Lăpuşneanul a fost-un tiran atât de crud 
şi de despotic a căruia domnie a lăsat „0 : Dată de sânge în istoria Moldaviei 2“ Al doi- 
lea, portret se află in insăşi biserica pe pă- retele deasupra uști intrării. Acolo Lăpuş- 

„neanu stă in picioare ţiind cu mâna dreaptă . 
pe Doamna Rucsanda, cure. earăş ţine pe 
fiul lor Bogdan de care se țin in rând mai 
multe rude ale Domnului ear in mâna 
stingă ţine mănăstirea, Slatina pe care o binecuvintează Isus Christos şezând pe glo- 
bul pământului, Toţi păreţii sunt inpodobiţi 
cu frescuri care Iepresentă pe Christos, pe Sfinţi, scene âin istoria sfântă ete. Aceste 
icoane, impreună cu tnbloul de pe ușă, sunt 
toate din timpurile zidirii monăstirii şi s'au 
conservat foarte bine. Monumentul cel mai 
insemnat din biserică e insă inormântul lui 
Lăpuşneanu care se afla intrun unghiu a- 
dâncit, Deasupra, mormântului se găsesc incă 
icoanele Maicei Domnului şi a lui Christos, 
amendouă de lemn, așăzate aculo indată 
după inmormântarea, lui Alexandru. Trupul 
Doamnei Rucsandra a, fost impreunut cu 
oasele soţului ei Peatra, de pe mormânt e 
acoperită, cu multe inscrieri care insă sunt 
toate in limba: slavonă. Mitropolitul Molda-
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viei şi Sucevei, Veniamin, avea, o mare pre- 
ferenţă pentru mănăstirea Slatina. Această 
era locul s&u favorit şi in el petrecea cu 
mulţămire zilele in care se afla departe de 
Iaşi. Prin voința sa de pe urmă, poruncind 
a fi inmormântat la mănăstirea Slatina, ră- 
măşiţele sale fură coborite in mormântul 
lui Lăpuşneanu şi așa, se afli mestecate in 
aceeaşi urnă, cenuşa despotului celui mai 
crud, doamnei celei mai blânde şi archiereu- 
lui celui mai cuvios! 

Arborele de pe care, după legendă, se au- 
zise glasul cel ceresc, a, fost cuprins in zi-! 
dul mănăstirii şi printr'o bortă lăsată sau 
făcută in urmă in zid, se putea rupe o bu-! 
cată din acel arbore, devenit incur6nd pu-- 
tregaiu. Credincioşii ce visitau mănăstirea, 

„mu lipsiau niciodată a viri mânu prin bortă 
şi a rupe o bucăţică de lemn sfânt, ca acea. 
sta să le slujiască de talisman mântuitor 

„in nenorocirile şi ispitele vieţei. 
Slatina a, suferit ca multe alte mănăstiri 

in timpul revoluţiei greceşti. 'Toate ca- 
sele de primprejurul bisericei fură arse de 
Turci, biserica scăpă singură din mâna pă- 
gânilor care au respectat sfânţul locaş. Lupta, 
de la Siatina lu 1821 intre Turci şi volun- 
tari şi arderea, unei părţi a mănăstirii, a -
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fost descrise de Beldiman, in poemul său 
intitulat „Jalnica tragedie a Joldaviei. 

Munţii Bucovinei. 

"Trecând hotarul, am visitat mai întăi Su- 
ceava, odinioară oraş insemnat și capitala 
Moldovei, astăzi in cea mai deplină decădere. 
Suceava se deosebeşte astăzi numai prin 
ruinele cetăţii din marginea oraşului şi prin 
biserica St. Ioan. In această biserică se află 
intr'un sicriu bogat: moaştele Sântului Ioan 
de la Suceavu. Pe capul sfântului este a- 
şăzată o mitră episcopală, impodobită cu 

„multe petre preţioase. Aceustă mitră precum 
şi alte obiecte de preţ sunt dăruite de cătră 
Mitropolia Moldaviei şi Sucevei. Ruinele ce- 
tăţii sunt în adevăr frumoase: un şanţ mare 
ce se poate incă bine recunoaşte le incon- 
jură. Apoi se văd pe ici pe cole rămăşiţele 
unor ziduri măreţe şi pe urmă un alt şanţ. 
mai mic care inconjură imediat zidurile inte- 
Tioare ale cetăţii. a 
„Mai multe oare am rătăcit prin aceste 

ruine, indreptând gândurile noastre spre tim- 
pul trecut. De câte ori oștiri străine se vor 

- fi oprit inaintea acestor ziduri şi de câte ori



— 107 — 

trupe române, eșind din cetate sub comanda 

unui viteaz comaniant, vor. fi alungat din 

ţara lor pe străinii care cutezau a o călca! 
Astăzi autoritatea municipală a Sucevei se 

zice că pune să cure petrele ruinelor ca să 
paveze cu ele stradele oraşului ! Românii 
din Bucovina, martori la acest sacrilegiu ce 
se comite asupra. gloriosului lor trecut, sunt 

siliţi să tacă, căci suspecti in faţa guver- 

nului ce-i apasă, ei trebue să inăduşe precum 

durerea lor, aşa şi aspiraţiile spre un vii- 
tor mai bun. 

Nimica. nu e mai frumos decât; şoseaoa, 

care pornind de la Cornul Luncei, merge pe 
malurile Moldovei, intâi pe la poalele mun- 
ților pănă Ja oraşul Gura Homorei, apoi 

prin mijlocul lor, pănă ce se perde in Car- 

pâţii Transilvaniei. Mergând pe valea Mol- 

dovei care curge răpede şi sălbatic, drumul 

este silit să-şi facă loc prin munţii cei mai 

groși şi să treacă până la Câmpul-Lung de 
multe ori Moldova incoace și incolo. Varie- 
tatea 'stincelor ce schimbă de formă în fie- 
care minut, Moldova care se grăbeşte cu 
violenţă şi vuet a intra, in adevărata sa pa- 
trie, in România liberă, vălişoarele ce se ivesc 

şi redispar cu iuţeală, orășelele frumoase, 
toate aceste, impreună cu un aer subțire şi 

curat, încântă simţurile şi inalţă cugetul.
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Oraşul Vama cu Stilpul lui Vodă are una 
din posiţiile cele mai incântătoare. Aşăzată, 
int”o vale verde şi plăcută, Moldova şi mults 
alte isvoare ce se aruncă in ea, o recorese 
şi munţii o umbresc din toate părțile. In- 
dărătul acestor munţi, ca incunjură Vama, 
se ridică alţii de o colnare mai deschisă și 
in dosul acestora ear alţii, care se amestecă, 
cu firmamentul. 

Stilpul lui Vodă este o columnă patrată 
de peatră, cu virful ascuţit, tăiată dintro 
singură :bucată. De la virf pănă la temelie, 
columna e plină de inscripţii, a cârora in- 
ţeles numai un espert Par putea pătrunde. - 
După aparenţă, ta trebue 'să fie o peatră 
comemorativă pentru vre o faptă de vitejie. 
Fiind stilpul aşezat in mijlocul unui câmp 
liber, un Român „loan Moldovanu“ a in- 
conjurat-o nu de mult cu un zid pentru ca, 
să nu fie espusă la o preu grabnică strică- 
ciune. Pe zidul de peatră se ceteşte inserip- 
ţia: „Acest zid a fost făcut de Ivan Mol- 
dovanul in anul 18524, , 

Un aspect nu mai puţin frumos decât al | 
Vămei, infâţoşază și oragelele Cărli-Baba, 
Pojorita şi Prisaca. Oprindu-ne peste tot lo- 
cul, am fost siliţi să mânem lu oraşul CAmpu- 
Lung, unul din cele mai mari din acea. parte 
a Bucovinei. A doua di timpul deveni fur-
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tunos şi munţii luară un aspect de tot săl- 
batic. Tunetul bubue asupra creştetului, no- 
rii se ridică de la poalele munţilor şi sboară 
incet şi măsurat spre aseuţitele culmi. Cul- 
mile se uită intăi cu dispreţ, Ja aburii ce se 
inalţă cu indrazneală spre ei, pănă ce dis- 

par invăluiţi de nori. Ear norii ridicându-se 

Şi mai sus, părăsesc munţii care păstrează 

0 recoroasă şi veselitoare umezeală. 

Munţii Bucovinei sunt partea cea mai a: 

vută a Carpaţiior Români. Ei cuprind în 

sinul lor toate metalele in mari cantităţi și 

acesteu, căutate prin mine, aduc impărăţiei 
austriace un insemnat venit. La Cărli-Baba, 
se scoate aur şi argint, la Pajorita aamă,. 
din sîmburele munţilor. Minele: cele mai in- 
sembate sunt insă cele de la Prisaca şi de. 

la lacobeni unde se scot insemnate cantităţi: 
de fer. De când s'a aşăzat; in Prisaca o co- 
lonie de nemți, numele acesta a fost schim- 
bat in Fisenau şi pare tot aşa de curios de: 
a găsi in mijlocul unei ţări şi a-unui popor 
român 0 denumire de oraş nemţesc, precum 
ar păre deşanţat de a afla in munţi din Ger- 
mania oraşe ce s'ar numi Câmpu-Lung sau 
Prisuca; Asemenea colonisări şi prefaceri: 
cerea insă sistemul de desnaţionalisare, prin 
care işi mănţină guvernul Austriac atâta timp 
intr'un mod artificial, prestigiul său politic.
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La Iacobeni, călătorul părăseşte valea Mol- 
dovei şi, intrând in valea Bistriţei, aleargă 
împreună cu aceasta la Dorna-Vatra, orăşel 
cunoscut prin apele sale minerale. Aceste 
băi sunt frequentate de . locuitorii din Bu-- 
covina şi din Moldova. Oraşul e aşăzat pe 
malurile Dornei, riu care la capătul tirgului 
se varsă în Bistriţa. Dorna-Vatra are trei 
biserice: una mică catolică şi două mai in- 
semnate ortodoxe. Aceste din urmă sunt zi- 
dite şi intreţinute de Românii Dorneni, - oa- 
meni cuvioşi şi activi. Posiţia Doinei e. 
mult inferioară in frumuseţă celorlalte oraşe 
din munţii Bucovinei. Dealurile ce incunjură 
oraşul sunt goale şi triste, valea Dornei e 
largă şi infăţoşază puţină variaţie, pe de 
altă parte băile sunt r&u căutate şi scăldă- 
torul nu află indămânările trebuincioase. So- 
cietatea, in stagiunea băilor, se compune 
din Poloni, Germani şi Români, parte veniţi. 
din Moldova, parte din Bucovina. Esclusivi- 
tatea predominând mai mult sau mai puţin 
intre aceste naţionalităţi, Inișcare mai nu 
se vede. In Dorna nu se fac preumblări Și 
petreceri comune, care dau altor băi atâta 
viaţă. Inzadar se incearcă o mică trupă de 
lăutari Ţigano-Ungureni să inveseliască so- 
cietatea, “Dornei, viața remâne tristă şi uni- 
formă.
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După o petrecere de cinci zile. in Dorna, 

ne hotărirăm a ne cobori pe Bistriţa in 

munţii Moldovei. Suiniu-ne pe plute şi de- 

părtându-ne de Carpaţii Bucovinei, ne dzs- 

părţirăm cu durere de aceste frumoase lo- 

curi. Orice bun Român, călător in Bucovina 

trebue să se simtă cuprins de aceleaşi simţiri. 

Preumblându-se in acei munţi incântători, 

in mijlocul acelor verzi Români, călstorul 

ar uita că această parte e supusă unei do- 

minaţii străine, dacă pajora nemţească in: 

fiptă in toate părţile nn Par face să-și aducă, 

aminte de nedreapta desmembrare a Molda: 

viei. EI işi oglindește atunci in gândire modul 

viclean in care răpirea a fost săvirşită fără 

a ţine in samă sfinţenia tractatelor şi drep- 

tul popoarelor. El se simte pătruns de spe- 

ranţă că mai curând sau mai târziu, România 

va, redobândi locurile ce i-au fost răpite şi 

indreaptă ca mulţămire memoria sa spre 

Grigorie Ghica domnul Moldaviei, care prin 

cutezătoarea sa impotrivire şi patriotica sa 

moarte a inscris numele seu cu litere mari 

in paginele isţoriei. 

Fraţi din mândra Bucovină 
Ce păcat, ce neagră vină 

Astăzi resplătiţi,
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Vedeţi pajora nemţească 
Cam vrea să vă niinicească 

Vai! și voi dormiţi! 

Aţi uitat c'odinioara 
Intr'a voastră mândră ţară 

Stefan strălucea, 

Cel viţeaz a cămi nume 
L'a purtat pr'intreaga lume 

Mândra spada sa? + 

Din aramă faceţi zale 
Şi din fer viteze pale 

Gloauţe din argint. 

Ş'aruncându-vă la vale 
Spulberaţi pe-a. voastră cale 

Duşmanii fugind, 

Şi cu glorioasă frunte 

"VE urcați atunci pe munte, 

Bravilor. eroi 

şi 'mălţână a voastră pală 
Strigaţi lumii plini de fală, 

„Liberi suntem noi!“
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Bistriţa. 

Inaintam incet şi lin cu pluta, până ce 
ajunserăm la, locul unde:Neagra se varsă cu 
impetuositate in Bistriţa. Deacolo acest riu 
devine mai răpede şi duce pluta cu mare 
iuţeală. Plutaşul' nostru se numia, George 
şi era ajutat la cârmă de trei feciori ai lui 
din cari doi flăcăi, Arsenie și Mihail şi un 
copil, numit Parafil. | 
— Adevărat să fie, domnule, zise George 

adresându-se către unul din noi, că Bucovina 
o să facă ear parte din fara "Romaâneascti? 
— De unde ai auzit aceasta ? 
— Adică aşa sa imprăştiat; vorba intre 

noi. Șe spune că Domnul Românilor sar. fi 
înţeles cu impăratul nostru şi că impăratul 
S'ar fi indatorit să-i intoarcă Bucovina, după 
trei ani de zile, aşa de bună voie fără bx- 
taie şi sânge. : 
— Nu mai crede tătucă, zise Arsenie, cat 

e lumea, nu mai dau: Nemţii. de bună voie 
inapoi o ţară pe care au pus odată mâna. 
— Şi adică de ce n'ar da-o.Impăratul în- 

apoi, nare el destule ţări. mai mari, cică, 
şi mai bogate decât a noastră? 
— Ei ştiu ce ştiu, răspunse -Arsenie: 

şese ani ds zile am fost catană şi m'au 
trimes prin multe ţări. Când eram in Tara 

46300. — Scrieri complecte. Vol, V. 8
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Ungurească şi acolo era, vorba că Imperatul 

le-a da cutare lucru sau cutare de bună 

voie şi toate au rămas vorbe. Când ne-am 

dus dincolo la Talieni câte sașteptau 

şi acolo de'la Impărat, şi Împăratul se 

făcea că nu ştie. La urma Sau sculat 
toţi Talienii şi au fost lupte şi vărsări 

de sânge. 

— Te-ai luptat și D-ta in Italia il in- 

trebă tovarăşul meu. 

— Cum nu? răspunse Arsenie, am fost, 

chiar rănit la piciorul drept, dar m'am 
indreptat in câteva săptămâni. 

— Și unde ţi-a plăcut mai bine la Italieni 
sau la Unguri? 

— Apoi, cât nu era bătaie mi-a plăcut 

mai bine la Talieni. Ei sunt oameni mai de 

omenie cu care te poţi inţelege, dar Ungu- 

renii ceia sunt mândri și ingâmfaţi de fe- 

rească Dumnezeu ! 

— Şi când vorbiai Italienilor româneşte, 

te inţelegeau pe acolo? 

2 — Cum să nu mă 'nţeleagă, bată-i focul! 
Dă-i incolo domnule, ştiu româneşte ca d-ta 
şi ca mine numai se fac că nu pot bine 
vorbi! Şi după ce s'a inceput bătaia, răi 
mai erau şi ei şi Franţujii. Dar din toţi 
mai a, dracului erau niște Turci pa care tot



la urmă îi trimeteau şi când năvăliou ei, 
noi „tot ne dam inapoi. 

— Aceia nu erau Turci, ci Franțuji ca şi 
ceilalţi. 

— Nu ştiu ce-o fi fost, dar erau imbră- 

caţi ca Turcii şi ţipau şi strigau de mama 
focului, 

— “Tătucă, zise de odată copilul Pamfil,. 
mai deunăzi la cumătrie zicea uncheșul 

Vasile c'a ma să mai ţie trei ani pănă ce 
o să ne sloboadă de sub Nemti. 

— Nu te amesteca și tu in vorbă, măi 

băete, răspunse tată-so şi iu suma la cârmă! 

Doamne, bine ar fi, domnule, dacă, ne-ar da 

Impăratul inapoi. Da cine mai știe dacă 
aceste vorbe sunt adevărate; mă tem c'oiu. 
muri sub Nemţi cum um imbătrânit, 
— Nu ne mai dau. inapoi cânii cei de 

Nemţi până ce n'om face şi noi ca-Talienii, 
zise Mihail, care până acuma nu luase parte 
Ja vorbă. 

— Taci mă! strigă tatit-so, uitandu-se cu 
ingrijire imprejurul său. — Imprejur erau 
insă numai stinci şi munţi. In depărtare 
se zăriau şchelile unde se opriau plutele. 
Convorbirea se _sfirși şi peste câteva mi- 
nute trăsesem la mal. 

Dorna Românească e o moşie răzăşească: 
de o mare intindere, in care locuesc vro
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patru până la cinci sute de familii. Munţii 
pe acolo sunt foarte sălbatici şi Dornenii 
nu au alt mijloc de hrană decât vânzarea, 
lemnelor şi puţine vite pe care le cresc cu 

multă greutate. Răzeşii Dorneni nu pot co- 

munica cu restul lumii: drumuri pentru 
trăsuri sau care nu există şi ei sunt siliţi 
să transporte pânea şi toate celelalte tre- 

buincioase vieţii pe micii lor căişori cari pă- 

şesc incet dar sigur pe ângustele, ades pri- 
mejdioasele carări ce se coboară in vale. 
Viaţa in aceste familii e incă de tot primi- 
tivă şi patriareală. Am cunoscut un bătrân 
răzăş, care — după incredinţarea lui — nu- 
m&ra, peste o sută de ani. EL avea o mo- 
şie de trei sute de fălci şi trăia liniştit in 
mijlocul unei numeroase familii. Strănepotii 
lui pe cari îi trimetea cu plute la Peatra 
sau călare la Neamţu şi Folticeni, ei spu- 
neau despre oraşe in care locuesc ceilalţi 
oameni impreună, despre -palaturi frumoase, 
despre vuetul lumii; bătrânul îi asculta cu 
minunare, căci nu părăsise nici odată munţii 
in care se născuse, in care trăise aşa de 
mult şi in-care voia să sfirșească inde- 
lungata lui viaţă. 

Ar fi o eroare de s'ar inchipui cineva că 
răzăşii nu se impărţese şi ei in diferite 
clase; și intre dinşii esistă aristocrație şi
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plebe. Aristocraţii răzăşi, puţini la numer, 
insă avuţi in comparaţie cu ceilalţi, tira- 
nizeuză și subjugă, pe conrăzeșii lor şi 
fac toate chipurile 'ca nici unul din plebe 
să nu se ridice şi să se inavuţiască, 
Aceste două clase nu se căsătoresc im: 
preună şi când amorul rupe barierele ce 
le desparte, o asemenea căsătorie se priveşte! 
ca o neertată „mesalliance“. Când erau ina- 
inte alegerile de vornici, precum sunt acuma de 
primari şi de ajutori, răzăşii intrebuinţau toate 
mijloacele ca nu cumva să ajungă unul din 
majoritatea locuitorilor la, funcţiile sățeşti, 
In “chipul acesta ei işi păstrează pururea 
egemonia moştenită. Cei săraci inţeleg prea 
bine nedreptatea ce li se face insă nu au 
energia de a se opune, şi se mulțimese cu 
plângeri deşerte. 

In Dorna Românească, plutaşul George și 
cu fii săi ne părăsiră şi se intoarseră in Bu- 
covina. După ce petrecurăm câtva timp in 
mijlocul r&zăşilor, urmar&m călătoria noastră 
pe altă plută în jos. De pe acolo incep 

locurile cele mai sălbatice şi mai frumoase. 
Bistriţa, işi taie o strimtă cărare prin stinci 
măreţe şi adese ori când cârmaşul e nepri- 
ceput, se sfarmă pluta, in mii de bucăţi şi 

se nenorocesc acei ce se află pe ea. Afară 
de plutaşi, nu călătoreşte pe acolo nime pe
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plută. Cu mulţi ani inaintea noastră, se 
preumblase numai câţiva Ingleji cari au 
rămas incântaţi de acele frumuseţe ale na- 
turei şi aşa au trebuit, să afle Românii de 
la străini cât. de frumoasă este ţara lor! 

Nu este mod mai plăcut şi mai indemâ- 
natec de a călători decâţ pe plută. Pe jos 
te oboseşti, călare te sdruncini, trăsura te 
hurducă, in drumul de fer şuerul iţi irită 
nervele şi ochiul n'are timp să priviască, 
vuetul monoton al maşinei 'te satură încu- 
rând de vapor și pe corabie boala mării 
te face să blăstemi oceanul cu toată, măre- 
ţia sa. Pluta singură nu infăţoşază nici o 
neplăcere; Pe o duzină de grinzi prinse una 
de alta, iţi faci un pat indămânatec de 
scânduri pe care poţi şeilea în toate posi- 
țiile. Când eşti sătul de şezut, te primbli 
de la un capăt al plutei pănă, la, celalalt; 
sau câteva, minute de cârmă iţi dau o nouă 
viaţă; când trupul se simte obosit, v baie 

“in Bistriţa, il r&coresce şi reinsufleţeşte,. : 
Puțin ingriiiţi de necesităţile stomacului, 

nu luasem cu noi nici o provisie, ci um- 
plusem o valisă cu toţi poeţii Romani câţi 
au tipărit inspiraţiile lor şi tocmisem un 
muntean care cu buciumul s&u zicea cele 
mai duioase doine şi cele mai energice cântece . 
voiniceşti. Auzisem vorbindu-se că unele
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locuri sunt periculoase, insă nu ne puteam 

inchipui cât de frumoase sunt insuşi peri- 

culele. Plutele erau in depărtare ca de vr'o 

oră de şchelele Dornei, când se văzură de 

odată in culmea unui munte ascutit, nişte 

ruine grandioase care păreau a fi un castel 
incântat. 

— Ce palat se vede colo sus pe virful 
muntelui, bade Simioane? (Astfel se numia - 
unul din plutaşi). 

— Acela nu-i palat, domnule, acele sunt 
Petrele doamnei. 

— Ce feliu petrele doamnei ? 

— Aşa le zic. Imi spunea bunica că in 

vremile când năvăliau Tătarii in ţară şi 

prefăceau in. pulbere şi cenuşă târguri. şi 

sate, ogoare şi păduri şi ucideau fără milă 

pe creştini, o Domniţă sar fi suit in 

stincile cale, ca să scape de dinşii şi că ar 

fi trăit acolo până la moartea ei. 

— Nu ştii cum o chiama pe Domnița 
" aceea ? 

— Nu ştiu cum o f chiamat-o. Atâta 

am auzit că Tătarii ar fi urmărit-o pănă 
acolo şi că Domnița ar fi pus să arunce 

cu stînci pe capetele lor şi că iar fi o- 
morit pe toţi; de aceea se numeşte -pă- 

durea cea. de .colo, vezi tocmai co0l0..... 
colo...,
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— Vea, 
—. Aceea se numeşte Lumnra Tătarului, 
— Bade Simioane, eu văd că stincile au 

cu totul forma unei cetăţui, oare n'a fost 
prefăcute așa de mâna omului? 
— Doamne fereşte! Dacă te-ai sui sus 

și ai vedea stincile mai de aproape, te-ai 
inicredinţa. că -mâna omului nu e in stare să, 
le mute din loc sau sâ le dee o altă faţă, 
O sirigură stincă e cât un munte. 
— Te-ai suit vi'o, dată acolo sus? 
— Până la un loc m'am suit de multe 

ori, dar mai sus nu te poţi sui, căci stin- 
cele se fac drept cu nişte ziduri. 

-— Bine, dacă e așa, cum s'a putut sui 
Domnița de care-mi spuneai ? 

— Apoi dă ştiu eu, se vedecă pe atunci 
or fi fost schipuri. 

: Deodată stîncele de sus dispărură şi se 
auzi un vuet de valuri ce se isbiau de maluri. 
Bistriţa se făcă atat de ângustă, incât pluta |, 
abia avea, loc printre stînci Şi apa se arunca 
cu o impetuositate in jos, care făcea să sboare 
pluta, mai iute decât orice maşină cu aburi, 
Plutaşii lucrau la cârme cu o putere nede- 
scrisă. Văzându-ne pe neaşteptate in această 
posiţie, ne uitam - cu mirare unul la al- 
tul fără a “rosti vre un cuvânt. O privire 
aruncată imprejur ne arătă periculul in
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care ne aflam. O singură greşală de cârmă Şi 
pluta, putea să se sfarme ear noi să cădem in 
mijlocul şiroiului căruia nici o putere ome- 
nească nu este in stare ase opune. Tovarăşul 
meu pronunţă, câteva, vorbe, dar vuetul apei 
era atât de tare, incât nu auzii nimic. Tacu- 
răm deci amândoi şi privirăm bine locul: 
Virfurile stincoşilor munţi se apropiese unele - 
de altele; pietre desprinse din munţi căzuse 
in Bistriţa şi aceasta, făcându-şi cale prin 
ele şi pe deasupra lor, luase o coloare albă 
ca, zăpada, şi se răpezia cu iuţala unei să- 
geţi spre un loc mai larg şi mai puţin stin- 
cos. Pe când ne opriam resuflarea, emoţio- 
naţi de astă năprasnică schimbare, pe când 
plutaşii lucrau cu atâta muncă inotând in 
sudoare, buciumaşul se lungise pe o scân: 
dură şi se uita in sus la cer cu nepăsare. 
Cinci minute mai târziu valea se lărgise, 
valurile incetase şi pluta se coboriu lin intre 

- aceste ziduri naturale de munţi. 
— Mai sunt multe locuri ca acesti? zisei 

cătră unul din plutaşi. 
— Mai sunt! Aice am trecut pe la Colţul 

Acrei și pe la Chei. Dar avem alte locuri 
mai grozave de trecut. V'a fost frică? 

— Ba tocmai frică nu, dar când te vezi 
deodată aşa... pe neașteptate... 

— Apoi lasă că-ţi vedeu incă altele, când



vom ajunge la Câldare şi mai cu samă la. 
Toance. Ia de Tonce dacă a da Dumnezeu 
să, scăpăm cu bine! M& cam tem să nu ne 
se intimple! vre-o poznă, apari foarte mică, 
n'a ploat de mult... 

— Pe acolo-i şi mai r&u ? 

— Apoi acolo-i rău, r&u, rău! 
„Ne acufundasem in gândiri, făcând tot, 
felul de presupuneri, când buciumaşul incepi 
deodată a cânta un cântec duios. Sute de 
echouri respundeau din mijlocul stincilor la 
apelul său. Bistriţa se intrecea in albăstrime 
cu firmamentul şi munţii luau forme din ce 
in ce mai mărețe. Asemenea frumuseţe go- 
nesc ideile cele mai negre; omul inălţat prin 
aspectul unei naturi aşa de incântătoare se 
uită pe sine şi incurend pericolul insuş prin 
care trecusem, și primejdiile ce erau să 
vie, işi perdur& caracterul spaimei şi luară 
aspectul frumosului lin inchipuirea noastră. 
Pluta se aflu acuma pe o baltă, — așa se 
numesc locurile lipsite de stînci pe unde 
Bistriţa e adâncă şi curge atât; de lin, in- 
cât pare abia a se mişca din loc. Cu toate 
că adâncimea era de mai mulţi stânjeni, 
fundul se putea foarte bine. vedea: atât de 
limpede era apa. Buciumașul propuse o baie, 
şi noi adoptarăm cu entusiasmu propunerea



— 123 — 

lui. Eată-ne toţitrei inotând pe lângă plută 
intrun basin de cristal. 

— Pe plute, pe plute! strigă, Simion, ea- 
tă ne la Căldare. 

Abie avură&m timp să ne aruncâm pe plute 

şi să ne imbrăcăm şi eată-ne intrun loc 

mai selbatic decât cel prin care trecusem 

cu. două ore mai inainte. In asemene şipote 
pluta face in câteva minute calea ce face 

in altele in mai multe oare: ea aleargă ca 

gândul şi munti şi stinci sboură, se arată 

Şi dispar in dreapta și in stinga ca nişte 

“fantasme. Spectaculul deşi măreț nu mai 

era nou şi neașteptat pentru noi, şi grab- 
nica, deprindere ne goni orice emoție. 

— Vedeţi stinca asta ce ese ascuţită din 
mijlocul apei ? 

— Vedem, 

— Se cheamă Peatra lui Vlad fiindcă aici 

s'a nenorocit unul numit Vlad cu toate ru- 

dele lui, voind să părăsiască munţii şi să 
se așăze in vale. 

— Na scăpat nici unul dintr'ai lui? 

— Nici unul! Şiroiul e prea mare ca să 

se poată impotrivi cineva. In vale, unde 

Bistriţa, se face liniştită, poate. că creștinii 
care şed pe acolo vor fi cules şi ingropat 

oasele lor.. Sunt mai multe stinci care se 

numesc după Românii care au perit. Mai
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incolo veţi vedea Peatra lui Stan şi la Toance 
Peatra lui Toader. 

— Cine a fost acest Stan? 
— Stan a fost unul din plutașii cei mai 

inimoşi. Primăvara, când nime nu indrăznia, 
să se coboare pe plută nici măcar cale de 
o sută de stînjeni, el se coboria pe catar- 
guri in jos pănă la Peatra. 
— Ce fel, pe catarguri? 
— Vedeţi că primăvara când zăpezile se 

disghiaţă şi şiroaele sunt mari, apa e aşa 
de răpede, incât te duce de la Dorna pănă 
la Peatra intr'o jumătate de zi, unde vara 
trebue să mergi două, trei, chiar şi patru 
zile. Pe atunci plutele nu se pot cobori fiindcă 
nici o sută de oameni nu pot dovedi cârma. 
Dornenii leagă atunci patru brazi lungi şi 
mari unul de altul şi se coboară cu diînşii 
la Galaţi. Acolo corăbierii le cumpără și le 
fac catarguri. Sunt insă timpuri, in care apa 
e aşa, de răpede, incât nu te poţi cobori 
nici pe catarguri fără a fi sigur că vei peri, 
Miile aceste de stinci care es din apă sunt 
atunci acoperite şi nici nu prinzi de veste 
când te loveşti deo peatră, și te faci bu- 
căţi, Intr*0 asemenea vreme Stan s'a coborit; 
cu catarguri la Galaţi. Cât i-au spus bunica 
şi alţii să nu se ducă că are să peară, dar 
el n'a vrut să-i asculte şi a perit, s&rmanul !



— 125 — 

Nu mântuise incă bine şi ne simţirăm 

deodată aruncaţi de o palmă in sus și vă- 
zur&m pluta infiptă în mijlocul apei. Plntaşul 

vorbind, nu luase suma la un virf de stincă 
ce eşia din apă şi pluta se oprise. Fără a 

mai sta, pe gânduri, plutaşii se desbrăcară 

iute amândoi de iţari şi cămaşă și se arun- 

cară in apă cu câteun drug in mână. Puind 
un cap de drug sub plută şi altul pe umăr, 

îi căutau să cârniască pluta din loc fără a 

se ingriji de valurile ce se isbiau cătră u- 

merele lor. După o muncă de o jumătate 

de oară, pluta se desprinse de stînca ce o 

oprise şi urmă, a sbura la vale. Plutaşii se 

răpeziră grabnic pe plute, se imbrăcară iute 

Şi luar8 din nou locurile lor la cărme, ca și 
când nimic nu s'ar fi intimplat. 

— Nu sunteţi obosiţi ? îi intrebai. 

„— Nu! Asta se intimplă de multe ori! 

Noroc incă că ne-am oprit intr'un loc ca 
acesta, decât dacă ne-am fi înfipt, doamne 
fereşte, la Caldare! 

 Pluta se tot coboriu când incet şi lin prin 

bălți, când selbatic şi impetuos prin şipote. 

In unele locuri ca la Aramă ori la Liţiu 10- 

curile sunt periculoase, dar cărmaşii prece 

peau treaba, lor de minune şi pluta, trecea; 

fără impiedicare. Noi admiram astă frumoasă: 

apă şi munţii care-i: sunt maluri. Aceştia se 

Li
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ridică drept in sus şi se perd in albastrul 
cerului. Din când în când puneam pe bu- 
ciumaş să ne cânte din resunătorul seu în- 
strument sau pe vre unul din plutaşi să ne 
spue vre o poveste, sau declamam in gura . 
mare vre 0 poesie română. Astfel treceau 
oarele in necurmata plăcere. Lipsele fisice 
alungă insă adeseori din om cugetările cele 
mai poetice. Așa se intîmplă şi cu noi care 
de lu plecarea noastră din Dorna, adică de 
la patru oare dimineaţa, şi până 'ce incepuse 
soarele a, se cobori nu mai mâncasem nimica. 
Foamea: ne -munci până pe la patru după a.-. 
mează când ajunserăm la locul numit Cru. 
cea, „unde se aflau vre-o două locuinţe ţe- 
râneşti. Acolo speram că vom potoli -cu: 
lapte şi cu8 cererile stomachului,: dar era o 
zi de post şi ne văzurăm siliţi a ne mul: 
țămi cu mămăligă. Ce era de făcut? Ne 
mângâerăm cu ideea că mămăliga este mân- 
carea cea mai naţională. Amicul meu, sco-: 
țind iataganul său turcesc făcu parte dreaptă 
pentru toţi şi plutașii, buciumaşul şi noi 
prânzirăm veseli imprejurul unei mămăligi 
urieșe. După prânz toată, trupa, afară de 

„ buciumaş care remase la Crucea, se sui din 
nou pe plute şi urmă frumoasa cale a Bi- 
striței. | 

— Bade Simioane, intrebai pe unul din
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plutaşi, oare de la stincele cele in' formă: 
de cruce care se văd colo în culmea mun- 

telui să vie numele Crucea pentru locul unde 
ne-am oprit? 

— Deâcolo, domnule. Acele cruci sunt 

aşăzate, după cum zic bătrânii, pe nişte 

morminte de urieşi. Dar acu-i aci, peste 

puţin avem: să dăm in 'Toance, 
-— Locul cel r&u de care spuseseşi? 
— Da, acolo-i tare rău; mă tem să nu se 

intimple vre un păcat! - 

Peste puţin munţii incepură a se apropia, 

pluta a se isbi când câătră un mal, când că- 

tră altul, valurile o acoperiau şi o aruncau 

in jos de la, o inălţime insemnată. Apa bu: 

buia pe deasupra stincelor şi printre dînsele; 

toate impreună infăţoşau un aspect atât de 

fioros incât, curujul celui mai voinic se găsia 

in ispită. sa 

— Stinca, asta se numeşte Peatra lui 
Toader, strigă. Simion plutaşul cătră noi, a- 

rătând cu degitul o stîncă neagră ce se afla 
în. mijlocul Bistriţei. 

— Cine a fost acel Toader? il intrebai. 

Dar cuvintele mele nu mai fură auzite, vue- 
tul se făcuse pre mare. 

Pluta - se ridica şi coboria, se isvia in 
dreapta şi in stînga, când acoperită de va- 

luri, când sburând pe deasupra stîncelor.
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Deodată se auzi un vuet ca cum pluta ar 
fi fost spintecată in două şi ne vă&zurăm 
Spânzurând cu tot vasul nostru in virful 
unei stinci care eşia amenințătoare din apă. 
Un moment remăserăm cu toţii in nemiş- 
care, uitându-ne unii la alţii; apoi ambii 
plutaşi se disbrăcară, işi făcură cruce, luară 
drugii şi se acăţară pe stiînci; amicul meu 
şi eu. puserăm mâna pe cârme şi toată 
lumea lucra. la postul..s&u, pricepând că - 
aici nu mai era vorba de petrecere. Intr'a- 
devăr puterea valurilor incepea a despărţi 
şi: a desprinde grinzile plutei şi nu lipsea, 
mult ca toată pluta să se facă bucăţi. Fără, 
plută este insă cu neputinţă de a scăpa i. 
furia apei covirşeşte puterile omului celui 
mai tare şi miile de stînci peste care. se. 
aruncă valurile nu ar lăsa in câteva, secunde. 
nici o urmă din omul pe care nenorocirea. 
Var fi făcut să cadă, în apă. 

Plutaşii se incercau .să mişte pluta cu 
drugii lor din loc, insă aflându-se insuşi pe. 
stânci lunecoase puteau să cadă in fiecare: 
minută in: mijlocul apei, Deşi din moment. 
in moment acoperiţi de valuri, ei nu per-. 
deau capul, ci munceau cu cumplită oste-. 
neală. Noi pe de altă parte lucram voinic 
la cârme şi instinctul ne spunea cum tre- 
buia să manoperăm. A descrie ace] sferţ de
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cias de cumpănă este prea greu, destul că 

deodată, ne văzurăm ear inaintând, locurile 

deviind mai puţin periculoase şi peste zece 
minute Bistriţa era ear lină și liniştită. 
— Am scăpat, zise tovarăşul meu resu- 

flându-se adânc. | 

— Scăpat, slavă Domnului! respunse un 

plutaș. Dar cine m'a pus pe mine s% vin 

cu pluta când e apa atât de mică! Ştii dom- 

nule, că puteam să ne ingropăm acolo? 

— Am simţit-o!—Când e apa mai mare 
locul e mai puţin primejdios? 

— Mai puţin. Atunci treci lesne pe dea- - 

supra; stincelor dar aşa te opreşti şi poţi 
prea, bine să dai pelea, popei. 

— Ce spuneai de Peatra lui Toader? Se 
vede că s'a nenorocit unul Toader acolo? . 

— Aşa, E o povestire jalnică. Dragostea 
a fost de vină. 

— Mări ce spui? Ia istoriseşte-ne pove- 
stea lui Toader. 

— Acuş domnule, numai să mă mai re- 
suflu, 

După câteva minute, plutaşul Simion işi 

aprinse luleaua, şi incepi in modul următor: 

46300. — Scrieri complecte. Vol, V. 9.
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Istoria lui Toader şi a Măriucăi 

Era odată—dar de-atunci trebue să fe 

mult căci eu ştiu povestea asta de la bunica 
care eariş a auzito de la bunica ei—era 

odată un om numit Toma care trăia in 10- 
cul cel mai selbatic al munţilor din .parteu 
dreaptă a, Bistriţei. Acest Toma fugia de 
alţi oameni şi trăia pururea in singurătate, 
Cum se ascund urşii prin vizuinile lor şi es 
numai când îi sileşte-foamea, aşa şedea şi 
el ascuns in peştera, lui și eşia numai din 
când in când; atunci umbla rătăcind prin 
codri şi se intorcea cu tot soiul de venat 
a casă. La un an odată coboria o plută şi 
o ducea la tirg s'o vindă. La Paști sau la 
alte serbători mari se arăta şi el la adună- 
rile Românilor dar nu se amesteca in pe: 
trecerile şi jocurile flăcăilor. Toată lumea îl 
poreclise „selbaticul“ şi fetele fugiau de dîn- 
sul cu groază. Unii işi făceau cruce când il 
vedeau şi şoptiau in sine: nu e lucru cu-: 
rat, alţii il luau in.ris şi-i ziceau: ce cauţi 
printre oameni, du-te de petrece cu tovarășii 
tei, cu urşii şi cu mistreţii. Aceste vorbe îi 
inveninau sufletul şi mai tare, şi-l făceau 
tot mai selbatic şi adeseori se uita, poso- 
morit la cei ce-l luau in ris şiii ameninţa 
cu moartea.



„Intrun sat din ceea, parte a Bistriţei era 
o văduvă tenără și bogată numită Catrina. 
Toma 0 văzuse de mai multe ori şi intr'o 
zi il apucă o dragoste nebună după  dinsa. 
De unde fugia inainte de oameni, acum căuta 
să se apropie și să, se amestece cu dinșii, 
numai pentru ca, să placă Catirinei, dar cum 
se intimplă ades in lumea asta ca din âoi 
numai unul să fie amorezat ear celalt nu, 
Catrina nu-l putea suferi şi când. Toma voia 
să se apropie de dinsa ea se tot depărta. 
Intr'o zi Toma işi luă o inimă, se duse la 
Catrina a casă şi o întrebă dacă nu voeşte 
să meargă după dînsul. Catrina, îi răspunse 
că nu are de gând să trăiască cu urşii şi 
cu lupii şi că voeşte să trăiască cu oa. 
menii; că ar fi fagăduit lui Trohin a Măr- 
gărintei că se va mărita cu dinsul şi că, 
Toma să-şi aleagă una de-seuma lui. 'Toma 
sa supărat tare de acest răspuns, a lăsat 
pe Catrina, şi s'a făcut nevăzut cine ştie câţi 
ani de zile, ear Catrina s'a măritat cu Trohin 
cu care u şi trăit mulţi ani.- De la o vreme 
îi făcă un băiat pe care-l botezară Toader 
şi Toader era toată bucuria, lor, căci de mic 
incă se arăta mai deștept şi mai cu inimă 
decât alţi copii. Ii intrecea pe toţiin putere 
şi dibăcie şi-i păcălia pe toţi in vorbă. In: 
to zi muri Trohin și Catrina remase ear
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văduvă: Acuma. era prea.bătrână ca să mai 
gândească la căsătorie şi singura su mulţă- 
mire. era Toader. Cum sunt li. munte unii din 
brazi: mai nalţi şi mai frumoși decat ceilalţi, 
aşa, -era: Toader mai, voinic. şi mai mândru 
decât toţi ceilalţi flăcăi. La, vânătoare nime 
nu era:mai. indrăzneţ decât -el, nime nu se 
acăţa, aşa de bine pe virful stîncelor celor 
mai răpezi, nici se măsura cu dinsul lu joc 

„şi la trîntă, nici se intrecea lu fugă sau la 
inotat. “Toate fetele îi duceau dorul şi. toţi 
părinţii: ar. fi dorit să-l aibă ginere, dar 'Toa- 
der nici voia să iee pe fete in samă şi trăiu 
numai pentru fericirea mamei sale. 

„In vremile acele Toma, se arăta ear prin * 
locurile din care se făcuse nevăzut: atât a- 
mar de ani. Bătrânii care-l mai cunoşteau 
il intrebară: ce se făcuse atâta vreme, dar 
el se tot apăra de respuns şi nu voia să le 
spue nimic. Cu dinsul adusese şi o fetică 
Măriuca, frumuşică şi blândă ca razele unei. 
Unii ziceau că Toma fusese insurat in vale 
şi că, murindu-i nevasta, s'a intors să-şi sfir- 
şască zilele :cu fata, lui, Măriuca, in munţii 
părintești; alţii, mai răâi la limbă, spuneau 
că fusese hoţ; prin codri şi că fata era de 
furat, alţii propuneau că Toma trebue să fi 
fost ostaş. Aşa potrivea fiecare.după gândul 

şi inchipuirea sa. Cât de necredincios şi sel:
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batic fusese Toma in tinereţă, pe fata, lui 

o creştea bine şi cu frica 'lui: Dumnezeu, :şi 
nu trecea o Duminică sau':0 zi de serbă- 

-toaie, in care să nu trimită pe Măriuca la 

biserică. 'Loma, se schimbase mult. EL nu 

mai fugia, nici se ascundea de oameni că 

mai inainte, ci umbia şi sta la sfat cu dinşii. 
Când venia, vorba despre. Catrina sau despre 

Toader sau când intilneu pe acesta, faţa-lui 

se făcea posomorită şi amenințătoare. Toader 

insă se facuse mare şi voinic ca un. zmeu. 

Catrina il tot indemna să se insoare şi:i zi-. 
cea: „La ce nu gândeşti la căsătorie, To- 

“dirică ? Eu acuma sunt bătrână şi ca mâni, 
poimâni am să mor. Nu vrei să am mulţă- 

mirea să te văd gospodărit până- a nu m& 

duce? Dumnezeu ştie cât pătimesc, văzân- 
du-te burlac și singur unde ar trebui să 

ai nevastă şi copii şi să te bucuri de dinșii 

cum m'am bucurât eu de.tins“. 
Ear Toader se tot apăra, zicând că. mai 

are. vreme, că. de s'ar insura, ar. trebui :să 
se caute de femee şi de copii şi că..nar 
putea să mai poarte de griji mamei lui. 

Aceste toate erau .numai vorbe.  Pricina a- 

- devărată pentru care nu voia să se insoare 

era că se dăduse in dragoste cu: Măriuca, 

fata lui Toma. Intilnindu-se adeseori lu bi- 
serică, ei avuse prilej să se. vadă şi să-şi -
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vorbiască, şi ce trebue mai mult decat 0 
vedere şi o vorbire pentru ca doi tineri să 
se inţeleagă când: sufletele lor sunt; deo po- 
trivă 2 Toader şi Măriuca. se intilneau adese. . 
ori şi petreceau impreună, oare fericite, când 
Toader era dus de a casă la vânat sau la 
treabă. :A mândoi se feriau in toate chipurile 
ca nu cumva să .se. afle ceva despre dra- 

„_gostea lor fiindcă știau prea bine cât do 
„mare era. ura lui Toma asupra lui Toader 

şi. că Toma ar fi in stare să şi resbune gro- 
zav. Dar cât de bine să se păziască doi a- 
morezați, lumea tot află despre dragostea, 
lor. Fie că li se ceteşte in ochi, fie că se 
amestecă dracul ca să le facă r&u, oamenii 
află tot. Intăi lumea, se face că nu ştie, ba 
incă le dă prilej ca să se 'ntilnească şi să 
se prindă bine in dragoste pănă ce nu mui 
pot trăi unul fără altul, 'Ş'apoi incep babele 

„a increţi fruntea, a scorni vorbe rele, a le 
pune piedici, a vorbi r&u de unul in casa 
altuia pănă ce insfirşit se nenorocesc amân- 
doi. Aşa, se intimpla, şi data asta, vorba se 
lăţi că Toader a să iee pe Măriuca; unul 
se duse şi .o spuse Catrinei, altul o spuse 
lui Toma şi amândoi părinţii erau foarte 
ingrijiţi. Catrina chema, pe Toader şi-i spuse 
ce vorbe se vorbesc in sat, dar Toader se 
ruşina şi tăgăduia şi spunea că nu-i adevă-
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-rat pănă ce mama lui il crezi. Toma insă 

nu spuse nimic cătră fata lui, numai o păzia 

mai bine şi era foarte supărat. De multe 

ori se ducea de-a casă zicând că are treabă 
şi S'ascundea ca să vadă ce o să facă Mă- 
riuca. Intr'o sară o văz cum se ducea, de 

a casă şi o urmări -pe departe. Pe malul 

Bistriţei auzi o şuerătură, apoi şueră, şi Mă- 

riuca indreptându-se spre acel loc. Acolo văzu 

şi pe 'Poader care o aştepta. Toma se as- 
cunse şi ascultă tot ce vorbiau impreună. 

Măriuca-i spunea plângând cum tată-s&u de 

o bucată de .vreme e foarte posomorit şi 
nu .mai este cu. dinsa ca mai inainte. Toader 
i povesti că mama lui aflase despre drago- 

stea lor. Apoi se sărutau şi Toader incepă 
a o mângâiă zicânduii că trebue să fugă a- 

mândoi; că el nu mai poate trăi fără dinsa 

şi că Toma e un om rău şi uricios care n'are 

s'o dee după dinsul. Măriucu.se impotrivi 

intăi dar apoi văzând că a trăi fără Toader 

e numai chin şi durere, se hotări să urmeze 

pe iubitul ei. După ce puseră la. cale să fugă, 

a doua zi, ei se sărutară de multe ori şi se 

despărţiră plângând. Viind a casă, Măriuca, 

işi făcă o bucceluţă din toate lucruşoarele 

ei şi aşteptă să vie ciasul hotărit ca să se 

ducă, dar Toma se primblase toată noaptea 

fâră ca să doarmă şa doua zi era galben
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și arăta sălbatic la față. Despre sară luă - 
zioa bună de la fata lui, zic6ndu-i că se 
duce să taie lemne in pădure şi că are să 
se intoarcă târziu. Atunci se despărţiise şi 
Toader de la mama lui Şi se duse la locul 
hotărit pe malul Bistriţei şi scobori o luntre 
ca, să iee intr'insa pe Măriuca, şi să fugă. 
Măriuca sosi şi amândoi se strinseră în braţe 
şi se coborau pe mal in jos. Toader era in 
luntre şi voia, să tragă după dinsul şi pe 
Măriuca când se ivi şi Toma pe virful unei 
stinci şi-i strigă turbat de mânie; „hoţ fără 
de lege, vrei să-mi furi fata!“ Zicând așa 
aruncă cu toporul după dinsul şi-l lovi drept 
in frunte, Toader căză de-a lungul in luntre, 
ear Mariuca ţipând grozav se arunca, după 
dinsul. Tocmai atunci se risipi şi stânca cea 
neagră din virful muntelui Şi căzând peste 
dinşii i-a ingropat in fundul apei. 'Toma insă 
se făcă nevăzut şi de atunci nime nu a 
mai zărit nici n'a mai auzit despre el. 

In adâncul nopţilor trecătorul aude adese- 
ori glasuri jalnice care es din simburile stîn- 
cei şi plâng cu amar! 

Cand sfirși Simion istoria lui Toader şi a 
Măriucăi, sara, incepuse a lăţi „umbrele sale 
imprejurul nostru. Tovarăşul meu şi eu e. | 
ram cufundaţi in gânduri. Povestea lui Si-
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mion cuprinse cu tristeţă pe amicul meu 
şi in mine deşteptase amintiri pe care timpul - 
de mult le ştersese, ear al doilea plutaş de 
la capătul celălalt al plutei, incepi deodată 
a cânta cu glas duios un cântec de jale, pe 
care deatunci nu am mai putut uita: 

Tună Doamne și trăsneşte 

Pe acel ce dispărțeste . 

Dragostea cea infocată 

De-un fecior şi de o fată!



TRADUCERI DIN SCHILLER



HOŢII 

TRAGEDIE IN CINCI ACTE



PERSOANELE 

— 

Maximilian de Moor, conte domnitor, 
Carol şi Franz, fii lui, 
Amalia de Edelreich., 
Herman, bastardul unui gentilom. 
Spiegelberg, 
Schweizer, 
Grimm, 

Razmann, 

Schutfterle, 
Roller, 

Kosinsky, 

Schwarz, 
Daniel, servitor la contele de Moor, 
Pastorul Mozer. 
Un păstor, . | 
Ceată de hoți, persoane secundare, 

libertini ş'apoi bandiți, 

Scena se petrece in Germania, acţiunea ține doi ani.



ACTUL 1. 

SCENA |. 

FRANCONIA 

Un salon in castelul lui Moor, 

Franz, Bătrânul Aloor. 

PRANZ 

Dar te simţi bine, tată? Eşti aşa de palid. 

| BETRÂNUL MOR 

De tot bine, fiul meu. Ce aveai să-mi spui? 

FRANZ | 

Poşta a ajuns. O scrisoare de la corespondentul 

nostru din Lipsca.- 

BETRÂNUL MOOR 

Veşti de la fiul meu Carol? 

PRANZ 

Hm, hm. Aşa e. Insă mă tem... nu ştiu... dacă... 
sănătatea... — Te simţi de tot bine, tată?
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MOOR 

Ca peştele 'n apă! Scrie despre fiul meu 2 — Dar 
ce eşti atât de ingrijit? De două ori m'ai intrebat. 

FRANZ 

De eşti bolnav —dacă ai cea mai mică disposi- ţie a te imbolnăvi, lasă-mă. Ți-oiu vorbi intr'o oară mai potrivită (a parte, insă aşa ca tatăl său să poată auzi). Vestea asta nu e pentru un bătrân fără putere. a 

MOOR 

Doamne! Doamne! Ce-oiu să auq? 

PRANZ 

Lasă-mă intăi să mă duc intr'o parte, să vărso lacrimă de compătimire asupra perdutului meu frate. Ar trebui să tac pentru totdeauna căci iţi este fiu. Ar trebui să-i ascund Tuşinea pentru tot- deauna căci imi este frate. Insă a te usculia e datoria mea cea întăi, — cea mai tristă — deaceea, 
iartă-mă. 

MOOB 

O! Carol! Carol! De ai şti cum purtarea ta sfâşie inima părintească ! De ai şti cum o singură veste „bună de la tine mi-ar prelungi viaţa cu zece ani, m'ar reintineri. Când acuma vai! fiecare veste, mă apropie cu un pas de morment, 

FRANZ 

„Dacă e aşa tată, lasă-mă să. mă duc, căci astăzi chiar ne-am smulge părul la săcriul tău,
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nici un ciolonaş de ros şi peştii incepuse a se urcă 

in preţ. Magistratul şi cetăţenii furioși clociau res-- 

bunare. Noi tinerii, ca v mie șapte sute, eşirăm sub 

consanda ta din oraş. După noi măcelarii, croitorii, 

negustoraşii, birtaşii, bărbierii şi toate breslele. 
Jurarăm com Ina oraşul cu asalt de se vor atinge 
de un fir de p&r alunui student. Au trebuit să se 

retragă cu nasul in jos. Tu convoci atunci un con- 

silia intreg de doctori şi promiţi trei galbeni celui 

ce va scrie o reţetă pentru câne. Noi credeam că 

domnii vor avea prea mult amor propriu şi nu 

vor voi, şi luasem mtsuri să-i silim. Insă de prisos, 

domnii so bătură de la coi trei galbeni și preţul 

câză pănă la zece bani ; intr'o oară se scriseră doă- 

sprezece reţete, dar şi bietul dobitoc crăpă pe loc. ! 

MOOR 

Ticăloşi ! ' 

„ SPIEGELBERG 

„inmormântarea se fâcu cu cea mai mare pompă. 

Se compuseră o mulţime de poesii pentru câne. 

Noi ca vre o mie, trecur&m prin tot oraşul in su- 

netul clopotelor şi cu musica, ţiind intr'o mână o 
torce şi in cealaltă spada de student, pănă la mor- 

mântul cânelui. Pe urmă masă mare ce ţină până 

in zivă, Apoi tu mulţămeşti domnilor celora pentru 

căldurosul lor interes şi pui să vândă carnea cu 

jumătate preţ. Jlort de ma vie! Noi aveam atunci 
respect, de tine, ca o cetate luată, de garnizoana ei. 

M0OR 

Şi nu-ţi e ruşine să te fâleşti cu asemenea lucruri? 

46300. — Scrieri complecte, Vol. V. 11
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N'ai nici atâta amor propriu să te ruşinezi de a- 
semene ştrengării? 

SPIEGELBERG 

„Mergi! Mergi! Nu mai eşti Moor. Nu-ţi mai aduci 
" aminte de câte ori iţi băteai joc cu paharul in mănă 

de tatăl tău şi ziceai: lasăl-l să stringă şi să cu- 
leagă, are să-mi lunece tot prin gât!ej.—Nu-ţi mai 
aduci aminte, he, nu mai ştii? O fanfaron mise- 
rabil ce eşti! Ia acele erau vorbe bărbăteşti şi no- 
bile, dar acum... 

MOOR 
Blăstăm asupra ta că-mi aduci aminte de ele; 

blăstăm asupra mea că le-am rostit! Însă vorbiam 
in ameţiala vinului şi inima nu asculta ceea ce 
zicea limba. - 

SPIEGELBER& (Clatină din cap), 

Nu! Nu! Nu! Nu se poate. Prate, cu neputinţă. 
Nu vorbeşti serios. la spune-mi frăţioare, nu te 
indeamnă nevoia să vorbeşti acum aşa? Ascultă, 
să-ţi istorisesc o intimplare din copilăria mea. Era 
lângă casa mea o &ruapă „largă ca. de vre-o opt 
Picioare. Noi copii ne intreceâm care de care să 
sărim pe deasupra. Insă in deşert. Buf! cădeai in 
lăuntru şi risete şi hohote Şi aruncau cu omăt de 
te-acoperiau de la cap lă picioare. Nu departe de 
casa. mea mai era şi cânele unui vânător legat de 
un lanţ;.0 bestie selbatică care—hap, iţi apucă fe- 
tele de poalele rochiei când nu luau sama şi tre- 
ceau prea aproape de dinsul. Cea mai mare plăcere 
pentru mine era să intărt şi să necăjese cânvle 
cât puteam şi mă tăvăliam de ris când vedeam 
cum se uită cânele la mine şi cum ar fi dorit să
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mă facă bucăţi, dacă ar fi putut. Ce se'ntimplă ? 
Intr'o zi ear mă leg de dinsul şi-i arunc o peatră 

in coaste, incât se smuceşte furios de !a lanţ şi se 
răpede spre mine —eu la goană, ca fulgerul. La naiba! 

Eacă groapa dracului tocmai inaintea mea. Ce să 

fac ? Cănele spumegând de furie mai, mai la călcăile 

mele — eu fâră a mai gândi imi string toate pute- 

rile — hop — eată-mă's de ceea parte. Săritura a- 

ceasta mi-a scăpat trupul şi viața, altfel bestia 
mar fi făcut bucăţi. 

MOOR 

Dece imi spui astă istorie? 

SPIEGELBERG 

Ca să vezi cum cresc puterile la nevoe. Deaceea 

nu mă tem dacă ajung la extremitate. Curajul 

creşte impreună cu periculul, puterea se indoeşte 

la nevoe. Soarta se vede vrea să mă facă un mare 

om fiindcă-mi tae aşa calea. 

MOOR (cam supărat). 

Nu ştiu, zâu, la ce ne-am putea arăta curajul 

unde nu ne-l am arătat incă. 

SPIEGELBERG 

Mări ce spui! Deci viei ca darurile cu care te-a 

inzestrat natura să sece in tine? Vrei să-ţi ingropi 
talentele? Iţi inchipueşti cumva că ştrengăriile 

tale din Lipsca sunt marginile spiritului omenesc? 

Stai să intrăm întăi in lumea mare: la Paris şi 

Ja Londra! Unde rişti să capeţi palme de zici cuiva 

că e om onest. Acolo e o adevărată plăcere sufle- 

tească să faci negoţul cu toptanul. Cum ai să te 
uiţi la mine cu ochii in patru! Aşa, aşa! Să vezi,
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cum se falsifcă subsemnăturile, cum se insem- nează cărţile, cum se strică lăcăţile, ai s'o 'in- veţi incă de la; Spiegelberg! O canalie ce moare de foame având incă zece degete, merită spânzu- rătoarea. 

MOOR, (distras). 

Ce ? până acolo ai ajuns? : 

SPIEGELBERG 

Mi se pare că nu prea ai incredere in capacita- tea mea. Aşteaptă, aşteaptă să mă *'nforbint! Ai să vezi minuni! Au sa, ţi se intourcă creerii in cap când vei vedea ce are să fete geniul meu (sculân. du-se infocat). Ce luceafor mă luminează deodată ! Idei măreţe resar in sufletul meu! Planuri gigan- tice' ferb in creerii mei, Letargie blăstămată, (lo- vindu-se pe frunte) care până acuma mi-a legat pu- terile, mi-a, restring şi conţinut speranţele! Mă deştept, simt ce sunt — ce trebue să devin | 

MOOR, 

Eşti un nebun. Vinul aiurează din creerii tei Tă- tăciţi. 

SPIEGELBERG (mai infocat). 

Spiegelberg, au să spuc, eşti fărmecător, Spie- gelberg ? Păcat că nu te-ai fâcut general, Spiegel- berg, a să spue Regele, a-i fi gonit pe Austriaci prin „urechile unui ac. Aud pe doctori gemând: păcat că acest om n'a studiat medicina, ar Â inventaţ, un nou remediu universal. Ah! dece n'am studiat finanţele, va suspina un Sully in cabinetul seu, ar fi prefăcut petrele in aur prin meșteşugurile sale, Şi numele lui Spiegelberg aro să meargă de la
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apus la resărit. Voi mişeilor, voi broaştelor, aveţi 

să vă târiţi prin noroiu, pe când Spiegelberg va 

sbura cu aripile intinse, spre templul nemuririi. 

MO0R 

Călstorie bună! Sue-te tu prin mijloace ruşinoase 

la culmea gloriei. In umbra luncilor părinteşti, in 

braţele Amaliei mele mă chiamă o plăcere: mai 

nobilă. S&pt&mâna trecută am şi scris tatălui meu 

şi i-am cerut iertare, n'am ascuns nici cea mai 

mică împrejurare şi sinceritatea află pururea in- 

durare şi ajutor. Să ne luăm zioa bună, Moritz; 
astăzi ne vedem pentru ultima oară. Poşta a sosit. 

Cu dînsa a intrat şi iertarea părintelui meu in oraş. 

Schireizer, Grimm, Roller, Schufterie, Razmati (intră). 

ROLLER 

Ştiţi voi că ne urmăresc? 

GRIMM 

Că nu mai suntem siguri nici un moment de a 

nu fi arestaţi? 

M00R 

Nu mă mir. Dar puțin imi pasă! N'aţi văzut pe 
Schwarz? Nu va spus că aro o scrisoare pentru 

mine? 

ROLLER 

Se poate, de mult te caută. 

MNOOB 

Unde-i ? unde, unde? (Vrea să easă).
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ROLLER 

Stăi. I-am spus să vie aici. Tremuri ? 

MOOR 

Nu tremur. Dece să 
scrisoare — bucur. 
mai fericit de sub 

tremur? Camarazi ! Această, 
ați-vă cu mine! Sunt omul cel 
soare, dece să tremur ? 

SORWARZ (intră). 
MOOR (alergând spre dinsul). 

Frate, frate! Scrisoarea, scrisoarea | 

SOHWARZ 
(i dă Scrisoarea pe care Carol o deschide cu pripire). 
Ce-ţi esto? Te faci alb ca păretele. 

MOOR 

Mâna fratelui meu! 

| SOEWARZ 
Ce comedii face Spiegelberg? 

GRIMM - 
A nebunit, Gesticulează par'că Var fi apucat nă- bădăile. 

SCHUFTERLE 

Mintea i se *nto arce ca un titirez. Nu cumva face: versuri ? 

RAZMANN 

Spiegelberg! He! Spiegelberg !— N! 

- GRINM (scuturându.]). 
Mâ visezi, ori... ? 

aude bestia.
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SPIEGELBERG 

(care tot timpul a gesticulat intr'un unghiu ca un om ce 

are proiecte mari, sare ca un selbatic spre Schweizer 

strigând). 

" „La bourse ou la vie! 

(Schweizer il aruncă intr'o parte cu sânge rece. — Moor 

lasă să cadă scrisoarea şi aleargă afară). 

ROLLEB (după dînsul). 

Moor, incotro, Moor? Unde te duci? 

QRINM 

Ce are? Ce a făcut? E palid ca un mort. 

SCEWEIZER 

'Trebue să fi primit frumoase veşti! Ia să vedem | 

ROLLER (ridică scrisoarea de la pământ şi ceteşte). 

„Nefericite frate!“ — Inceputul e poznaş.—In două 

„vorbe trebue să-ţi vestesc că speranța ta e ni- 

„micită —m'a insărcinat tata' să-ţi spun că poţi 

„merge unâe te vor conduce infamiile tale. El 
„mai spune că nu trebue să sperezi că te va ierta 

„wo dată viind să plângi la picioarele sale, dacă 

„nu vrei să te inchidă in bolta cea mare a caste- 
„lului su, să te regaleze cu pâns şi apă, până ce 

„părul iţi va creşte ca penele vuiturului şi unghiile 

„ca căngile uliului. Aceste sunt insuş cuvintele 

„Sale. Adio pentru totdeauna! Te plâng. Franz 

de Moor“. 

SCAWEIZER 

Drăgălaş frățior, ce-i drept. Franz se chiamă. 

canalia ? .
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SPIEGELBEBRG 

De pâne şi de apă e vorba? Frumoasă viaţă ! 
Nu! Am găsit altceva pontru voi! N'am spus-o eu 
că tot eu trebue să. gândesc pentru voi toţi? 

SCEWEIZER 

Ce spune boul? Un măgar ca dinsul să gân. 
diască. pentru noi toţi ? 

SPIEGELBERG 

Iepuri ciuntiţi, câni şchiopi sunteţi cu toţii de n'aveţi inimă să vg apucaţi de o mare faptă, 

ROLLER 

Da! in adevăr! Ai dreptate, am fi nişte mişei — 
dar propunerea ta ne-a scăpa din posiţia blastă- :mată in care ne aflăm ? 

SPIEGELBERG (rizând cu trufie), 
Sărmane păcătosule! Să v5 'scape din posiţia 

“asta! hahaha! Să vs scape din posiţia asta ? —: 
La atâta numai s'aşteaptă crierişorii tăi? Şi cu 

„atâta to mulţămeşti şi-ţi duci iapa Ia grajd? Mare 
„ticălos ar trebui să fie Spiegelberg dacă şi-ar bate 
capul numai pentru atâta. Am să 'v fac eroi, ba. 

-roni, dumnezei ! - | 

 RAZMANN 
Cam mult deodată, zău ! pe semne vre o treabă 

„Sumeaţă care-ţi costă capul. 

SPIEGELBERG 

Numai curaj trebue sa ai, câci cât despre spirit, 
„îl iau tot asupră-mi. Curaj, zic, Schwaeizer, curaj | 
Roller, Grimm, Razmann, Schufterle, curaj!
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SCEWETZER 

Curaj? Dacă e atâta nemai -— am destul curai 

să trec desculţ prin iad. 

- BORUFTERLE 

Am destul curaj să mă iau la trintă sub spân- 
zurătoare, de la un mort, cu dracul in persoană. 

SPIEGELBERG 

Ia aşa imi placeţi! De aveţi curaj, vie unul din 

voi să spue: mai am incă ceva de perdut şi nu 

tot de câştigat! 

SOEWARZ 

Zăul Aş avea mult de perdut, de-aş putea perde 
ceea ce pot câştiga. 

" RAZMANN 

Şi eu aş avea mult de câştigat de-aş putea câ: 

ştiga ceea ce nu pot perde. 

SCHUFIERLE 

De-aş trebui să perd ceea ce am pe mine care 

“sunt toate lucruri de imprumut, mâni n'aş mai 

avea nimic de perdut,. 

SPIEGELBERG 

Aşa dar (înaintează in mijlocul lor cu ton conjurător), 

de mai curge in vinele voastre o singură picătură 
de sânge eroical Germanilor—haidem! Să ne a şă- 
zăm în codrii Boemiei, să adunâm o ceată de hoţi 

şi — ce vă uitaţi la mine cu gura căscată — cu- 
.rajul vostru a şi ingheţat?
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ROLLER 

„Inadever, tu nu eşti cel intăiu Ştrengar care s'a 
uilai pe deasupra ştreangului — şi cu toate acestea ne mai rămâne o altă alegere ? 

SPIEGELBERG 

Ce alegere! Ce mai puteţi alege? Voiţi să şe- 
deţi inchişi in inchisoarea, datornicilor pănă ce bu- 
ciumul vă va chiăma la judecata de pe urmă? Yoiţi să munciţi cu sapa şi cu lopata ca să câşti- 
gaţi o bucăţică de pâne? Voiţi să cerşitoriţi pe la casele oamenilor, scărţiind vre un cântec de 
lăutar, ori voiţi să purtaţi viţelul in spate — şi aici mai este intrebarea de vor avea incredere. in 
fisionomiile voastre — şi supuindu-vă bunului plac 
al unui caporal grosolan să pregustaţi de pe aici 
plăcerile purgatoriului, sau să vă primblaţi pe căile oraşelor la sunetul tobelor? Ori să purtaţi in pa- radisul galerianilor toată făurăria lui Vulcan? Eată 
ce puteţi alege. V'am adunat tot ce vă r&mâne de ales! 

ROLLER 

„Tocmai rău nu zice Spiegelberg. Şi eu imi com- binasem planurile cari sau topit intr'unul singur, N'ar fi bine, mi-am gândit, să v5, puneţi să faceți un almanac, un dicţionar, ori să scrieţi critice pen- tru câţiva bani, cum e moda acum? 

SCHUFTERLE 

La naiba! Proiectele voastre seamănă tare cu a] meu. Mi-am gândit: Oare să nu mă fac pietist şi să dau lecţii de pietate pentru atâta pe săptă- mână ? ”



  

GBINM 

- Bravo! Ori dacă asta nu se poate, atunci să ne 

facem ateişti, am putea batjocori pe cei patru e- 

vanghelişti; pe urmă cartea noastră ar fi condem- 

nată şi arsă de calău şi treaba ar merge bine. 

RAZMANN 

Ori ne-am face medici de boale necunoscute. — 

Ştiu pe un doctor ce şi-a zidit o casă de mercur, 

aşa zice cel puţin o epigramă inscrisă pe poarta 

casei, . 

SOEWEIZER (sculându- se şi dând mâna lui Spiegelberg). 

Moritz, eşti un mare om! — Ori un porc orb a 

găsi o ghindă, 

SOAHWARZ - 

Frumoase planuri! Oneste meserii! Cum simpa- 

tizează geniile cele mari! Nu ne mai lipseşte de- 

cât să ne facem femei şi mijlocitoare. 

SPIEGELBERG 

S&cături! S&cături! Dar ce vă impiedică să nu 

adunaţi toate aceste în persoana voastră? Planul 

meu vă inalţă cel mai sus şi cu aceasta mai pu- 

teţi dobândi glorie şi nemurire! Vedeţi ticăiţilor, 
pănă acolo trebue gândit, pănă la renume, sim- 

țirea dulce a nemuririi. 

ROLLER 

Şi ne vom găsi inscrişi cei intăi in lista oame- 
nilor oneşti, Eşti un orator neprețuit, Spiegelberg, 

când e vorba:să faci dintr'un om onest un berbant, 

— Dar unde oare e Moor?
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SPIEGELBERG 

Onest? Ce? 1ţi inchipueşti că vei fi atunci mai 
puţin onest decât eşti acuma? Ce numeşti tu o- nest? A disbrăca pe nişte avuţi sgârciţi de oa treia parte din grijele lor care le: goneşte numai. somnul dulce; a pune in circulare banii strinşi la un loc; a restabili cumpăna averilor; intrun cu: 
vânt a reintemeia timpul de aur, a scăpa pe Dum: 
nezeu de o mulţime de ştrengari nesuferiţi, a-] scuti de resbouie, de ciume, do foamete şi de dot. 
tori. — Vezi, asta o numesc eu a fi onest, asta o 
numesc eu a fi un instrument demn de mâna pro- 'videnţii. — La, fiecare prânz iţi poţi zice cu fala: 
Dibăcia, curajul, vegherile mele Pau câştigat ; vei 
fi respectat de oricine, de mare şi de mic, 

ROLLER 

Şi la urmă te sui chiar viu spre cer şi pluteşti intre soare, lună şi planete în ciuda orcanului şi 
a vântului, in ciuda dintelui lacom al bătrânului 
Saturn; acolo, păsările cerului, atrase de un nobil 
apetit, cântă un concert divin, şi ângerii cornoraţi 
țin un sacru Synedriu? Nu e aşa ? Şi pe când chiar 
pe monarhi şi suverani îi mănâncă vermii şi mo- 
iile, noi vom avea onoarea a primi visitele reges- 
cului vultur a lui Joa!... Moritz, Moritz, păzeşte-te 
bine de animalul! cu trei picioare ! 

SPIEGELBERQ 

Şi asta te infricogează, inimă de iepure? Câte 
geniuri universale, cari ar f putut reforma lumea n'au putrezit intre cer şi păment, şi nu se vorbește 
de asemenea oameni sute de ani, mii de ani, “nu trăesc ei în memoria posterităţii, in vremece
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mulțime de regi şi de domni nici nu s'ar pomeni 

in istorie, dacă istoriografii nu s'ar teme să intre- 

rupă veriga moştenirii, ori dacă nu le-ar fi ca să 

le se ingroaşe cartea cu vre o câteva pagini in oc- 

tavo care i se plătesc bine de editor ? Şi când că- 

letorul te va vedea legănându:te in voia vântului, 

are să şoptiască in sine, acesta n'a avut apă la 

creeri — şi are să suspine amar asupra ticăloşiei 

veacului. 

SCEWEIZER (lovindu-l pe umăr), 

De minune! Spiegelberg ? De minune! Ce dracu! 

Toţi staţi şi vb gândiţi? 

SORVARZ 

Şi chieme-se desonoare ori nu — ce ne pasă? Nu 
sa poate purta un prăfuşor pururea cu sine pentru 

orice intimplare, care ie duce liniştit la Acheron, 

fără bătaia de cap! Da, frate Moritz, propunerea ta 

e bună, aşa imi zice şi catechisul meu. ” 

SCHUPTERLE 

Toi aşa şi al meu. Spiegelberg, eu sunt omul tău. 

RAZMANN 

Ca un al doilea Orfeu, ai adormit lătrările con- 

ştiinţei mele. Ia-m5 intreg cum mă vezi, 

GRIMM N 

Si omnes censentiunt, ego non dissentio, Se m- 

țelege fără virgulă. In capul meu se făcea un me- 

zat: pietişti, mercur, critici şi berbanţi ! Cine dă 

mai mult, mb are. lată-mi mâna, Moritz!
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ROLLER 

Şi tu, Schweizer ? (dând lui Şpiegelberg mâna dreaptă) | 
Aşa imi tocmesc sufletul lui Satana. 

SPIEGELBERG 

Şi numele tâu posterităţii! Ce ne pasă unde se 
duce sufletul! Vom trimite sute de curieri inaintea 
noastră ca să ne anunțe intrarea. Satana işi va 
imbrăca hainele de Duminică, işi va şterge funin- 
ginea ce de o mie de aniîi acopere genele, şi mi. 
riade de capete incornorate au să iasă din gura 
fumegândă a căminelor de pucioasă să priviască 
la intrarea noastra! Camarazi! (ridicându-se iute), 
Camarazi! Nimic în lume nu se poate compara cu 
astă desfătare sublimă! Veniţi, camarazi ! 

ROLLER, 

Incet! Incet! Incotro? Animalul trebue să aibă 
un cap, copii! i 

SPIEGELBERG (cu venin). 

Ce spune limbutul? Nu exista capul, când nu 
se mişcă incă nici un membru? — Veniţi, camarazi! 

ROLLER 

Staţi, vă zic. Şi libertatea trebue să aibă un 
stepân. Roma şi Sparta au căzut fiindcă naveau cap. 

7 

SPIEGELBERG | 

Da! Staţi! Bine zice Roller. Şi ne trebue un cap 
luminat. Inţelegeţi? 'Trobue să fe un cap dibaciu 
şi politic. Da, când gândesc ce aţi fost cu o oară 
in urmă şi ce sunteţi acuma, -— ce sunteţi acuma printr'o singură idee luminoasă — Sar fireşte, fireşte
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trebue s'aveţi un şef— şi cel care a urzit o ase- 
menea idee, spuneţi, nu trebue să fie un cap lu- 
minat şi politic? 

ROLLER 

De-am putea spera —de ne-am putea inchipui)... 

insă m$ tem că n'are să vrea, : 

SPIEGELBERG 

Şi dece nu? Spune verde, prietene! Câr de greu 

ar fi să cârmueşti vasul incontra vânturilor vrăj- 
maşe, oricât de greu ar apăsa greutatea coroanelor 

— Vorbeşte verde, Roller! Poate tot va vo. 

ROLLER 

Totul cade in baltă, de nu primeşte, Fără Moor 
suntem un trup fără suflet. 

SPIEGELBERG (depărtându-se cu mânie). 

Gogomanul! 

MOOR 

(întră în mare agitaţie și aleargă incoace şi incolo. 

! În sine). 

O! oameni! oameni! soiu fals şi veninos de cro- 

codil! Ochii lor se udă .cu lacrimi şi inima le e 

de aramă! Sărutări pe buze şi pumnari in inimă! 

Leii şi leoparzii işi hrănesc copii, corbii dau copiilor 

cadavre de mâncat şi el, ee /—Am invățat a suferi 

r&utatea, pot ride când v8d pe inimicul meu de 
moarte scâldându:se in sângele meu — dar când 

insăşi legătura sângelui te trădează, — când iubirea 
părintească se preface in megeră: o! atunci aprin- 

de-te răbdare bărbătească! miel blând pretă-te in
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tigru! fiecare fibră, intindă-se pentru desperare şi 
peire! 

ROLLER 

Ascultă Moor! Ce gândeşti? O viaţă de hoţ imi 
pare mai plăcută decât a inghiți pâne şi apă in 
bolta cea mai adâncă a castelului. 

MOOR 

Dece sufletul meu n'a intrat intrun tigru care 
cu gura turbată, rupe carnea omenească? E asta 
iubire părintească ?. E acesta amor pentru amor? 
Aş vrea să fiu urs ca să intărt urşii nordului in- 
contra, acestui soiu s&lbatic. — Aşa, pocăință şi să 
nu m erte! O! aş vrea să otrăvese oceanul, ca 
să bea moartea din toate isvoarele! Aşa incredere, 
aşa incredere fără margini şi să nu se îndure! 

ROLLER 

Moor, dar ascultă ce-ţi spun! 

MOOR 

Nu e de crezut, e un vis, o nălucire—m'am ru- 
gat aşa de duios, i-am descris aşa de viu miseria 
in care trăesc, pocăinţa ce resimt —o fiară sălba- 
tică ar fi plâns de compătimire; petre ar fi vărsat 
lacrimi, şi cu toate acestea, — de aş spune-o, ar 
crede că e o calomnie infamă contra omenirii — 
şi cu toate acestea, cu toate acestea... O! de aş 
putea suna buciumul resculării in intreaga natură 
de aş putea, intărta cerul, pământul şi marea in- 
contra acestui soiu de hienă! 

GRIMM 

Dar ascultă, ascultă ! Furia te impedică s'auzi.



    

MOOR 

Departe, departe de mine! Nu te numeşti om? 

Nu te-a născut femeea? Piei din ochii mei tu, cu 

chip omenesc! — L'am iubit cu atâta dragoste! 

„Incă nici un fiu n'a iubit astfel. De o mie de ori 

mi-aş fi sacrificat viața (dând furios cu piciorul in 
pământ), Ha! Cel ce mi-ar da in momentul acesta 
0 spadă să rânesc acest soiu de viperă! Cel ce 

mi-ar spune cum l'aş putea lovi in inimă, unde 
Yaş putea sdrobi, nimici — acela ar fi pentru mine 

un amic, un ânger, un zeu —l'aş indumnezai! 

ROLLER 

“Aceşti amici voim să fim noi, numai ascultă! 

SCEWARZ 

Vino cu noi in codrii Boemiei! . Vom adunu o 

"ceată de hoţi! şi tu— (Moor se uită ţintit le el), 

BOEWEIZEB 

Tu vei fi căpitanul nostru ! Tu trebue să fii că- 
pitanul nostru. - 

N SPIEGELBERG (aruncându-se furios pe un scaun). 

Sclavi şi mişei! 

MOOR 

Cine ţi-a insuflat această idee? Ascultă (apucâna 

pe Roller de 'pept), Asta n'ai scos-o din capul tu 

de om! Cine ţi-a insuflat astă idee? Da, pe moartea 
cu o mie de brațe! Hoţi să fim! Hoţi -vom fil 
Ideea merită indumnezeire. Hoţi şi ucigaşi! — Atât 

de sigur că am un suflet, eu sunt căpitanul vostru! 

46300. — Scrieri complecte, Vol, V, 12
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TOȚI (strigând), 

Să trăiască căpitanul! 

„7  SPIEGBLBERG 

Până Poiu expedui eu. 

MOOB 

"A! Acuma ochii mei se dispăinjinesc! Ce nebun 
eram!. Voiam să intru din nou în cuşcă. Geniul meu 
e insetat de fapte mari, peptul meu de libertate. 
Hoţi, ucigaşi! Cu aceste cuvinte cale legile in pi- 
cioare — oamenii au ascuns umanitatea când făceam 
apel la umanitate, deci departe de mine simpatie 
şi indurare :omenoasă ! Nu mai am părinte, nu mai 
am amor, sângele şi moartea m'or invăţa să uit 
că mi-a fost odinioară ceva scump pe lume! Ve- 
niţi, veniţi! Ol am să-mi creez o distracţie grozavă. 
Eu sunt căpitanul vostru! Şi trăiască col dintre 
voi care va ucide in chipul cel mai cumplit, care 
va cosi in chipul cel mai turbat, căci vă spun, — 
am să-l resplătese imr&răteşte, Adunaţi-vă cu toţii 
imprejurul meu şi juraţi-mi credință şi ascultarepănă 
la moarte! Juraţi-mi pe astă mână bărbătească! 

“TOȚI (dândui mâna), | 
Iți jurăm credinţă şi ascultare pănă la moarte. 

MOOR 

Pe această mână bărbătească, vă jur şi eu să 
remân cu credinţă şi statornicie căpitanul vostru 
păn la moartei Acest braţ va preface pe loc in. 
tr'un cadavru pe cel care va tremura, va avea sfi- 
ală ori va da inapoi vre odată! Aşa să mi se in- 
timple şi mie de cătră fiecare din voi de-mi voiu
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călca vre odată jurământul! Sunteţi mulţămiţi? 
(Spiegelberg se primblă furios incoace şi incolo). 

TOPI (aruncând pălăria in sus). | 

Suntem mulţămiţi! | 

MO0R 

SA mergem dar! Nu vă temeţi de moarte sau 

de pericul, căci de noi dispune o ursită nestrămu- 

tată! Fiecare işi ajunge ora, fie pa perine moi ori 

in focul luptei ori in spânzurătoare sau pe roată! 

Una din aceste o şi ursita noastră! (Es), 

SPIEGELBERG (uitându-se după dinșii, după o pausă). 

Registrul t&u are o bortă. Ai uitat otrava (ese). 

SCENA. III. 

Apartamentul “Amaliei in castelul lui Moor. 

Franz, Amalia. 

PRANZ 

Sti intorci ochii, Amalia? Am eu mai puţin me- 

rit decât cel ce a fost blăstemat de părintele său? 

AMALIA 

Departe de mine! A! ce părinte blând şi indu- 

rător | Lasă pe fiul său să devie prada lupilor şi 

fiarelor! Aici a casă se imbată cu vinaţuri, dulci 

şi alese şi-și intinde slabele sale membre pe perine 

de puf, când fiul stu măreț şi nobil trăeşte in mi - 

serie. Ruşine vouă, neomenoşilori Ruşine vouă, 

suflete de şarpe, ruşine vouă, ruşinea omenimiil 
— Unicul său. fiu!



— 180 — 

PRANZ 
“Mi se pare că avea doi fii, 

ANALIA 

Da, ar merita să aibă doi ca tine. Pe patul său 
de moarte are să intindă in deşert braţele sale: 
uscate spre Carol, şi are să tresară inflorat când va apuca mâna ingheţată a lui Franz. — 0! cât e 
de dulce, nespus dulce a fi blăstemaţ de părintele: tiu! Spune-mi, iubite Franz, suflet frăţese | Ce trebue să facă cineva de vrea să fie blăstemat de dinsul?- 

PRANZ 

- Aiurezi, draga mea, te plâng. 

AMALIA 

O! mă rog... plângi.tu pe fratele tău 2—Nu, bar- 
bare, il ureşti, nu mă ureşti şi pe mine ? 

PRANZ 

* Te iubesc ca pe mine însumi, Amalia! * 

AMALIA 

_De mă iubeşti imi vei implini o rugăminte ? 

PRANZ 

Oricare, de nu-mi cei mai mult decât viaţa, 

AMALIA 

O nu, nu! 0 rugăminte ce vei implini cu atâta. plăcere, atât ae uşor — (cu mândrie). Ureşte-mă! Ar trebui să mă roșesc de ruşine, dacă gândind la Carol, aş putea 'crede că nu mă ureşti. Imi pro-. miţi că măi uri? Acuma, mergi 'şi mă lasă, voiu să fiu singură ! 
”
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FRANZ 

Visătoare plăcută! Cât iţi admir inima plină de 

blândeţă şi dulceaţă, (Arătând spre sinul ei). Aici, 

Aici a domnit Carol cum domneşte un zeu în 

templul său; de erai trează, Carol sta inaintea ta; 

de dormeai iţi apărea in vis, toată creaţiunea o 

vedeai concentrată intr'acest singur om, numai el 

iţi lucia, numai pe el vedeai, numui pe sl auziai. 

AMALIA (mișcată). 

Da, in adevăr, o mărturisesc. In ciuda voastră, 
barbarilor, am s'o spun fiecăruia —il iubesc! ” 

PRANZ 

Ce neomenie! Ce cruzime! Să resplătiască astfel 
atâta amor! Să uite pe cea... 

AMALIA (tresărind).: . 

-Ce, să mă uite? 

FRANZ 

Nuci dăduşi un inel? un înel de diamant ca un 

"gaj 'al amorului tău? Fireşte, e greu pentru un tâ- 
năr să resiste frumuseţelor unei curtisane, Cine i-ar 

- putea bănui? Nu mai avea nimic de dat, — dar 
“nu-i-a intors ea preţul cu inzecită camătă prin nu- 

meroasele sale desmerdări, prin imbrăţoşări! 

AMALIA, (iritată). 

“Inelul meu unei curtisane? 

" FRANZ 

Fi! Fi! Asta e infam! Dar de ar fi numai atâta! 

Un inel, cât de preţios să fie, se poate rescumpăra
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din mânile unui jidan. — Poate forma nu i-a plăcut, poate Pa schimbat cu al inel ! - 

AMALIA (mai pornită). 

Dar inelul meu — inelul meu, zic? 

PRANZ o 
- AI tău, Amalia — ha! Un asemenea juvaer la degetul meu de la Amalia — moartea nu mi Var fi smuls. — Aşa-i Amalia ? — nici preţul diamantu- lui, nici arta lucrului — amorul îi dă valoarea — plângi,: dragă copilă ? Vai celui ce smulge lacrime din ochi aşa de cereşti, — ah, de ai şti tot, de Vai vedea, de ai vedea sub noua sa infăţoşare, | 

AMALIA 

Monstrule! Cum ? sub ce infăţoşare? 

PRANZ 

Taci, taci, suflet dulce, nu mă intreba mai mult! „(In parte, dar astfel ca să-l poată auzi Amalia). O qe 
ar. putea cel puţin acoperi cu un văl, uriciosul vi- tiu, sa s'ascundă de ochii lumii! Dar pleoapele lui sunt -galbene şi plumbie; faţa-i e palidă şi venătă, Pe ici.pe colo es oase hidoase şi fâră carne — glasul său, stins şi amorţit, vesteşte de depărte un schelet tremurând ŞI şovăind. A ros pănă la mEduva oaselor şi oboară puterea bărbătească a juneței... Fi! A! mi-e greață! Nasul, ochii, urechile abia se ţin. — Ai văzut, Amalio, pe ticălosul cel care a hircăit cel de pe urmă r&sufiu in spitalul „nostru, pudoarea te făcă să-ți depărtezi ochii de la dinsul — Vai Plâns ingrozită, Rechiamăţi incă odată acest spectacul inaintea sufletului tău şi vei
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vedea pe Carol! Sărutările lui sunt ciuma, buzele 

sale ar invenina pe ale tale. 

AMALIA (lovindu-]). 

„ Infam calomniator! 

FRANZ 

Acest Carol te ingrozeşte? Numai imaginea te 

umple de desgust? Mergi, priveşte-l singură po 

frumosul, ângerescul, divinul t&u Carol! Mergi! 

respiră resuflul seu imbălsămat, şi te infectă de 

aburii ambrosiei ce îi se evaporează din buze! Nu- 

mai resuflarea gurei are să-ţi pricinuiască acel vir- 

tej spasmodic ce produce mirosul unui cadavru 

putrezit şi aspectul unui câmp de bătălie acoperit 

cu morţi. 

AMALIA (işi acopere faţa). 

FRANS 

Ce imbătare amoroasă! Ce voluptate in imbră- 

țişarea sa! Dar nu e nedrept de a condemna pe 

un om din causa unui esterior boinăvicios! Chiar 

în Esopul cel mai diform, poate luci un suflet mare 

şi inalt cum luceşte un rubin in noroiu, (rizând cu 

răutate) şi chiar din buzele mirșevite de bube spur- 

cate, poate amorul... Dar când viţiul a dărâmat şi 

puterea, caracterului, rând, impreună cu castitatea 

sboară şi virtutea, precum se evaporează mirosul 

din trandafirul” veştejit, când sufletul s'a făcut di- 

form ca şi trupul... i 

AMALIA (cu o mișcare de bucurie). 

Ha! Carol! Acum te cunos” ear! Ai r&mas tot 

acela. Toate erau minciuni! Nu ştii, miserabile, că



— 184 — 

7 

e cu neputinţă ca să devie Caro). aşa ? (Franz stă câtva timp gânditor, pe urmă se 'ntoarce şi va să plece). 
Unde fugi? Fugi de insăşi ruşinea ta? 

PRANZ (acoperindu-și fața), 

Lasă-mă! Lasă-mă! Nu impedica cursul lacri- melor mele. Părinte tiranic! Să sacrifici pe cel mai bun din fii tăi miseriei, ruşinei, lasă-mă,. Amalio! Voiu să-i cad in genunchi, in genunchi voiu să-l conjur, sarunce pe mine blăstemul, pe mine să mă desmoşteniască, să-mi iee sângele. viaţa, tot, 
AMALIA (imbrăţoșându-l). 

Fratele iubitului meu Carol! iIubite, scumpule Franz! : 

PRANZ 

O,. Amalia! Cât te iubesc pentru credinţa nestră- mutată ce păstrezi fratelui meu! Iartă-m& de-am cutezat, să-ţi ispitesc amorul! — Cât de frumos ai r&spuns la dorințele mele! Aceste lacrimi, aceste suspine, această cerească mânie — dar şi eu — Cum se ?'nţelegeau sufletele noastre ! 

| AMALIA 
O! Ele nu sau ințeles niciodată | 

PRANZ 

Ah! Erau legate una de alta cu atâta armonie, incât pururea imi părea că suntem fraţi gemini. Şi de n'ar A intre noi deoschirea exterioară care e in desavantajul lui Carol, de sute de ori am fi fost luaţi unul drep“ altul. Eu deseori gândiam in mine: Eşti un al doilea Carol, eşti al. său eco, a sa imagine! -
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AMALIA (cl4tinând din cap). 

Nu! Nu! Pe lumina fecioară! N'ai o fihră din el, 
mai o scântee din simţirea sa, 

"PRANZ 

Sem&năm atât de tare in plecările noastre. — 
Trandatirul era floarea lui favorită — ce floare imi 
plăcea mai mult decât 'trandafirul? Iubia musica 
“peste măsură, şi voi sunteţi marturi, stelelor, da 
câte ori degetele mele alergau po clavir, când na- 
tura imprejurnl meu era cufundată in umbră şi 
tăcere—şi te poţi incă indo), Amalia, când amorul 
la amândoi ne-a arătat perfecțiunea tot intrun o- 
biect; dacă suntem amendoi p&trunşi de acelaş 
amor, cum ar putea degenera fli săi? 

AMALIA (se uită la el cu mirâre). 

PRANZ 

Era intr'o seară veselă şi frumoasă, cea de pe 
urmă inainte de a pleca la Lipsca, el mă duse in 
boschetul, în care dese ori aţi sezut amândoi, a- 
dânciţi în visuri de amor, Mult timp şezurăm in 
tăcere, insfirşit m$ luă de mână şi spuse incet cu 
glasul inăduşit de lacrimi: M8 despart de Amalia, 
nu ştiu, o presimţire imi spune că e pentru veci, 
— n'o părăs), frate! Fii amicul ei, fii Carol al ei, | 
dacă nu se va mai intoarce Carol. (Cade in genuchi . 
dinaintea ei şi-i sărută mâna cu patim*). Ah! niciodată, 
„niciodată nu se va mai intoarce, şi i-am promis cu 
un sacru jurământ... 

AMALIA (dând inapoi). 

Trădătorule ! Te-am prinsl In acelaş boschet mă 

conjurâ să nascult alt amor, chiar de-ar muri. —
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Vezi cât eşti de blăstemat, do hidos. Piei din ochii 
mei! | 

PRANZ 

Nu m8 cunoşti, Amalia, nu mă cunoşti! 

| AMALIA 

O! te cunosc, deacum inainte te cunosc, şi tu 
indrăzneşti să spui că-i semeni ? Inaintea ta să fi 
plâus el pentru Amalia? inaintea ta? O mai de- 
grabă ini-ar fi inscris numele la carcan| Eşi afarăt 

| FRANZ 
M& insulţi, 

AMALIA 

Eşi, iţi zic! Mi-ai furat o oară prețioasă, Să ţi-se 
scadă din anii vieţii! 

PRANZ 
M8 ureşti. 

AMALIA 

Te despreţuese, mergi! 

FRANZ (dând cu piciorul în pământ). 
Aşteaptă ! Ai să tremuri inaintea mea! Să mă 

sacrifice unui cerşitor! (Ese), 

AMALIA 

Mergi, ticălosule. A! eată-mă's ear cu Carol. Să-l 
sacrifice unui cerşitor? A! atunci lumea s'a prefâ- 
„cut, cerşitorii sunt regi şi regii cerşitori ! — N'aş 
schimba sdrenţele cu care e imbrăcat el cu pur-. 
pura suveranilor. Ochirea cu care cerşitoreşte tre- 
bue să fie o ochire măreaţă, regească, o ochire ce 
sfarmă strălucirea, pompa şi triumful celor avuţi!
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(rupend salba de mărgărite ce are la grumaz). Podoabă 
strălucită, te calc in picioare! Fiţi condemnaţi să 
purtaţi aur, argint şi juvaeruri, puternicilor şi a- 
vuţiler! Fiţi condemnaţi să v5 imbuibaţi de prân- 
zuri bogate! Fiţi condemnaţi să v& odihniţi mem: 
brele pe perine moi şi voluptoase! Carol! Carol! 
Eată-m&-s demnă de tine! (Ese). 

(Cortina cade).



“ACTUL II. 

SCENA 1. 

„PRANZ MOOR (gânditor in camera sa). 

Incep a perde răbdarea — doctorul spune că s'a 
intors spre bine. Viaţa unui bătrân e o eternitate! Acuma aş'avea cale liberă de n'ar fi acest boţ de 
carne spircos şi supărător care-mi ține calea la 
comoarele mele, ea balaurul din poveşti. Să-mi su- 
pun eu planurile sub jugul de fer al mecanism ului? 
Iraripatul meu spirit să fie ferecat de mersul de 
culbec al materiei? Ce rău ar fi să suflu o candelă 
pe care abia o ţine cea de pe urmă picătură de 
unt de lemn —alta nu-i nimica — şi cu toate aceste 
n'aş vrea s'o fac Singur din pricina lumii. N'aş 
vrea să-l omor, dar aş vrea să nu mai trăiască, 
Aş vrea să fac ca un medie iscusit — numai in 
modul contrar. N'az vrea să opresc calea naturii, 
ci să o ajut in mersul ei, Dacă putem prelungi 
condiţiile vieţii, dece să nu le putem scurta? 

Filosofii şi medicii ne invaţă in ce raport armo- „nice stau disposiţiile spiritului cu imişcările maşinei. 
Simţirile dureroase sunt pururea insoţite de o di- 

sonanţă în coardele mecanismului — patimile slăbese
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puterea vieţii; un suflet prea incărcat işi oboară 

invălişul, Ei bine, nu sar putea descoperi o nouă 

cale prin care să intre moartea in cetatea, viței? 
Nu s'ar putea sfârma trupul atăcând sufletul, ha ? 
ce operă grandioasă pentru cel ce ur putea-o face! 
Ce operă incomparabilă ! Moor, cugetă bine! asta 

ar fi o artă demnă de a fi inventată de tine. Nu 
s'a ridicat otrăvirea in.rândul unei adevărate științe, 
nu s'a silit natura prin esprimente să-şi descopere 

marginile sale, incât se poate calcula cu mulţi ani 
inainte bătăile inimei şi porunci pulsului: pănă 

aici, nu mai departe! Deco să nu incercăm o nouă 

descoperire ? Dar cum să fac ca să rup pacinica şi 

dulcea concordie dintre suflet şi irup? Ce soiu de 

simţire să aleg? Care simţire e mai vătămătoare 
pentru substanţa vieţei? Furia? Acest; lup lacom 

se satură prea iute. Grija 2 Acest verme road6 prea 

incet. Necazul? această viperă se tărie prea greu. 

Frica? Speranţa o nimiceşte. 

“-Ce? Nu sunt alţi călăi pentru omenire? Ce? 

Arsenalul morţii e deşertat ? (Gândeşte). Dacă...: Ei 
bine? Ce? Nu! [Hal (tresare). Spaima! Ce nu poate 
spaima? Ce sunt raţiunea, religia pe lângă in- 

gheţătoarea inbrățişare a -acestui uriaş? Dar dacă 
ar resista şi la această sguduire? Dacă... O! atunci 

ajută-mă tu durere şi tu pocăință, Eumenide infer- 
nale, şarpe roditor care rumegi ceea ce ai mâncat 
şi inghiţi dejecţiile tale, -voi care mereu produ- 
ceţi venin şi mereu il beţi! Şi tu.urlătoare mu- 
sirare de cuget, care iţi: dărâmi insaşi casa şi-ţi ră- 
neşti insaşi pe maica ta. — Veniţi-mi in ajutor şi 

voi, graţii binefăcătoare, tu trecut cu dulce suris, 
şi tu viitor inflorit cu cornul abondanţei, arătaţi-i 

„in oglindele voastre plăcerile cerului când agerul 

vostru picior va luneca din braţele sale. Aşa, din
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lovire in lovire, din asalt in asalt, vor ataca viaţa-i 
fragedă pănă ce va sosi, insfirşit, cea de pe urmă 
din trupele furielor — desperarea! —Triumf! Triumf! 
planul e gata, greu şi artistic cum ma mai fost 
altul... negreşit... sigur... căci (cu ironie) cuțitul ana- 
tomistului nu poate găsi nici o urmă de rană sau 
de otravă (hotărit), Ei bino dar! (întră Hermann). Ha) 
Deus ex machina, Hermann. 

HERMANN 

Gata. de a vă sluji, st&pâne. 

FRANZ (dându-i. mâna), 

Nu indatoreşti pe un ingrat. 

HERMAN 
Mi-aţi dat dovezi. 

PRANZ 

„Incur6nd vei avea mai multe, Hermann! Am 
să-ți spun ceva, Hermann! - 

HERMANN 

Ascult cu o mie de urechi. 

FRANZ 

Te cunosc, eşti... eşti un om hotărit, ai inimă 
de soldat, păr pe limbă... tatăl meu te-a insultat 
rău, Hermann! 

HERMANN 

M& dau dracului, de voiu uita-o! 

FRANZ 
Ia asta e o vorbă de bărbat! r&sbunarea şade
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bine intr'un piept bărbătesc. Imi eşti pe plac, Her- 
mann! Ia astă pungă, Hermann. Ar fi mai grea 
dac'aş fi eu stăpân aice, 

HERMANN 

Acesta: e singurul meu dor, domnule conte; vă 
mulţumesc. 

PRANZ 

"Zeu, Hermann? Tu doreşti intr'adevăr să fu stă: 
pân ? Dar tatăl meu are o măduvă de leu, şi eu 
sunt al doilea fiu. 

HERMANN 

Aş dori să fii dumneata cel intăiu, şi tatăl aumi- 
tale să aibă măduva unei fete ofticoase. 

PRANZ 

Ah! Cum te-ar resplăti cel intăiu fiu, cum te-ar 
scoate la lumină din josorita pulbere care nu. se 
potriveşte cu spiritul şi nobleţa ta! Atunci, aşa 
cum te vezi, te-aş impodobi cu aur din cap în pi- 
cioare şi te-ai primbla cu patru cai la trăsură. — 
Zeu, aşa ar fil Dar uit ce voiam săi spun — ai şi 
uitat pe domnişoara Edelreich, Hermann ? 

HERMANN 

Trăsnet şi tunet! Dece-mi aduceţi -aminte ? 

PRANZ 

Frate-meu ţi-a suflat-o. 

HERMANN | 

"Are să-mi o plătiască,
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FRANZ 

Ea te-a refuzat; şi el mi se pare că ţi-a dat brânci 
pe scări. 

HERMANN 

„ Pentru asta am să-l imbrâncese în jad, 

FRANZ 

Iţi spuse că se vorbeşte că tatăl t&u nu se putea. 
uita la tine, fâră a se lovi în pept Şi fâră a sus- 
pina: Indură-te, Doamne, de mine p&cătosul! 

| HERMANN 

Trăsnet, tunet şi fulger! sfirşiţi ! 

“ FRANZ 

Te sfatui să-ți vinzi cu doba titlurile de nobleță 
ca să-ţi cârpeşti câlțunii. 

HERMANN 

Mii de diavoli ! cu unghiile am să-i scot ochii 
in cap. 

FRANZ 

Cel te superi? Ce poate face un gusgan unui 
leu? Mânia ta ii indulceşte triumful. 'Tu poţi nu- 
mai să crăşnsşti Gin dinţi şi să. “i înghiţi furia, 
muşcând o bucăţică de pâne uscată. 

HERMANN (dând din picior). 
Am să-l fac prav şi pulbere! 

FRANZ 

Fi! Hermann! Eşti cavaler. Nu trebue să inghiţi 
o insultă. Nu trebue să renunţi.. Pre-a mea lege! 
De-aş fi eu in locul teu, aş cerca tot ce este cu 
putinţă.



  

  

HERMANN 

N'oiu avea linişte pănă ce nu i-oiu şti pe amândoi 
sub picioarele mele. 

PRANZ 

Nu te iuți, Hermann! Apropie-te — vei avea pe 
Amalia. 

| HERMANN 

Trebue s'o am in ciuda iadului! 

PRANZ . 
Iţi spun, vei avea-o... şi chiar din mânile mele. 

Apropie-te, iţi zic. Poate nu ştii: Carol e ca si des- 
moştenit. . 

HERMANN 

Neinţeles! Nauzisem incă nimic. 

" PRANZ | 
Linişteşte-te şi ascultă. Mai târziu vei afla mai 

mult — cum îţi spun, de unsprezece luni este ca 
exilat. Dar b&trânul incepe a se câ! de pripirea sa, 
la care (zimbind) au ajutat şi alţii. Domnişoara de 
Edelreich il mustră toate zilele cu 'bânuoli şi cu 
plângeri. Mai curând sau mai târziu are să pue 
să-l caute in cele patru colţuri ale lumii şi de La 
găsi, noapte bună, Hermann! Poţi să-i deschizi cu 
umilire oblonul caretei, când s'a duce cu dinsa la 
biserică ca să se cunune. 

BERNANN 

Am să-l zugrum la altar! 

” FRANZ 
Tată-meu va abâica in favoarea lui şi va trăi in 
46300. — Scrieri complecte, Vol. V. 13
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pace in castelurile sale; Atunci el, mândru şi tru- 
faş, ţinând frânele ș.uterii in-mână, işi va bate joc 
de cei ce-l uresc şi-l invidiază, şi eu care voiam 
să te fac om mare şi cu influență, chiar eu, Her- 
mann, am să mă prostern la pragul uşei sale... 

HERMANN 

Nu! Atât de sigur că m& numesc Hermann, asta 
nu va fl! 

FRANZ 

Vei putea-o impedeca tu? Şi pe tine, Hermann, 
are să te plece şi să te umiliască, aresă-ţi scuipe. 
in faţă câna te va intilni, şi vai ție, de-i da din 
umere, ori de-ţi vei strimba gura. — Vezi, eatâ cum 
stau speranţele şi proiectele tale! 

HERMANN 

Spune-mi, ce trebue să fac? 

PRANZ 

Deci ascultă, Hermann, ca să vezi cum iţi do- 
resc binele din inimă, ca un adevărat amic, du-te, 
schimbă-te in haine, fă-te necunoscut; pune să te - 
anunțe la bătrân, spune că vii drept din Boemia, 
că te-ai luptat impreună cu frate-meu la bătălia de 
la Praga, că şi-a dat sufletul în braţele tale pe 
câmpul bătăliei... : i 

HERMANN 

Cine ma crede? 

FRANZ 

Hoho! Asta e tieaba mea! Ia acest pachet, aici 
vei găsi insărcinarea mai lămurit, şi documente care 
ar face să creadă chiar indoiala insăşi. Acum eşi



  

  

iute să nu te vadă nime! Sai prin portiţa din dos 
in curte, şi de acolo peste zidul grădinei. — Cata. 
strofa acestei tragi-comedii 6 iau asupra mea. 

HERMANN 

Şi asta va fi: Vivat noul Domnitor, Franciscus 
de Moor! : o 

PRANZ (desmierdându-l pe obraz), 

Tare eşti şiret! Căci vezi cu chipul acesta ne 
implinim scopurile impreună şi răpede, Bătrânul işi 
atribue lui moartea fiului său și se imbolnăveşte. 
O clădire ce se clatină n'are nevoe de un cutre- 
mur ca să se surpe; vestea il duce in groapă, şi 
atunci eu sunt unicul! fiu. Amalia, fără protector, 
remâne jucăria voinţei mele şi atunci fireşte... in- 
trun cuvânt, tot merge cum dorim, insă nu trebue 
Să-ţi retragi cuvântul. 

HEBMAXN (triumfător). 

„Ce spui ? Mai degrabă S'ar intoarce glonţul in 
puşcă şi in maţele celui cea tras — fii fără in- 
doială, şi lasa pe mine! Adio. 

PRANZ (strigând după el). 

Fructele vor fi ale tale, iubite Hermann. (Singur) 
Boul trage carul cu orz la grajd şi trebue să se 
mulţumiască cu fân. Pentru tine fata unui argat 
nu Amalia, :
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SCENA II, 

Camera de dormit a bătrânului Moor. 

Betrânul Moor (dormind intr'un jilţ), Amalia. 

"AMALIA (pășind incet pe virful picioarelor). 

Incet! Incet! Doarme! (oprindu-se inaintea lui), Cât 
de frumos, cât de venerabil! Venerabil, cum se 
representă Sfinţii. Nu, nu-ţi pot bănui ! Cap argintiu, 
nu te pot mustra! Dormi in pace, deşteaptă te ve- 
sel, eu singură voiu suferi, 

BĂTRÂNUL MOOB (visând). 

Fiul meu! Fiui meu! Fiul meu! - 

AMALIA (luându-i mâna). 

Ascultaţi! Visează de fiul său... 

MOOR 

Tu eşti? Ai venit? Ah! cât semeni de nefericit! 
Nu te uita la mine cu astă ochire dureroasă, şi 
eu sunt t destul de nefericit! 

AMALIA (trezindu-l iute). 

Deşteaptă-te, iubite bătrâne! E numai un vis 
Linişteşto -te. 

MOOR (pe jumătate treaz). 

N'a fost aice ? Nu i-am strins mâna sa? Uritule 
Franz, vrei să mi-l răpeşti şi din visuri? 

Ă AMALIA 

Auzi, Amalia ? 

MOOB (trezindu-se), 

Unde-i? Unde? Unde sunt? Tu eşti, Amalia ?
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AMALIA | 

Cum te simţi? Ai dormit un somn alinător? 

_ KOOB 
Visam de fiul meu. Dece nu mi s'a prelungit 

visul ? Poate aş fi dobândit ertare din gura lui. 

AMALIA | 
- Angerii nu cunosc mânia. Carol te iartă (luându-i 
înâna cu durere). Părintele scumpului meu Carol, 
te ert, 

MOOR 

Nu, fata mea! faţa ta palidă ca culoarea mor: 
ţilor, osindeşte pe tatăl lui Carol. Sermană copilă ! 
Euţi-am răpit plăcerile juneţei— 0, nu mă blăstăma! 

AMALIA (săcutându-i mâna cu dragoste). 

Pe tine? | 

azi MO0B 

„ Cunoşti această imagine, fata mea? 

| AMALIA 

Imaginea lui Carol! 

M008 

- Aşa era cand intra in al şasesprezecelea an. 
Acuma s'a schimbat! O! mi se sfâşie inima — dul: 
ceața s'a prefăcut in necaz, surisul in desperare, 
Aşa e, Amalia? J/ai zugrăvit la aniversara naşterii 
sale in boschetul de iasomie: Ol Fata mea! Amo- 
rul vostru mă făcea atât de ferice | 

AMALIA (cu ochii ţintiţi spre imagine). 

Nu! Nu! Nuii el. O! Zeu, nu-i Carol, aice, aice
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(arătând spre piept și frunte) cu totul altfel, coloarea, 
aceasta nu ein stare să oglindiască cerescul spirit, 
care domina in infocatul său ochiu. Inlături. A- 
ceastă imagine infăţoşează numai peun om, Eram 
o incepătoare. - n : 

MO0R 

Ce căutare dulce şi insufleţită | Dac'ar sta, la pa- 
tul meu de moarte, aş invia. Niciodată n'aş muri, 

" AMALIA 

Nu! N'ai murit, ai fi facut numai o săltare 
plăcută, cum se saltă dela un gând la altul mai 
frumos. Privirea lui ti-ar fi lucit pe deasupra 
mormântului. Privirea lui te-ar fi ridicat mai sus 
decât stelele. ” 

MOOR 

Cât de crud, cât de trist! Mor, şi fiul meu Carol 
nu e aice—rmă cobor în mormânt şi el nu plânge 
la mormântul meu... Cât e de dulce dea fi legănat 
in somnul morţii prin Tugăciunea unui fiu — ce 
melodie ângerească! 

o. AMALIA (in fantasie), 

Da, e dulce, ceresc dulce a fi legănat in somnul 
morţii prin melodia prea iubitului — poate şi in 
mormânt urmează visul — un vis lung, etern, ne- 
curmat de Carol, pănă ce va suna buciumu! in- vierii (etesărind în incântare) şi pe urmă stern in bra- tele sale! (Pausă, se pune la clavir şi cântă): 

Vrei să mă laşi, Hector, să te desparț. de mine, 
S'alergi unde Achile cu neinvinse mâne 
Aduce lui Patrocle un sacrificiu cumplit?
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Cine pe copilu-ţi va invăţa oare 

Arcul să incoarde, Zeii să onoare 

Când de negrul Xantus vei fi înghiţit? 

MOOR 

Frumos cântec, fata mea. Să mi-l cânți când oara 
imi va veni. 

AMALIA 

“Este Adio lui Hector de la Andromaca — Carol 
şi eu Pam cântat adeseori impreună pe alăută. 
(Cântă): 

" Şterge-a tale lacrimi, scumpa mea soţie 

Un ferbinte dor mă chiamă ?n bătălie, 

Vedi aceste umeri poartă Ilium. 

Astyanax remâie in divină pază, 

Spre mântuirea ţării, vrea Hector să cază 

Şi uoi ne vedem earăș in Elysium. 

DANIEL (intră). 

Este jos un om curete caută. Se roagă să-l pri: 

meşti. Spune că-ţi aduce veste insemnată. 

MOOR 

Numai un lucru are insemnătate pentru mine 
“pe lumea asta, ştii care Amalia; de e vre un ne- 

fericit care cere ajutor, să unu se ducă nemulţămit.. 

ANALIA 

De e un cerşător, să vio degrabă. 

4008 

Amalia! Amalia! Cruţă-mă!
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AMALIA (cântă). 

Ah! n'am să-ţi mai aud a armelor sunare 
Şi feru ţi vitejesc va rugini ?n uitare 
A lui Priam eroic sânge, va peri, 
Ai să te duci pe ţermuri, seci, intunecoase 
Unde Cocytul plânge in şesuri năsipoase, 
Ş'al tău amor in Lethe va muri, 

Orice dor puternic, orice cugetare 
Să 'nec vreau in a Lethei intunecată mare 
Insă nu ş'al meu amor, 
Auzi cum dușmanul asalt a noastre ziduri? 
Incinge-mi mândra pală, alungă negre gânduri, 
În Lethe nu se stinge iubirea lui Hector, 

Franz, Hermânn (schimbat in haine), Daniel (intră), 

FRANZ 

Eată omul. Spune că-ţi aduce veşti grozave. Poţi 
să le auzi? 

MOOR 

Cunosc numai o veste grozavă, Apropie-te, prie- tene şi nu mă cruța! Daţi-i o cupă de vin. 

RERMANN (cu glas prefăcut). 

Domnule conte! Nu te supăra pe un biet om 
dacă fără voie iţi străpunge inima. Eu sunt străin in ţara asta, dar pe d-ta te cunose foarte bine eşti părintele lui Carol de Moor. 

MOOR 

De unde ştii?
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HERMANN 

Am cunoscut pe fiul vostru. 

AMALIA (tresărind). 

Trăeşte, trăeşte? Il cunoşti? Undei? Unde? 
(Vrea să fugă). 

| MOOR 

Ştii ceva despre fiul meu? 

HERMANN 

EI studia la Lipsca. Deacolo a vânturat multe 
țări. A călătorit prin toată Germania, cum zicea, 
cu capul gol, desculţ şi cerşătoria bucăţica de pâne 
pe la uşile oamenilor. După cinci luni de zile se 
aprinse din nou nenorocitul resboiu intre Prusia şi 

„ Austria, şi fiindcă nu mai avea nici o speranţă pe 
lumea asta, urmâ invingătoarele steaguri ale lui 
Frideric Cel Mare in Boemia. Dă-mi voie, spuse 
marelui Schwerin, să mor de moartea eroilor, eu 
nu mai am părinte. 

NOOB 

Nu te uita la mine, Amalia! 

HERMANN 

I se dădiă un drapel. El impărtăşi gloria campa- 
niei victorioase a Pruşilor. Am dormit amândoi in 
acelaş cort. Ne spunea multe de bătrânul său pă- 
rinte, de zile trecute in fericire, de speranţe arnă- 
give, nouă ni se udau ochii de lacrimi. 

MOOR (ascunzendu-şi faţa in perini). 

Taci! O! Taci!
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RERMANN 

Peste opt zile se "ntimplă sângeroasa luptă dela 
Praga-—pot să vă spun, că fiul vostru s'a luptat 
ca un brav ostaş, Fâcea minuni inaintea ochilor 
oastei. Cinci regimente se schimbară dinaintea, lui 
şi el nu se mişcâ. Plumbii plouau in dreapta, in 
stinga şi el nu se mişcâ. Un glonte îi sărobi mâna 
dreaptă, fiul vostru luâ drapelul in mâna stingă 
şi nu se mişcă. 

AMALIA (cu entusiasmu). 

Hector! Hector! Auziţi, nu se mișca. 

HERMANN 

Iram găsit in sara bătăliei, zăcând la, pământ, 
pătruns de glonţi, cu mâna stingă astupa cursul 
sângelui, mâna dreapta era ingropată în pământ. 
Frate, imi strigă el, un murmur s'a respândit prin- 
tre linii, că generalul ar fi căzut de o oară.—A că- 
zut, i-am spus, dar tu 2—Cine-i un bray soldat, imi 
răspunse, lăsând să cadă mâna stângă, să-şi ur- 
meze generalul! Peste câteva minute sufletul său 
sbură cătră eroul căzut. - 

PRANZ 

Lega-ți-ar moartea limba ta blăstămată! Venit-ai 
să dai părintelui nostru lovirea de moarte? Tată! 
Amalia ! Tată! 

HERMANN 

Implinesc voinţa cea de po urmă a camaradului 
“meu murind. Ia astă spadă, imi spuse, şi du-te de 
o dă bătrânului meu părinte: e pâtată de sângele 
fiului s6u; s'a răsbunat; să se desfateze. Spune-i 
că blăstămul sân m'a făcut să caut bătălii şi moar-
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_tea şi c'am căzut in desperare; ultimul s&u suspin 

a fost: Amalia. . . 

ANALIA (deșteptându-se ca din somnul morţii). 

Ultimul său suspin... Amalia. 

MOOR (strigând grozav și smuigându-şi ptrul). 

Blăst&mul meu i-a pricinuit moartea! A căzut; 

in desperare! “ 

PRANZ 

O! Tată! Ce-ai făcut? Carol! Carol! Iubitul meu 
frate! (aleargă prin casă). 

HERMANN 

“Eată spada, eată şi un portret ce a scos totu- 
„dată din sân! Seamână tare cu domnişoara. Dă asta 

fratelui meu Franz, imi zise, nu ştiu ce a voit să 
inţeleagă cu aceste vorbe. 

FRANZ (cu aer de mirare). 

Mie? Portretul Amaliei, mie, de la Carol? A- 
. malia, mie? - 

AMALIA (răpezindu-se spre Hermann cu iuțali), 

Inşălător vena! şi cumpărat ! (îi smucește portretul). 

HERMANN 

Nu sunt înșălător, domnişoară. Vezi singură de 
nu e portretul dumitale, poate dumneata i Pai dat. 

PRANZ 

Pre-a mea lege, Amalia! E portretul tu! Zău, e 
portretul t&u! 

AMALIA (dându-i portretul inapoi). 
Al meu, al meu!.
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„MOOR (strigând şi sgâriindu-și faţa). 

Vai! Vai! Blăstămul meu i-a dat moartea şi a 
căzut in desperare! 

i PRANZ. 

Şi a gândit la mine in ultimul moment al des- 
părţirii! A gândit la mine! 0! suflet ângeresc! 
Când il acoperia vălul negru al morţii, el gândia 
la mine! 

MOOR (suspinâna), 

Blăstămul meu i-a dat moartea, fiul meu a murit 
in desperare! 

HEBMANN 

Nu pot suferi astă durere. Remâneţi sănătos, 
domnule conte! (incet cătră Franz). Tinere, cum ai - 
putut face una ca asta? 

AMALIA (alergând după e]). 

Stăi! Stăi! Care au fost cuvintele sale de pe urmă? 
RERMANN (strigând inapoi). 

Ultimul său suspin a fost: Amalia (ese). 

AMALIA 

Ultimul său suspin a fost... Amalia! Nu este in- 
sălător, şi e adevărat, adevbrat, că e mort, mort! 
(şovăeşte și cade). Mort! Carol e mort! 

PRANZ 

Ce văd? Ce e scris pe armă? Litere de sânge... 
Amalia... 

AMALIA 

Scrise de dinsul!
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PRANZ 

Văd bine ori visez ? Priveşte, cu litere de sânge: 
„Franz, nu părâsi pe Amalia!“ şi de ceea parte: 
„Amalia! a tot puternica moarte ţia sfârmat ju- 
rămentul |“ Ei, vezi, vezi? A scris-o cu mâna sa 
murindă, a scris-o cu sângele cald al inimei, a 
scris-o pe pragul solemn al eternității. Sufletul său 
s'a oprit in sbor să uniască pe Franz cu Amalia. 

AMALIA 

Mare Dumnezeule! E mâna lui... Niciodinioară 
nu ma iubit! (ese). 

FRANZ 

Blăstem! 'Tot meşteşugul meu se darmă de a- 
cest cap indărătnic. 

MOOR 

Vai! Vai! Nu m părăsi, fata mea! Franz, Franz, 
dă-mi fiul! 

PRANZ 

Cine Pa blăstâmat ? Cine a impins pe fiul său 

in bătălie şi in moarte şi in desperare? O! Ela 
fost un ânger, un dar ceresc. Blăst&m calăului său, . 

blâst&m, blăstăm ţie! 

MOOR (bătEndu-se cu pumnul in pept şi în cap). 

A fost un ânger, un dar ceresc! Blăstăn, osindă, 
blăstăm mie, eu am fost părintele care şi-a ucis 

fiul, pe mine m'a iubit până la moarte, ca să mb 

resbune pe mine s'â dus in batălie şi a murit in' 

desperare! Monstrule ! Monstrule ! (se loveşte). 

FRANZ 

S'a dus, co folosesc plângeri zadarnice? (rizâna
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cu ironie) E mai uşor a ucide decât a da viaţă. — Nu-l mai poţi scoate din mormânt! 

MOOR 

Niciodată nu-l voiu scoate din mormânt! Nicio- dată! S'a dus, e perdut pentru vecie! “Şi tu, tu 
“mi-ai smuls blăstămul din inimă ! Dă-mi fiul! 

FRANZ 

Nu-mi intărta furia. Te părăsesc in ciasul morţii ! 
MOOR 

Monstrule! Monstrule! Dă-mi fiul inapoi! (se ri- 
dică de pe jilţ şi vrea să apuce pe Franz de gât; Franz 
il impinge inapoi). 

FRANZ 

Oase fâră putere, indrăsniţi! Mori in desperare! (ese). , | | 

MOOR a 
Mii de blăstâmuri fulgere in urma ta! Tu mi-ai 

răpit fiul din braţe (se mişcă in desperare pe jilţ). Vai! 
Vai! Sunt in desperare şi nu vine moartea! Fug 
toți, mă părăsesc in ciasul morţii... ângerii mei pă- 
zitori fug de 'la mine... Toţi ângerii părăsesc p8 
căruntul ucigaș... Vai! Vai! Nime nu vrea să-mi 
sprijine capul, nime nu vrea să mă ajute la sborul 
sufletului! Nu mai am fii! Nu mai am fiice! Nu 
mai am amici! Toţi străini... nu vine nime... sin: 
gur... părăsit... Vai! Vai! desperărea ear nu moartea. 

AMALIA (intră cu ochii roşii de lacrimi). 

MOORE. 
? 

Amalia, ânger ceresc! Vii să-mi uşurezi sborul 
sufletului ?
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AMALIA (cu glas bland). 

Ai perdut un nobil fiu. 

ă MOOR 

lam ucis, vrei să zici. Şi impovărat cu astă măr- 

turisire, am să m& infăţoşez inaintea judecăţei lui 
Dumnezeu. 

AMALIA 

O! nu, nu; neferice bâtrân! Părintele ceresc Pa 
chemat în raiu. Am fi fost prea fericiţi pe lumea 
asta... Colo sus, colo sus, deasupra stelelor, Pom 
revedea. 

MO0R 

Ioiu revedea! L'oiu revedea! O! are să-mi stră- 

pungă sufletul ca o săgeată, dacă voiu intra in 

raiu şi-l voiu vedea intre cei sfinţi... In raiu am 

să simt suferinţele iadului! In presența a Tot: 
Puternicului mă va obori amintirea: mi-am ucis fiul! 

AMALIA 

O! EI iţi va alunga din suflet dureroasa amin- 
tire prin un dulce suris! Linişteşte-te, bunul meu 
părinte! Vezi, fii ca mine, El a şi cântat cereştilor 
ascultători pe harfa serafimilor numele Amalia 
şi cereştiii ascultători au repetat incet cântecul său! 
Ultimul s&u suspin a fost Amalia, intăiul strigăt 
de bucuria n'a fi Amalia? 

MOR 
Cerească mângăere curge din buzele tale. Spui. 

că-mi va suride, că mă va erta ? Rămâi lângă mine, 
iubita scumpului meu Carol, „Când voiu muri,,
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„A muri este a sbur 
eşti demn de invidie, 
trede ? Dece acest pă 
putere a juneţei! Fii 
tu mă apropii de cer 

a in braţele sale. Eşti fericit, 
De ce aceste oasa nu-s pu- 

r nu-i inalbit? Blăstem ție, 
binevenită, slabă bătrâneţă, 
şi. de scumpul meu Carol. 

(Franz intră). 

MOOR 

Apropie-te, fiul meu! Iartă 
area prea aspru cu tina! Eu 
cel mai ferbinte este' să-mi d 

-mă dacă am fost dini- 
iţi ert tot. Dorul meu 
au sufletul in pace. 

PRANZ | 
Ţi-ai plâns fiul indestul? Se vede că ai numai unul 

| MOOR 
Iacob avea. doisprez ece fii, insă pe Iosif Pa plâns cu lacrimi de sânge. 

PRANZ 

Hm! 

 MOOR 
Du-te fata mea, 

Iacob şi a lui Iosi 
uimire —şi atunci 

ia biblia şi ceteşte-mi istoria lui 
Îl Totdeauna mi-a pricinuit mare 
incă nu eram lacob, Ă 

AMALIA (ia biblia şi o deschide). 
Ce capitol să cetesc ? 

MOOR 

Ceteşte-mi durerea părăsitului bătrân, când nu mai găsi, pe fiul său preiubit, şi-l căuta in zadar intre cei unsprezece... şi cântul său plângător când anâ că a perdut pe Iosif pentru totdeauna,
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AMALIA (ceteşte). 

" „Şi luând haina lui Iosif, au injunghiat un ied 
de capră şi au uns haina cu sângele şi au trimis 
haina cea pestriță şi o aduseră tătăne-so, şi ziserd 
cei trimişi: aceasta o am aflat, cunoaşte de este 
haina fiului tău au ba“ (Franz ese iute) şi O au cu- 
noscut pre ea şi a zis: haina fiului meu este, fiara 
cea rea ia mâncat pre el, fiara au apucat pre Iosif“, 

MOOR (recăzând pe perină), " 

Fiara au apucat pre Iosif! 

AMALIA 

„Şi şi-a rupt Iacob hainele sale şi s'a imbrăcat 
cu un sac şi a plâns pe fiul său multe zile şi s'a 
adunat feciorii şi fetele lui şi au venit să-l mângâe 
zicend: că mă voiu cobori in Iad la fiul meu'plân- 
gând, . 

MOOR . 

Opreşte-te, opreşte-te! M5 simt foarte reu. 

AMALIA (lăsâna să cadă Cartea, aleargă la dinsul), ă 

» Cerule, indură-te! Ce e asta? 

MOOR 

Moartea!... negru... văd... inaintea ochilor... te 
Tog... chiamă preotul... să., mă. impărtăşască,,, 
unde-i fiul meu Franz? : 

" AMALIA 

„A fugit! Dumnezeule, indură,te de noi! 
MOOB 

A fugit... m'a părăsit in momentul morţii? — | 
" Eată... ce-mi ramâne... din doi fii.. plini de spe. * 

46700. — Scrieri complecte, Vol. V, 14
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! ranță... tu mi i-ai dat... tu... mi-i... iei... numele t8u... 
fie bine... - 

AMALIA (cu un țipăt de groază), 

Mort! Totul e mort! (ese desperată), 

PRANZ (intră săltând de bucurie). 

"Ilort?! S'a strigat mort! — Acum eu sunt stăpân! 
Tot castelul resună de cuvântul mort! — Dar ce, 
poate doarme numai ? Da, da, e numai un somn, 
insă un somn fără deşteptare ; moartea şi somnul 
sunt gemene. Să schimbăm numele! Ferice şi mult 
dorite somn, să te numim moarte! (îi inchide ochii). 
Cine se poate infăţoşa acuma şi indrăsni să mă 
cheme inaintea judecăţei, ori să-mi spue in faţă: 
eşti un ticălos ? Deacum ascunde-te, mască nesufe- 
rită de blândeţă şi virtute! Acum veţi vedea pe 
adevăratul Franz şi vă veţi infiora. Cererile tatălui 
meu eruu dulci, el işi prefăcuse ţara intrun cere 
de familie, şedea la poartă cu blândeţă şi-i numia 
fraţi şi copii—sprincenele mele increţite vor vesti 
pururea o furtună gata de a se sparge, puterea 
mea va pluti asupra acestor munţi ca un comet 
amenințător; faţa mea: posomorită va fi termome- 
trul vostru! El măgulia şi desmerda pe cel ce se 
impotrivia puterii sale. A măguli şi a desmieraa 
nu-mi vine mie! Eu am să vă infing in carne pin 
teni ascuţiţi şi am să vă satur cu biciuri. Vreau 
ca ţara mea să ajungă pănă acolo ca cartofele şi 
berea simplă să fie bucate de serbători, şi vai, 
celui ce mi se va arăta cu faţă plină şi rumenă! 
Paliditatea sărăciei şi frica sclăviei sunt culorile 
mele favorite; cu astă livrea am să. vă imbrac po 
toţi.
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SCENA III. 

Codrii Boemiei, 

Spiegelberg, Razmann, Trupă de hoţi, 

RAZMANN | 

Tu eşti? Zeu, tu eşti? Vino să te inăduş strin- 
gându-te la pept, iubite frate Moritz! Bins ai venit 
in codrii Boemiei! Te-ai făcut gros şi gras. Mii de 
trăsnete! Ne-aduci o trupă intreagă de recruți, eşti 
un recrutor minunat! 

- SPIEGELBERG 

Aşari, camarade, aşa-i! şi care de care mai sdra- 
vân. — Nu-ţi vine a crede, dar sunt un om binecu- 
vântat de Dumnezeu; eram ia un biet om şi aveam 
numai un baston când am trecut Iordanul şi acum 
suntem şaptezeci şi opt, toţi, ori neguţitoraşi rui- 
naţi, ori dascăli daţi afară, ori seriitori din provin- 
ciile Sueve; e o ceată de flăcăi, colea, voinici nu 
şagă, care şi-ar fura bumbii dela pantaloni, unul 
dela altul! şi lângă cari eşti sigur numai când ţi-e 
flinta incărcată. — Vezi cât de bine trăim şi ce re- 
nume avem cale de patruzeci de mile! Ştii, nu este 
nici o gazetă, în care să nu se găsiască vre in 
articul despre şiretul Spiegelberg; deaceea m'am 
abonat şi eu; m'au descris din cap in picioare, 
incât iţi pare că mă vezi in persoană: N'au uitat 
până şi bumbii dela surtue. Dar şi noi ne batem 
joc de dinşii. M5 due mai dăunăzi in tipografie şi 
zic Cam văzut pe vestitul Spiegelberg şi dictez 
unui cenuşer ce şedea acolo, semnalamentul deplin 
al unui medic şarlatan din oraş; semnalamentul se 
imprăştie, imi: prina voinicul, îl pun la tortură şi
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el de frică şi de gogomănie mărturiseşte — lua-m'ar 
dracul !—că el e Spiegelberg, La naiba! mai era să 
mă duc să me infâţoşez magistraţilor ca să im- 
piedic pe o asemenea canalie,. de a-mi batjocori 
numele.. Ei, cum iţi zic, peste treiluni era in spân- 
zurătoare. Când intro zi trecui pe acolo şi văzui 
pe Pseudo-Spiegelberg cum Se fălia în gloria sa, 
am trebuit să-mi indop nasul cu o prisă de tabac 
— şi în vreme ce Spiegelberg era, spânzurat, Spie- 
gelberg .se căra binişor şi făcea cunoscut pe -din 
dos magistraţilor, celor dibaci, că şi-a bătut joc de 
dinşii. : i 

RAZMANN (rizEnd). 

„Ai r&mas- cum, ai fost. : 

” SPIEGELBERG 
Cum am;:fost,. şi la suflet şi la trup. 'Trebue să-ţi 

mai istorisesc, o festă ce am fâcut; mai- dăunăzi 
in mănăstirea St. Cecilia. Cum călătoriam, ajunge 
Ja mânăstire pe la apusul soarelui şi fiindcă nu 
slobozisem;nici un foc in zioa aceea — ştii că eu 
uresc diem perdidi pănă la moarte—mb hotării să 
fac vre „0: festă in noaptea aceea, măcar să peardă 
dracul o .ureche! Ne ascundem pănă la miezul nop- 
ţii. Nu se mai auzia nimica. Luminările se sting. 
Ne inchipuiam că călugărițele trebuiau să fie in 
pufurile lor. Iau cu mine pe camaradul Grimm şi 
spun celorlalţi să stee la poartă pănă .ce vor auzi 
Şuerând, pun mâna pe. portar, mă furişez in casa 
unde dormiau servitoarele, le umflu hainele şi le 
duc afară. Pe urmă intrăm eară şi din chilie in 
chilie, luăm tuturor mâăicuţelor straele, la urmă şi 
stariţei. Atunci şuer, şi voinicii mei incep a face. 
afară un tărăboiu şi un vuet ca in zioa judecăţei
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de pe urmă, şi intră cu toţii 'cu sgomot in chiliile 
surorilor. Ha! ha! ha! Trebuia să vezi ce vânătoare, 
cum işi căutau .bietele copile hainele in intuneric 
Şi. cum işi frângeau. mânele şi' gemeau când ni le 
puteau găs). Unele se invăliau in proştiri, altele 
s'ascundeau pe cuptor ca mâţele şi erai nişte ştri. 
găte şi gemete... d'apoi baba cea de! stariţă 1 — ştii 
frate, că nimic- pe lume nu este mai uriuios decât 

"un painjen şi 0 babă — şi acuri inchipuoşte-ţi bâbă 
cea sbircită şi gârbovită cum se bocia dinaintea 
mea şi mă jura .pe onoarea ei feciorească, —-La 
dracu! Imi şi pusesem cotul pe rămăşiţele ds sân 

"ce mai avea şi eram săi le fac bucăţi de nu-mi 
da argintăriile, tesaurul mănăstirii -cu toţi bâni- 
şorii. Voinicii mei .m5 ințelegeau — iţi 'Spuri,. am 
scos din monăstire mai bine de o mie de scude, 
afară de petrecere, şi flecăii mei âu lăsat călugă- 
riţelor o amintire. co n'or uita-o noue luni de zile. 

- 1 RAZMANN (dând din picior). a 

Şi eu să nu fiu faţă! : . SD iai 

n. SPIEGELBERG 

Vezi! Mai spune că asta-nu e viaţă? Pe lângă 
aceasta totdeauna eşti vesel şi prinzi la putere. şi 
pântecele se 'ngroaşă pe mică pe cias ca'la un 
prelat. Nu ştiu, trebue să am vre o virtute mag. 
netică care atrage toţi berbanţii de pe.faţa pămân- 
tului cum atrage magnetul pe fer. 

o BAZMANN 
“Frumos magnet mai eşti! Dar la dracul-aş dori 

să ştiu „ce fel de farmece intrebuinţezi. a
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SPIEGELBERG 

Farmece? Nu-i nevoie de farmece, cap trebue 
să ai! O oarecare judecată practică care nu se 
poate dobând! dormind — căci vezi, eu totdeauna 
am spus-o: pe un om onest poţi să-l resădeşti cu 
orice sămânță, dar pentru ca să faci un berbant 

“trebue o sămânță aleasă — mai trebue un geniu 
particular; cum aş zice, un fel de climă de berbanţi. 

RAZMANN 

Frate! Mult mi sa lăudat Italia. 

SPIEGELBERG 

Da! da! trebue să lași fiecăruia ce-i a lui, Italia 
produce şi ea oamenii săi,- şi dacă Germania va 
urma calea ce-a apucat şi va exila biblia de tot, 
cum se vede că o să şi fie, incet, incet şi Ger- 
mania va produce ceva bun — cu toate aceste, tre- 
bue să-ţi spun că clima nu face tot; geniul se 
desvoltează in orice loc, şi pe urmă, frate, ştii că 

„un măr nici in raiu nu se poate preface in ana- 
nas... dar să nu ns uităm vorba... De ce-ţi vorbiam 
la urmă ? 

RAZMANN 

De festele tale. 

SPIEGELBERG 

Aşa! Aşa! de festele melv, când vii intrun oraş, 
trebue inainte să cauţi a afla 'dela comisarul . po- 
liţiei, dela sergenţi şi dela jandarmi, cari sunt cei 
cu cari au ei mai ales a face şi carii onorează mai 
des cu visitele lor — şi pe aceştia îi cauţi — pe urmă 
te viri prin cafenele, bordele, prin crăşme, şi pân- 
deşti şi spionezi cari sunt cei ce se plâng de grele
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fernale ale poliţiei, care critică faptele guvernului, 

ori care strigă contra fisionomiştilor! Frate, ţi-ai 

găsit oamenii. Onoarea se clatină la dinşii ca o 
măsea găunoasă, şi nu-ţi remâne decât să-i pui cle- 

" ştele — ori vrei un chip mai bun şi mai expeditiv, a- 

runci pe stradă o pungă plină cu bani, te ascunzi un- 

deva şi iei bine sama la cel ce o ridică; după câteva 

minute alergi după dinsul, cauţi, strigi, şi-l intrebi: 

Domnule, n'ai găsit o pungă plină cu bani? De 

spune da, ai a face cu dracul; dar detăgădueşte: 

„AB rog mă iartă... nu-mi aduc 'aminte... imi pare 

foarte rău“ (sărind de bucurie) atunci, frate, triumf, 
triumt! stringe-ţi fânarul, dibaciule Diogene, ţi-ai 

"găsit omul! - 

RAZMANN 

Eşti un practicus desăvirşit. 

SPIEGELBERG 

Parcă m'aş fi indoit vreodată de aceasta? Cum 

s'a, prins in undiţă, trebue să cauţi să-l ridici cu 
dibăcie! Fătul meu, eată cum fac eu: când îi dam 

de urme, mă lipiam de candidatul meu ca chelbea; 

beam cu dinsul frăţie, dar nota bene, trebue să 

plăteşti pentru el! Asta iţi cam uşurează punga, 

dar nu trebue luat sama, trebue să mergi mai de: 

parte, să-l duci in case de joc şi pe la femei pu- 
blice, să-l incurci în certe şi pozne, pănă ce face 

bancrută de sănătate, de putere, de bani, de con- 

ştiinţă şi de reputaţie. Căci iţi spun, nu faci 
treabă până ce nu i-ai ruinat şi trupul şi sufletul 
— crede-mă, fiate! din practica mea indelungată 

am văzut poate de vre-o cincizeci de ori, când a 

sburat onestitatea din cuib, se face dracul stăpân.
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7 

Pasul de pe urmă e atât de Ușor... O! atât de uşor, 
ca dela o rea la o devotă.— lan ascultă ! ce vuet? 

N „RAZMANN 
- Nimic, tună; urmează, 

„_ SPIEGEUBERG 
"Mai este o metodă, mai scurtă, şi mai bună; furi 
prietenului t&u tot ce are, pănă şi cămeşa de.pe 
dinsul, atunci dela sine vine, dela sine invaţă, şi. 
retlicurile! Ian. intreabă pe cel de colo cu faţa: roşă. Pe acela Pam prins frumuşel în cursă: L-am 
promis patruzeci de galbeni de mi-a aduce forma 
cheilor stăpânului său tipărite in ceară, Inchipue. 
şteţi, dobitocul le şi aduce, şi, lua-nyar dracul, işi 
cere banii. „Ştii dumneata, domnişorule, i-am zis, 
că mă duc drept la comisarul de poliţie, şi-l rog să-ţi opriască un loc-la spânzurătoare 2% Sacra- ment! Trebue să vezi cum işi bold ochii voinicul 
şi cum începi a tremura ca un cătel când ese din baltă. ;„Pentru numele lui Dumnezeu, domnule, ai puţină socotinţă! am să... vreu să...“ — Ce vrei? 
Vrei să mergi cu mine la dracu ? — „O! din toată inima, cu mare plăcere“—ha! ha! ha! dragul meu 
cu slănină se prind şoarecii. —. Ia rizi de dinsul Razmann, ha! ha! ha! . CE 

RAZMANN 

Da! Da! O mărturisesc. Am. să-mi. scriu lecţia 
asta cu litere de aur pe frunte. Satan trebue să-şi 
cunoască oamenii săi dacă te-au făcut pe tine samsar. 

0? “SPIEGĂLBERG, o 
Nu-i aşa, frate ? Şi cred că dacă-i voiu aduce zece 

persoane, pe mine m'a lăsa. Librarul. dă al: zecelea
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esemplar colportorului gratis, dece să facă Satan 
treabă mai jidovească ? — Razmann, miros praf. 

RAZMANN 

La dracu! şi eu miros de mult, ai să vezi că s'a 
intimplat ceva in vecinâtatea noastră ! — Da! da! 
cum iţi zic, Moritz, are să se bucure căpitanul de 
recruţii t&i — şi el a atras câţiva voinici, NR 

|  SPIEGELBERG | 
Dar ai mei, ai mei—pa! 

- RAZMANAN . 

Nu mă indoesc că şi ai tâi vor ard degetele de- 
prinse cu treaba, dar iţi spun renumele căpitanului 
a ispitit oameni oneșşti.- 

SPIEGELBERG 

. Zeu? 

” BAZMANN n 
Aşa să trăesc! Şi nu li e ruşine să slujască sub 

comandâhni. El nu ucide pentru pradă ca noi. — 
nici intreahă de bani, când ar putea să 'aibă o 
mulțime şi chiar cea a treia parte din prada care 
i se cuvine de drept, o dărueşte la orfani, ori dă 
mijloace unor tineri sermani dar plini de speranță 
să-şi poată face studiele. Dar când e vorba să 8o- 
liască pe un moşier, „care-şi tratează țăranii. ca vi- 
tele, ori să loviască pe un ticălos imbrăcat in 
haine aurite, care face negoţ cu legile şi astupă 
gura dreptăţii cu aur, o! de e vorba de aseme- 
nea ființe — atunci se află in elementul său, se 
insufleţeşte ca un diavol Şi pare că tot trupul lui 
e numai furii.- 

_
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SPIEGELBERG 

Hm! hm! 

RAZMANN 

Mai deunăzi am aflat la crăşmă, că un conte a: 
vut, căştigase un proces de un milion prin cârceio- 
curile advocatului său şi că era să se intoarcă de 

la Regensburg. Căpitanul şedea la masă şi prânzia. 

Câţi suntem? mă intreb, sculându-se iute, [1 vă- 
zui muşcându-şi buzele — şi asta o face numai când 
e tare mânios— numai cinci i-am zis; ajunge, res- 
punse 'el, aruncâ crăşmăriței banii pe masă şi nici 
atinse vinul ce ceruse; noi plecarăm. Tot timpul 
n'a vorbit nici un cuvânt, călăria singur intro parte, 
numai. din când in când ne intreba de nu vedem 
nimica şi ne ordona să punem urechea la pământ, 
Insfirşit vine contele cu trăsura tare incăreată. Ad- 
vocatul şedea lângă dinsul, inaintea trăsurei un 
călăreț şi câte unul la oblonuri.. Atunci să-l fi 
văzut cum se răpezi spre trăsură inaintea noastră, 
cu dous pistoale in mână, și să fi auzit cu ce glas 
strigâ: Staţi! Po vizitiu, care nu. voia să opriască 
caii, il aruncă dearăstăgolul la pământ; contele 
sloboade un foc din trăsură, călăreţii pleacă de 
fugă. „Banii, canalie!“ strigâ el cu o voce resună- 
toare. Contele era ca un condemnat sub cuțitul că- 
lăului. „Tu eşti ştrengarul care ai făcut din drep- 
tate o femee publică?“ Advocatul tremura de-i 
clănţăniau dinţii — îi infipse un pumnal in pântece 
ca un harag intr'o vie. — Eu mi-am făcut datoria, 
ne spuse, depărtându-se de noi cu mândrie; pră- 
datul e treaba voastră, şi se făcii nevăzut prin 
codru, : |
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SPIEGELBERG 

Hm! hm! Frate, ce ţi-am spus dinioarea, rămăe 

intre noi. Nu e 'nevoe să ştie el. Inţelegi? 

RAZNANN 

Bine, bine, ințeleg. . 

SPIEGELBERG 

Il cunoşti; Ştii toanele sale. Mb 'nţelegi ? 

RAZMANN 

Inţeleg, inţeleg. 

„ SOEWARZ (intrând cu grabă). 

RAZMANN | 

Cine-i? Ce este? Călători in pădure ? 

SOHWARZ 

Iute ! iute!-Unde sunt ceilalţi? Mii de trăsnete! 
Voi şedeţi la vorbă? Nu ştiţi... nu ştiţi... nu ştiţi 
nimica ? Roller... 

RAZMANN 

Ce este ? Ce este? 

SORWARZ 

Roller e spânzurat şi incă alţi patru. - 

 RATMANN 

Roller ? La dracu? De când? De unde ştii? 

SOEWABZ. 
De trei s&pt&mâni e inchis. şi noi nu aflasem ni- 

mica :. de trei ori a fost judecat şi noi n'auzisem 
nimica; lau supus la torture să spua unde se află 
căpitanul, Şi el ca un brav n'a mărturisit nimica.
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Ieri i s'a pronunţat sentenţa şi azi dimineaţă a fost 
trimis cu extra-postă la Satan. a pa | A pam ii 

Blăstâm! Căpitanul ştie ?..; 

SCEWARZ. | 

Abia ieri a aflat-o. Făct spume dv furie ca un 
mistreţ... Ştii că totdeauna la iubit pe Roller. cel 
mai mult... incă şi tortura p8 deasupra — am cer- - 
cat să-l scăpăm din inchisoare cu frănghii şi cu 
Scări, dar in zadar; căpitanul s'a dus in persoană 
la dinsul imbrăcat in călugăr şi a vrut să schimbe 
hainele cu dinsul, Roller a refusat cu indărâtnicie ; 
acum a făcut un jurământ care pe toţi ne-a În- 
gheţat de groază: a spus că a să-i aprindă o tor- 
cie funebră 'cum nu s'a luminat incă niciodată in- 
mormentarea vnui rege; vra numai decât să-i pră- 
jiască pe toţi. M5 tem să nu meargă r5u oraşului. 
De mult are ciudă pe dinsul fiindcă-i grozav de 
bigot şi ştii când spune „voiu' s'o fac!“ e tot atâta 
ca şi când spunem noi „am făcut-o 

RAZMANN 

Aşa-i. Cunosc pe căpitan. Dă ar fi dat diavolului 
cuvântul s&u că va intra in iad, el nu sar inchina 
niciodată, Chiar dacă ar fi să intre in raiu cu o 
jumătate din tatăl nostru! Dar vai! Bietul Roller, 
bietul Roller? - 

' SPIEGELBERQ 
Memento mori, Ear mie nu-mi pasă (cântă). 

-- , De trec lângo Spânzurătoare * : 
” Eu atunci clipesc din. ochiu 

- Şi gândesc, măi frățioare 
„-..Să nusţi fie de deochiu,. Pa
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RAZMANN -(tresărind), 

Tăcerel O impuşcăturăi! (aude o- impaşcătură: şi 
vuet), 

“ BPIEGELBERG | 
Incă una! 

RAZMANN 

"Incă unal-Căpitanul!.. 

(S'aude cântând in dosul scenei).' 

Cei spânzurați in Nurenberg 

Chiar din spânzurători se şterg (bis). 

ROLLER, BOHWEIZER (in dosul scenei), 
Hola! ho! Hola ho! : 

| RAZMANN 

- Roller! Roller! Să fiu al dracului! 

 SORWEIZER, ROLLER (in dosul scenei), - 
Razmann ! Schwarz! Tunet, fulger şi trăsnet! 

Carol de 3foor călare, Schiceizer, Roller, Grimm, 
Schufterle, 

Trupa de hoţi (intră plini de noroi și de e, 

OAROL, DE 008 (sărind jos de pe cal). 
Libertate! Libertate!... Ai scăpat, Roller! a-mi 

calul, Schweizer, şi spală-l în vin. (Aruncânâui-se la 
pământ). Scump ne-a ţinut! 

RAZMANN (cătră Roller). 

- Pe vatra lui' Pluton! Inviet-ai de pe roată?
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SOEWARZ. 

Eşti o umbră ? Ori am nebunit? Ori eşti tu.in 
persoană ?' 

ROLLEB (gâfăind), 

Eu sunt, întreg şi viu. De unde crezi că vin? 

SCHWARZ 

Numai dracul ştie. Nu erai condemnat la moarte ? 

 BOLLER 

Ba eram şi eram incă mai mult. Vin deadreptul 
de la spânzurătoare. Stăi să mă resuflu, Schweizer 

ţi-a spune tot. Daţi-mi un pahar de rachiu! — Şi 

tu te-ai intors, Moritz? Gândiam că te-oiu intilni 
aiurea — dar daţi-mi un pahar de rachiu! Mi se des: 
fac oasele. — O! căpitane! Unde-i căpitanul ? 

BORWAR2. 

Acuş! Acuș!—Da spune azi, da vorbeşte! Cum 
ai scăpat? Cum de te avem earăş? Mi se invâr- 

“teşte capul. Zici câ vii dela -spânzurătoare? 

ROLLER (inghiţind un şip de rachiu), 

A! tareii bun, arde! Iţi spun, drept dela spân- 

zurătoare. Vă uitaţi la mine, căscaţi gura şi nu 
puteţi pricepe... Aveam incă trei paşi pănă la scara 

sfântă, pe care eram să m$ suiu in sânul lui A- 

braham ; cât p'aci, cât p'aci, mă vedeam chiar in 
casa ariatomiei |: Ţi-aş fi. dat viaţa pentru o prisă 

de tabac. Căpitanului îi datoresc aerul, libertatea 
şi viața! 

SCAWEIZER 

Era o glumă ce merită a fi ascultată. Cu o zi



inainte aflasem dela spionii noştri că Roller era 
inglodat până in gât şi că dacă cerul nu 's'ar fi 
grăbit să se risipiască, a doua zi, adecă astăzi, 
trebuia să păţiască ceeace au să păţiască toţi cei 
cu carne şi cu oase. Haidem, camarazi, ne zise că- 
pitanul, ce nu trebue făcut pentru un amic? Del 
scăpăm, ori de nu-l scăpăm, să-i ardem cel puţin 
o torcie funebră cum nu s'a mai ars la nici o in- 
mormântare impbrătească şi să le pârlim spatele. 
Toată ceata se adună. Trimitem un curier 'cu un 
bilet in care-l inştiințăm de toate. Roller primeşte 
biletul in supă. : 

ROLLEB 

Nu mai speram că veţi isbuti. 

S0OENWEIZER 

Pândisem momentul când ulițele erau deşerte. 
Tot oraşul se ducea să priviască spectaculul, unii 
călare, alţii pe jos, alţii in trăsură. S'auzia de de- 
parte vuetul şi cântecul psalmelor., Acuma, zice 
„Căpitanul, puneţi foc! Yoinicii noştri pornesc ca 
săgeţilo şi pun foc oraşului in treizeci şi trei de 
locuri, aruncă ftile aprinse imprejurul magasinului 
de praf şi prin biserici şi prin şure, Morbleul Nu 
se trecuse incă o pătrime de oară şi pâra se ridi- 
case din toate părţile în virtejuri de foc. Dar şi 
ventul de Nord-est care trebue să aibă vrun dinte . 
contra oraşului, ne ajută de minune. Noi in tim: 
pul acela alergăm pe toate stradele ca nişte furii, 
strigâna: foc!. foc! Deodată s'aude in oraş diu 
toate părţile strigăte, ţipote, vuete; incep a trage 
clopotele, magazinul de praf sare in aer, părea că 
pământul crapă până la buric, că cerul se sparge 
Şi că iadul se afundă cu zece mii de stinjeni mai 
adânc. !



— 224 — 

ROLLER 

Atunci cortejul meu se uită inapoi — oraşul 
semâna cu Comora şi Sodoma, tot orizontul era 
numai foc, pucioasă şi fum, patruzeci de munţi de 
prin prejur resunau unul după altul vuetul infer- 
nal din oraş, o 'panică apucă pe toţi bravii mei 
— eu mă 'folosese de acest moment şi fug. ca; 
vântul! MB dislegase, atât de aproape eram de 
moarte, in timp ce păzitorii mei erau impetriţi ca, 
femeea lui Lot, eu gonesc, străbat prin mulţime — 
eată-mă's departe de ea! Fac vre o şasezeci de 
paşi, mă desbrac de haine, mă asvirl in riu, inot 
pe sub apă pănă ce crezui că nu mă mai pot vedea, 

- Căpitanul meu mă aştepta cu strae şi cu cai, aşa, 
am scăpat! Moorl Moorl! De te-ai găsi şi tu incu- 
rând aşa ca, mine ca săţi pot resplăti. 

RAZMANN 
Aceasta e o dorinţă de fiară: selbatecă, pentru 

care ar trebui 'să te spânzure. Dar festa voastră e 
de tăvălit de ris. : 

ROLLER 

Era ajutor .la nevoie, voi no puteţi prețul. Pănă 
ce nu merge cineva ca mine, cu ştreangul in gât, 
viu la mormânt — şi toate pregătirile cele diabulice 
şi ceremoniele călăului şi să vezi la fiecare pas 
mai aproape şi tut mai aproape maşina cea afuri- 
sită la care eram să mă suiu juminat de soarele 
zilei, şi calăii care te pândesc, şi musica: cea gro- 
zavă —tot imi sună incă in urechi — şi croncănitul 
corbilor care sburau rănduri, rănduri dela hoitul 
predecesorului meu, toate aceste! toate aceste! — 
şi pe deasupra şi presimţirea fericirii eterne care 
mă aşteaptă! Frate! Frate! şi deodată scăpare şi
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libertate, era un pochet parc'ar fi plesnit un cerc 
din cer, Ascultaţi, canaliilor! Y5 spun când sai 
dintr'un cuptor ferbinte in apă ca ghiața nu poţi 
simţi aşa de bine contrastul, ca mine, câni m'am 
v&zut pe celălalt mal. 

SPIEGELBERG (rizând). 

" Sermane om! Ei, sa trecut, (bînd) la fericita ta 
inviere! . 

ROLIER (aruncând paharul), 

Nu, pe toate averile lui Mamon! n'aş vrea să 
mai cere asta incă odată. A muri e ceva mai mult 
decât o tumbă de Arlechin, dar spaima morţii e 
mai mult incă decât moartea,, 

SPIEGELBERG 
" Prăfăria care a sărit in sus — vezi Razmann ? 
deaceea puţia aerul a pucioasă cale de două ore, 
ca şi când ar fi pus să se aerisiască toată garde- 
roba lui Moloh. Era o faptă de maestru, căpitane ! 
Te invidiez pentru ea, 

S0HWEIZER 

Dacă oraşul işi face o plăcere să vadă ca po un 
porc ingrăşat pe camaradul nostru injunghiat, la 
dracu | dece să ne facem noi scrupul c'am scăpat 
pe camaradul nostru cu chelţuiala oraşului ? Şi pe 
deasupra, bravii noştri n'au perdut ocasiunea să 
prade —ia . spuneţi, ce-aţi strins? | 

a UN EOȚ A 
în invălmăşală, eu m'am furişat ' in biserica St, 

Stefan şi am luat galonurile dsla acoperişul alta- 
rului;' Dumnezeu, mi-âm gândit, e 'un om bogat, 
şi poate face' şireturi de aur din Şfară de' cânepă. 

46300. — Serieri complecte. Vol. V. 15
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S0EWEIZER 

» Bine ai făcut. Dece treabă sunt asemenea zărenţe 
inti”o biserică? 1 le ofer lui Dumnezeu care ride- 
de mărunţişurile. lor, când creaturile lui mor de 
foame. Dar tu, Spangeler, unde ţi-ai intins cursa? 

UN ALT EOȚ 

"Eu şi cu Băgel am prădat o dugheană şi aduc 

materie pentru cincizeci dintre noi. 

AL TREILEA ROȚ 

Eu am , şters nouă ciasornics de aur şi incă o! 

duzină de linguri de argint. 

BOEWEIZER - 

Bine, bine. Şi noi le-am dat o văpao ce n'or pută 

stinge in cincisprezece zile. De voesc să se mântue | 
de foc au să inece oraşul cu apă.— Nu ştii Schuf- 

terle câţi morţi au fost? 
e 

SCHUPTERLE 

Se zice câ optzeci şi trei. Numai magazinul de 
„praf a prefăcut vre o şasezeci in pulbere. 

MOOR (foarte serios). 

Roller, scump te-am plătit! 

- SORUPTERLE 

Pa! Pa! Ce ars aface? N'aş zice nimica dacă ar 
fi fost bărbaţi, dar erau copii de faşe care-şi zu: 
grăvesc scuticele, băbuţe gârbovite carii apără de 
muşte, schelete uscate cari nu se mai pot ţină pe 
picioare, bolnavi cari gemeau după doctorul ce ur- 
mase cortejul cu pas grav, toţi cei cu picioarele



— 227 — 

uşoare. se dusese să fie faţă la comedie şi numâi 
drojăiile oraşului remăsese să păziască casele. . : 

MOOR , | 

. Sermanii vermişori! Bolnavi, zici tu, bătrâni şi 
copii? o . a - 

SCHUPTERLE 
. Dar, la dracu! şi lehuse Şi femei ingreunate cari 

se temeau să nu piardă sub spânzurătoare; şi fe- 
mei tinere cărora lo era frică de efectul spânzurării 
asupra inchipuirii lor, şi să nască copii cu semnul 
spânzurătoarei pe spinare, şi nişte poeţi sermani 
cari remăsese desculți, fiindcă incălțămintele lor 
erau la căputat; ființe miserabile cari nici nu me, 

„Tită să vorbiască cineva de dinşii. “Trecând din în- 
timplare pe lângă ov baracă, aud un gemet, mă 
uit vnlăuntru şi ce v&d? Un copil, viu şi sănătos, 
era la pământ sub masă, şi masa tocmai incepea 
a se aprinde. Sermana fiinţă, am zis, aici ingheţi, 
şi lam aruncat in pară, 

„ 

MOOR 
Inadevăr, Schufterle? Para aceasta ardă in inima 

ta până la sfirşitul eternității! Mergi, monstrule | 
„să nu te mai văd in banda mea! Ce, murmuraţi? 
Staţi pe gânduri? Cine indrăsneşte a. se mai.gând: 
când poruncesc eu ?.Mergi, iţi zic; sunt mai mulţi 
intre voi cari sunt copi pentru furia. mea. Te cu- 
nosc, Spiegelberg. Insă incurând am să intru intre 

” Yoi şi am să ţin o prozavă revistă, . 

NOOR (singur, preumblându-se cu agitaţiune), 
Nu-i asculta, „cerescule r&sbunător! 0e pot eu 

face ?.Ce poţi tu face, când ciuma, seceta, inundă-
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rile perd pe cei drepţi impreună cu cei răi? Cine 
poate porunci flamelor cari au scopul să dărme 
cuibul insectelor de anu strica și lanurile cele bine- 
făcătoare! O! Ruşine, asupra ucigaşilor de copii, de 
babe şi de bolnavi! Cum mă oboară această faptă | 
A inveninat operele mele cele mai frumoase — eată - 
inaintea tronului ceresc copilul care a luat in mâna 
sa măciuca lui Joe ca să sdrobiască titani şi a res- 
turnat pigmei. Mergi! mergi! Tu nu eşti omul care 
poate cârmul pala rssbunătoare a tribunalului su- 
prem,: ai scăpat-o din mâni la cea intăi intimplare, 
renunţ la sumeţul meu plan, mă duc să m'afund 
in vre o prăpastie a pământului, unde ruşinea mi 
se va putea ascunde de lumina zilei (vrea să easă). 

(Câţiva hoţi intră cu pripire). 

| HOȚII 

" Ta sama, căpitane! nu-i lucru curat. Trupe de 
cavaleri boemi calcă pădurea — ne-a trădat dracult 

ALȚI HOȚI 

Căpitane! Căpitane! ne-au dat de urme — mai 
multe mii de soldaţi formează un cordon imprejurul 
pădurii. - 

| ALȚI HOȚI 

"Vai! Vai! Vai! Suntem prinşi,. spânzurați, inţă- 
paţi ! mai multe mii ce husari, de dragoni şi de 
venători inaintează pe dealuri şi păzesc potecele, 

- . (Moor ese), 

Sclaczize,. Grimm, Roller, Schavarz, Schufterle, Spie- 
-gelberg, Razmann. Trupa de hoţi. 

S0EWEIZBR | 

“ Insfirşit i-am scos din puf. Bucură-te, Roller! De
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mult. doriam să mă lupt cu cavaleri de mundire; 
unde e căpitanul? s'a adunat toată ceata? dar a- 
vem, destul praf? ” 

RAZMANN 

Da, cât ne trebue. Dar noi suntem optzeci taţi, 
adică unul! contra douăzeci, 

S0HWEIZER 

Şi mai bine. Las” să fie cincizeci contra unui de- 
get al meu. Dăcă au aşteptat ei până co le-am a: 
prins paile in spate, atunci fraţilor, nu e grijă. Ei 
işi riscă viața pentru zece, bani, noi ne luptăm 
pentru viaţă şi libertate. Vom cădea asupra lor :a 
potopul — dar unde dracu e căpitanul ? 

SPIEGELBERG 
Ne părăseşte la nevoe. Nu mai putem fugi ? 

SCHWEIZER 

Să fugim? 

SPIEGELBERG 
Oh! dece n'am remas la Ierusalim ! 

SOEWEIZER 
Ah! De te-aş vedă inăduşit intr'o boltă putu- 

roasă, suflet de noroiu ce eşti! Cu călugărițe in. 
cămeşe ai gură mare, dar când vezi doi pumni, 
mişelule !... Arată-te acuma, ori te-om coase d viu 
intr'o piele de pore şi te-om arunca la câni. 

| RAZMANN - 

Căpitanul! Capitanul!
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"MOOR (intră incet, in parte), 

"Am lăsat să-i inchidă cu totul, acum trobue să 
se lupte ca nişte desperaţi. (Tare). Copii, să vă văd, 
suntem perduţi, sau trebue să ne luptăm ca nişte 
mistreți răniţi. . 

SO0AWEIZER 

Ha! am să le spintec pântecele cu cuțitul meu, 
să li se tărie măruntăile de doui coţi! jDu-ne, că 

„pitane, te urmăm pănă in gura morţii. 

„ MOOR 

Incăroaţi toate fiintele! Doar ănue ipsă de Daf ? 

SOHWEIZER (sărind de bucurie). 

Destul praf ca să facem să sară pămentul pănă 
la lună. 

RAZMANN 

Fiecare are cinci părechi de pistoale . incărcate 
şi incă trei carabine. 

MOOR 

Bine, bine. 0 parte trebue să se sue in arbori 
ori să se ascundă in. tufari şi să impuşte in in ei, ne- 
văzuţi. | . 

: SORWEIZER 

Intre aceia vei fi şi tu, Spiegelberg! 

MOOR | 

Noi ceilalţi, ne răpezim ca fiarele în flancurile lor, 

SCAWEIZER 
Intre aceştia sunt eu, eu!
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MOOR 

Totodată guerăm cu toţii şi ealopăm prin pădure, 
ca să părem mai mulţi, deslegăm şi toţi. cânii no- 
ştri şi îi ațițăm spre dinşii, să-i imprăştie şi să ne 
vie indemână a-i impuşca. Noi trei: Roller, Selucei- 

-zer şi eu, no luptăm in grămadă, 

SCHWEIZER 

De minune! de minune! Ne vom răpezi asupra 
lor ca tunetul şi n'or şti de unde plouă loviturile. 
-Odinioară am ştiut să lovesc o cireşă din gură. 
Lasă-i să vie. (Schufterle trage pe Schweizer de mânecă 
la o parte, acesta trage pe căpitan -la o parte şi-i vor- 
besce incet). : 

MOOR 

Taci ! 

S0HWEIZER 

Te rog... 

MOOR 

Taci! Mulţămească ruşinei sale, ea il scapă. Nu 
trebue să moară cum vom muri noi, eu Schweizer 
şi Roller. Desbrăcaţii hainele, voiu spune că a 
fost un călător şi că lam prădat. Linişteşte-te, 
Schweizer, iţi jur că tot în spânzurătoare are să 
sfirşiască. 

(Intră un preot). 

PREOTUL, (in sine). 

„Aici e bisunia, fiarelor? Cu voia d-voastre, dom. 
nilor, sunt un servitor al bisericei şi afară stau 
şa ptesprezece suts:care-mi păzesc fiecare fir de păr 
Gin cap. !



„ SOCHWEIZER 

Bravo! Bravo! bine ai vorbit pentru ca să-ţi ţii 
stomacul cală. 

MOOR 

Taci, camarade!. — Spune în scurt, părinte, ce 
cauţi la noi? - 

PREOTUL 

"Sunt trimis de inalta cârmuire care judecă viața 
şi moartea. 'Tâlharilor, ucigaşilor, berbanţilor, soiu 
de viperă care se tirie in intuneric şi muşcă în as- 
cuns, lepădături ale omenirii, stirpituri ale Iadului, 
hrană pentru corbi şi vermi, colonie pentru roată 
şi spânzurătoare!,.. 

S0HWEIZER 

Câne! sfirşeşte ocările, ori (il chitește cu pistolul). 

MOOR 

Fi, Schweizer! il faci să-şi peardă firul cuventu= 
lui; şi-a invăţat predica aşa de bine pe dinafară... 
Urmează, domnule : „pentru roată şi spânzură- 
toare...“ | 

PREOTUL 

„ Situ, căpitănaşule! Voevodul taie-pungelor, regele 
berbanţilor, marele Mogo! al tuturor reilor de sub 
soare; semeni cu cel intăiu căpitan de hoți care 
a indemnat mii de legiuni de ângeri nevinovaţi 
la focul rasvrătirii şi i-a atras după sine in pră- 
pastia osîndei, gemetele mamelor nenorocite in- 
samnă urmele tale, bei sângele ca apa, viaţa omului 
e pentru tine ca şi suflarea vântului,



MOOR 

Adevărat! Prea adevăraţ! Mai departe. 

| PREOTUL 
Ce, adevărat! Prea adevărat! Ce fel de respuns? 

MOOR Ă 

Cum? La asta nu te aşteptai? Urmează, ur- mează! Ce mai aveai de spus? 

PREOTUL (cu foc), 
Nelegiuitule! Departe de mins! Nu e lipit incă de degetele tale sângele unui Conte a] imperiului pe care l'ai ucis? N'ai intrat cu braţe sacrilege în sanctuarul Domnului şi ai furat. vasele sfinte? N'ai aruncat torcio de foc in piosul nostru oraş? N'ai dărâmaţ magasinul de praf pe capetele unor buni creştini? (Impreunându-şi mânele). Cumplite! Cumplite crime cari se ridică pănă la Dumnezeu Şi grăbesc judecata supremă! Eşti copt pentru res- plată, matur pentru sunetul buciumului de pe urmă! 

MOOR 

Păn' acuma, foarte bine! Dar la treabă, ce-mi vestesc prin d-ta preaonorabilii magistrați ? 

PREOTUL 

Ceeace nu meriţi a căpăta, Privește imprejurul tău, incendiarule! Câţ poți vedea cu ochii, eşti in- cunjurat de cavalerii noştri, nu mai ese loc de scăpat. Mai degrabă vor face aceşti stejari cireşe, Şi aceşti brazi persice, decât să puteţi voi scăpa teferi. - 

NOOR 

Auzi, Schaceizer ? Dar mai departe! 

.
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PREOTUL 

Ascultă deci, cu ce bunătate te tratează justiţia, 
făcătorule de rele: dacă te dai pe loc şi implori 
ertare şi misericordie, vezi, atunci asprimea se va 
preface in indurare şi dreptatea in mumă iubitoare, 
ea va inchide ochiul pe jumătate din faptele tale 
şi te va pedepsi, gândeşte, numai cu roata, | 

S0HWEIZER . 
Ai -auzit, căpitane? să nu Sugrum javra asta, 

" incât să iasă zamă roşiă prin toţi porii? 
i] - ROLLER | 

Câpitane! Trăsnet, tunet şi iad! Căpitane, cum 
işi muşcă buzele! să nu intorc pe cânele ista să | 
se *nvirtească ca un titirez cu capu'n jos? 

S0HWEIZER 

Lasă-m& pe mine! Te rog in genunchi ? Lasă-:m 
mie plăcerea să-l prefac in pulbere! (Preotul ţipă), 

, MOOR 

Lăsa-ţi-l! Nu indrăsniască nime să-l atingă. (Că- 
tră preot scoțându-şi spada). Priveşte. domnule pastor, 
aici sunt, saptezeci şi nou de oameni al căror că- 
pitan eu sunt. Nici unul nu ştie să manopereza 
după comandă, nici să joace după musica tunu. 
rilor, şi colo sunt şaptesprezece sute cari au că- 
runţit sub arme — dar asculta! Eată cum “vorbeşte 
Moor, căpitanul ucigaşilor! E aderărat că am ucis 
pe un conte al imperiulei, “am pus focla biserica 
voastră şi cam prădat-o, c'am aruncat, torei : a- 
prinse iu: bigotul vostru oraş, şi cam surpat ma- 
gasinul de praf pe capetele unor buni creştini — 
dar asta incă nu e tot. Am făcut mai mult. (Ia. 
tinzând mâna dreaptă), Vezi aceste patru: inele pre- 
țioase ce port pe degete ? Priveşte şi du-te pe urmă    



de dă seamă domnilor celor ce judecă asupra vie- 
ței şi morţii de ce vei vedea şi auzi. Acest rubin 
Pam scos din degetul unui ministru pe care la 
venat lam aruncat mort Ia picioarele Domhitorului 
stu. Prin linguşiri josorite se ridicase din pulberea, 
plebei la postul de prim favorit. Se suise călcânăd 
pe deasupra -predecesorului su şi se ridicase prin 
lacrimile orfanilor. Acest diamant Pam luat dela 
un consilier de finanţe, care vindea posturi şi func- 
țiuni la cel care da mai mult şi alunga dela uşa 
sa pe patrioţii cuprinşi de jale. Acest agat il port 
in onoarea unui preot de sama dumitale, pe care 
lam sugrumat cu însuş mânele mele, pentru că 
plângea pe amvon căderea inchisiţiunii. Ti-aş pută 
spune mai multe istorii de inelile mele, de nu 
m'aş căi de puţinele cuvinte ce am cheltuit vor- 
bind cu d-ta... 

PREOTUL 

O Faraon! Faraon! 

MOOR 

Auziţi ? Aţi luat sama la acest oftat? Eată-] gata 
să cheme focul cerului po ceata lui Corrah. Ne ju- 
decă dând din umere, şi ne condamnă cu o oftare 
creştinească! Cum poate omul orbi pănă 'ntratâta? 
El, care descopere cu ochi de Argus greşalele a- 
proapelui său, cum poate să nu vadă pe ale sale? 
Cu glas tunător predică bunătate şi compătimire 
din norii in cari se 'nvălesc şi fac Dumnezeului 
iubirii sacrificiuri umane ca unui Molok. Predică 
dragostea aproapelui şi alungă pe octogenarul orb 
dela uşele lor. 'Tunâ contra avariţiei: şi au despo- 

*pulat Peru ca să-şi procure aur şi au-inhămat sel- 
baticii la carele lor, ca pe niște animale. Işi bat 
capul şi nu pot ințelege cum a putut crea natura
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pe un Iscariot şi cel mai puţin pervers dintre ei, ar 
trăda S-ta Treime pentru zece bani, — Vai vouă! Fa- 
riseilor, falsificatori ai adevărului, momiţe ale Dum: 
nezeirii! Nu vs sfiţi să vă ingenunchiaţi inaintea 
crucii şi altarului, vă sfăşieţi spatele cu curele şi 
v5 torturați carnea prin post; şi vă inchipuiţi că 
cu asemene ridicule scamatorii veţi amăgi pe cel 
pe care voi il'numiţi a Tot-puternice! 'Tot aşa se 
iau in ris cei mari ai pământului, linguşindu-i cu 
vorba că nu le place linguşirea ; vă făliţi de one- 
stitatea şi purtarea voastră esemplară, şi acest 
Dumnezeu care vă pătrunde inima s'ar infuria con: 
tra creaţiunii sale, dacă n'ar fi creat tot el şi fia- 
rele Nilului. Alungaţi-l din ochii mei! 

| PREOTUL 

Aşa un râu, şi atât de mânarul 

MOOR 

Mai ascultă! Acnm voiu să-ţi vorbesc cu mândrie. 
Du-te de spune onorabilului Tribunal care se joacă 
cu viața şi moartea, că eu nu's un tălhar ce conspir 

„Cu somnul şi cu noaptea, şi care.n'are altă glorie 
decât a intra pe furiş prin case— ce am făcut eu 

- Yoiu ceti-o desigur odată in cartea in care cerul 
inscrie greşalele umane, dar cu miserabilii săi re- 
presenianţi nu voiu să mai perd nici un cuvânt, 
Spune-le că meseria mea e resplătire, chemarea 
mea resbunare. 

PREOTUL 

Vra să zică nu vrai nici ertare nici misericorâie? 
Bine, cu tine am sfirşit! (Adresându-se cătră ceată). , 
Ascultaţi voi, ce vă vesteşte justiţia prin mine. 
Dacă trâdaţi indată, ferecat in mânele justiţiei, pe



acest făcător de rele condemnat, vedeţi, atunci vi 
se iartă pedeapsa crimelor voastre pănă la cea 
mai de pe urmă -memorie, sfinta biserică vă pri- 
meşte, oi rătăcite ce sunteţi, cu nouă iubire . in 
senul s6u părintesc, şi fiecăruia, din voi i se des- 
chide o cale la funcțiuni onorabile. (Cătră Moor cu 
suris triumfător). Ei bine, ei bine, cum iţi pare Mă- 
riei tale? hai iute! ferecaţi.l şi sunteţi liberi! 

MOOR 

L'aţi auzit? Vaţi auzit? Ce stati incremeniţi şi 
invălmăşiţi? Justiţia v5 ofere libertatea, deşi sun- 
teţi ca şi prinşi. VB dărueşte viaţa, şi asta nu e 
un cuvânt deşert căci sunteţi judecaţi. V& promite 
onoruri şi funcțiuni, şi care ar fi soarta voastră pre- 
supunend c'aţi fi invingători ? Ruşine, blăstem şi 
persecuție. Y5 vesteşte ertarea cerului când sun- 
teţi osindiţi. Naveţi un fir de păr in cap care să 
scape de'iad. Staţi incă nehotăriţi? Grea esta a- 
legerea intre cer şi iad? Părinte, ajută-mă părinte! 

PREOTUL (a parte). 

Na 'nebunit cumva? (Tare). De vă inchipuiţi că 
e vre 0 cursă ca să vă prindă vii, eată ' ertarea 
scrisă şi subsemnată. Cetiţi! (dx lui Schweizer o 
hârtie). VB mai puteţi indoi ? 

-MOOB 

Uitaţi-vă, ce mai puteţi cere? Subsemnată cu 
insaşi mâna lor—e o ertare nemărginită — ori vă 
temeţi poate că nu-şi vor ținea curentul, pentru 
Caţi auzit că cuventul dat unui trădător nu se ţine ? 
O! fiţi neingrijiţi! Politica singură îi 'sileşte să-şi 
ție cuvântul chiar lui Satan de ar fi dat. Cine ar 
anai avă- incredere în ei pe viitor ? Cum ar putâin-.
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trebuinţa acest mijloc pentru o a doua oară? Aş 

putea jura je sinceritatea lor. Ei ştiu că eu sunt 

cel care v'am aţiţat şi inveninat, pe voi vă cred 
nsvinovaţi. Crimele voastre le socotesc greşăli de 

juneţă şi patimi trecătoare. Numai pe mine vor să 

mă aibă. Eu singur merit pedeapsa. Nui aşa pă- 

rinte ? 

PREOTUL 

Ce demon vorbeşte din e1? Da, aşa“i, fireşte că-i 
aşa. Hoţul mă face de „mi se'ntoarce capul. . . 

MOOR 

Ce! tot incă nu respundeţi? Vă inchipuiţi că veţi 
scăpa cu puterea armelor? Priviţi imprejurul vo- 

stru, priviţi imprejurul vostru! Asta n'o mai cre- 

deţi — ar fi o nălucire copilărească— ori vă măgu- 

liţi că-i cădea ca eroi pentru c'aţi văzut că eu 
m'am bucurat c'avem să ne luptăm? O! nu cre- 
deţi ! Voi nu sunteţi Moor! Voi sunteţi miserabili 
tâlhari, instrumente despreţuite a marilor mele 

planuri, ca fringhia in 'mânele călăului! Tâlharii 

nu pot cădea cum cad .eroii. Viaţa e singura lor 

„plăcere, căci ceeace vine pe urmă trebue să-i in- 

spăimânteze, Tâiharii au dreptul de a tremura de 

moarte, Auziţi cum resună trimbiţele lor in codru! 
Priviţi cum lucesc armele lor amenințătoare? Ce! 
Tot încă nehotăriţi ? Perdut-aţi mintea ? Perdut-aţi 
judecata ? E neertat! Nu voiu să vă datorese viața, 

mi-e ruşine de sacrificiul vostru. . 

” PREOTUL (de tot uimit), 

Nebunese! Fug! S'a mai văzut vie odată - aşa, 
ceva?
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MOOR 

Ori vă temeţi că mă voiu injunghia singur, şi 
"că prin o sinucidere, voiu anula tractatul care vă 
spune că veţi dobândi ertare numai de m&-ţi da 
viu? Teamă deşartă, copii. Eată arunc deparie de 
mine pumnarul, pistoalele şi acest şipuşor cu o- 
travă ce-mi putea veni în ajutor. Sunt atât de ne- 
putincios, incât nu mai am putere asupra vieţei 
mele, Ce? tot nehotâriţi? Ori poate credeţi că mă 
voiu apăra când'mă veţi lega ? Fată, imi leg mâna 
dreaptă de astă creangă de ştejar, sunt fără mij- 
loc de a mă apăra, un copil m& poate invinge. — 
Cine e cel intăiu care părăseşte pe căpitanul său 
la nevoie ? 

ROLLEE (selbatic), 

Chiar de ne-ar incunjura iadul de nou ori! (In- 
"vertindu-şi spada). Cine nu e câne, scape pe căpitan! 

SCHWEIZER 

(rupând hârtia și aruncând bucăţile in faţa preotului), 
Ertarea e in gloanţele noastre! Piei, 'canalie! 

Spune senatului care te-a trimis, că n'ai găsit în 
"banda lui. Moor nici un singur trădător. — Scăpaţi, 
pe căpitan! 

TOȚI 
Scăpaţi, scăpaţi pe căpitan! 

MOOR (desfăcându-se cu bucurie), 

Acum suntem liberi! Camarazi! simt o armată 
in pumnul meu; moarte san libertate! cel puţin 
nu vor prinde nici pe unul viu! 

(Se sună atacul, Vuet şi strigăt. Es cu spadele trase). 
(Cortina cade).



ACTUL III. 

SCENA L 

AMALIA (in grădină, cântă din alăuti). 

Frumos era ca ângerii din raiu 

Sufletul seu era inalt şi mare, 

Blând ochiul seu ca soarele de Maiu 

Când il reflectă. oglindoasa mare, 

Imbrăţoșarea-i — selbatică simţire | 

A noastre inimi puternic palpitână, 

" Auz şi glas, perdute in uimire 

Ş'al nostru gând spre ceruri virtejind, 

Al său sărut — divină desfătare, 

Ca două flame cari se unesc 

C'a harfei sonuri ce'n impreunare 

Form' un; acord armonios, ceresc, 

Astfel şi noi, de-o singură simţire 

De-un singur dor, ferbinte infocaţi 

” Suflet in suflet, uitam in rătăcire! * ” 
Lumea din jurul a doi inamoraţi,
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S'a dus — deatunci nu ştiu ce-i fericire, 
Speranţa-i Stinsă, viaţa e un chin. 
S'a dus! Nu am decât o amintire 
Ce se resumă 'ntr'un amar suspin, 

(Pranz inuă). 

FRANZ 

Ear aici, fantastă obstinată? te-ai furişat de la osp&ţ şi ai turburat veselia oaspeţilor. 

AMALIA 

Păcat de această nsvinovată veselie! Cântecele funebre cari au condus pe tatăl t&u in morment, trebue sâ-ți sune incă in urechi, 

PRANZ - 

N'ai să mai sfirş şti plângerile? Lasă pe morţi să doarmă şi fA pe cei vii fericiţi! Eu vin sa... 

AMALIA 

Şi când te duci? 

FRANZ 

O! lasă astă întunecoasă mândria! Mă "ntristezi, Amalia, eu vin Să-ţi spun... 

AMALIA 

“ Acum sunt silită s'ascult, Franz de Moor sa făcut stăpân, 

.ă 

FRANZ 

Tocmai de asta eram să vorbesc cu tine. Maxi- milian. doarme in mormintele străbunilor săi, Eu sunt stăpân, aş, voi să fiu de tot stăpân. Amalia, ştii cum ai fost in casa noastră, erai ca şi fiica 46300. — Serieri complecte. Pa, V. , 16
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lui Moor, dragostea sa pentru tine a trăit chiar 

după moartea sa, asta nu vei uita-o niciodată. 

AMALIA 

Niciodată, niciodată! O! eu nu sunt in stare să 

uit o amintire atât de scumpă prin petreceri vesele. 

FRANZ 

'Trebus să resplăteşti dragostea tatălui in fii 

si, şi — Carol a murit. Eşti uimită? Te turburi? 
Dar, zău! Un gând atât de linguşitor întrece spe- 

ranţele cele mai sumeţe ale unei femei. Franz calcă 

in picioare speranţele domnisoarelor celor mai no- 

bile. Franz vine să ofere unei orfane, fără sprijin, 

inima, mâna, toate averile, toate castelurile zi pă 

durile sale. Franz invidiatul, temutul se declară de 

bună voie sclavul Amaliei. 

AMALIA 

Dece trăsnetul nu-ţi crapă limba profană care 
pronunţă atât de injurioase cuvinte! Tu mi-ai ucis 

preiubitul, şi Amalia să te numească soţ! Tu... 

PRANZ 

Co furtună, graţioasă princesă! Ce-i drept, Franz 
nu se tărie ca un Celadon, cântând dulce ca po- 

rumbii; ce-i drept, el n'a invâţat să suspine tân- 

guiri amoroase, cătră «coul grotelor şi al stâncelor. 

ca un păstor tânjitor al Arcadiei. Franz vorbeşte 
şi când nu i se respunde, el ordonă. : 

ANALIA 

Vierme, tu să ordoni, să-mi ordoni mie! Dar dacă 

iți resping ordinul cu hohote de ris!
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PRANZ 

Asta nu-i face-o. Nai ştiu mijloace pentru a pleca frumuşei mândria acestui cap indtrătnic: mânăstiri şi ziduri. 

AMALIA 

Bravo, minunat! In mânăstire şi in ziduri voiu fi scutită de căutarea ta de vasilisc şi voiu avea timp indestul să gândesc necontenit la Carol. Bi- nevenită va fi mănăstirea ! Binovenite vor fi zi. duri'e! 

PRANZ 

Ah! Ah! Aşa e treaba? Ia sama! Acuma ma învățat cum să te chinuesc. Aspectul meu .ca 0 furie infernală iţi va woni din memorie pe eternul tău Carol; hidosul chip al lui Franz va sta la pândă indărătul imaginei iubitului tău, cum stă cânele fârmecat pe comori ingropate, de per te voiu tări la biserică, cu junghiul în mână ți-oiu smulge din suflet jurământul nupţial, cu deasila mg voiu sti in patul feciorese, şi-ţi voiu invinge mândra pu- doare prin o mai mare mândrie, 

AMALIA (dându-i o palmă). 
Na, primeşte intăi zestrea. 

PRANZ (furios). 

Ha! de mii de ori şi earăş de mii de. on mă voiu resbuna! Nu vei fi soția mea, — astă onoare nu-ţi voiu face — vei fi țiitoarea mea, ca ţărancele oneste să te arate cu degetul când vei indrăsni să eşi din casă. Crăsneşte tu din dinţi, ochiul tău verse foc si pară, furia unei femei pe mine mă desfătează, pe tine te face mai frumoasă şi ma
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atrăgătoare. Vino, impotrivirea ta imi va infrumu- 

seţa triumful şi sărutările ce-ţi voiu răpi, imi vor 
umple inima de volupiate; vino, ard de dor, pe loc 

ai să mergi cu mine. 

AMALIA (căzEnd in braţele lui). 

Eartă-mă Pranz! (Franz vrea s'o imbrăţoșeze, ea îi 
scoate spada 'dela șold şi se dă inapoi) Vezi, ticălosule, 

eşti în mânile mele! Sunt o femee, insă o femee 
in desperare, Indrăsnește, cu acest fer iți străpung . ' 
pieptul. desfr&ânat şi spiritul unchiului meu imi va 

„ indrepta mâna. Fugi indată! (i alungă). 

AMALIA 

A! cât mă simt de bine, acum mă resuflu liber, 
mă simt tare ca fugarul spumegând de ardoare, 
grozavă ca tigroaica când aleargă după răpitorul 

copiilor si. Intr'o mănăstire, spune el. Iţi mulţă- 

mesc pentru astă fericită descoperire! Acolo amorul 

amăgit işi găseşte adăpost. Mânăstirea, Crucea 

Mântuitorului, eată adăpostul amorului amăgit! 

HERMANN (intrând cu timiditate). 

Domnişoară Amalie! Domnişoară Amalie! 

AMALIA 

Nenorocitule! Ce mă superi ? 

HERMANN 

Voiu să-mi mântuiu sufletul de o sarcină pănă 

ce nu m'a impinge spre iad (S'aruncă la picioarele ei), 

Ertare! Ertare! Mult râu ţi-am făcut, domnişoară 
Amalie. 

AMALIA 

Ridică-te! Mergi! Xu voiu să ştiu nimica. (Vrea. 
să easă),



HERMANN (oprind-o). 

Nu! Stăi! Pentru Dumnezeu ! Pentru numele lui Dumnezeu! Vei afla tot! 

AMALIA 

Destul, te ert, mergi în „pace. (Vrea să easă), 

EERMANX | 
Dar ascultă un cuvânt, iţi va da toată liniştea, 

, AMALIA . 
(se intoarce şi se uită la dînsul cu mirare), 

Cum ? Cine pe lumea asta poate să-mi dea lini- 
stea perduta? 

HERMANN 

Eu cu un singur cuvânt — ascultă-mă ! 

AMALIA (luându-i mâna cu compătimire). 

„ Sermane om! Un cuvânt din gura ta poate el sfârma zăvoarele eternității ? 

HERMANN (sculându-se), 

Carol trăeşte | 

AMALIA (strigând). 

Nenorocitule ! 

HERMANN - 
"Cum iţi spun — incă o vorbă — unchiul dumitale... 

ANALIA (răpezindu-se spre dinsul). 

_Ninţi? - 

0 REBMANN 
Unchiul dumitale...
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AMALIA 

Carol trăeşte ? 

HERMANN 

Şi unchiul dumitale. E 

AMALIA 

Carol trăeşte! 

HERMANN 

Şi unchiul dumitale trăeşte —nu mă irăda. 

AMALIA 
(stă impietrită, Pe urmă se deşteaptă şi fuge după dinsul), 

Carol trăeşte! 

SCENA III. 

Imprejurimile Dunării. 

Hoţii sunt așăzaţi sub arbori pe o inălțime, caii lor 
pasc pe coastă, 

 M00R 
Aici voiu să rămân (se aruncă la pământ). Qa- 

- sele imi sunt sfârmate. Limba imi e uscată ca 
un hirb. (Schweizer ese neluat in samă), V'aş ruga 
să-mi aduceţi un pumn de apă, dar şi voi sunteţi 
morţi de osteneală. 

SOEWARZ 

Şi vinul din ploaşte s'4 sfirşit, 

MOOR 

Priveşte cât de frumos a crescut grâul... Arborii 
se indoesc sub greutatea poamelor... via va fi fru- 
moasă.
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GRIMM 

O să avem un an roâitor, 

MOOR 

Crezi? Aşa dar tot şi-ar găsi o sudoare resplata 
sa pe lume? O sudoare? dar peste noapte va vem 
o grindină şi va strica tot. 

SORWARZ 

Asta se prea poate. Toiul se poate strica câteva 
ore inaintea secerei. 

MO0R 

Aşari, totul are să se stfice. Dece ar isbuti omul 
in ceeace are comun cu furnica, când nu isbuteşte 
in cele care-l fac asem&nător cu Dumnezeu ? Ori 
aceasta e țelul chiemării sale? : 

SCAWARZ 

Eu n'o ştiu. 

MO0B 

Ai dreptate, bine ai zis şi mai bine ai făcut incă 
dacă nai dorit niciodată s'o ştii! Frate, am v&zut 
oamenii, am cunoscut faptele lor de albină şi pro- 
iectele lor de uriaş, planuri de Dumnezei și lucrări 
de şoareci, o deşânţată goană pentru a ajunge la 
fericire; unul se increde in galopul calului, altul 
in nasul măgarului, altul earăş in insuş picioa: 
rele sale; viaţa e o loterie in care mulţi pun in | 
joc conştiinţa lor, mulţi chiar partea din cer ca să 
dobândiască un câştig şi—resultatele sunt nule — 
câştiguri nici nu sunt... Fun spectacol, frate, care 
ne face să vărsăm lacrimi şi să ridem totodată de 
compătimire, , .
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SCHWARZ 

Ce frumos apune soarele! 

MOOR (adâncit in contemplare) 

Aşa. moare un erou, demn de indumnezeire 

GRIMM 
Eşti foarte uimit. 

4008 

Când eram incă copil, gândul meu favorit era ca să trăesc ca dinsul, să mor ca dinsul, (Stăpânindu-şi 
durerea). Era un gând de copil. 

GRIMM 

Aşa cred şi eu. 

MOOB (apisând pălăria pe ochi). 
Era un timp... lăsaţi-mă singur, camarazilor. 

SCEWARZ 

Moor! Moorl La naiba, ce-ţi este? — Cum i se 
schimbă fața! 

| GRIMM 

"La dracu! Ce aro? Nu:i e bine? 

MOOB, 

Era un timp când nu. puteam dormi, dacă ui- tasem a-mi face rugăciunea de seară, 

GRIMM 

Eşti nebun? Laşi să te uboare o amintire copi- 
Jărească ? 

MOOR (răzemându “şi capul pe peptul lui Grimm). 
Frate! Frate!
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GRIMM 

Cum? Nu fii copil, te jur. 

| MOOBR 

O! de-aş fi... de-aş fi ear copil! 

" GRINM 

Fi! fi | 
| SOEWARZ 

„__ Linişteşte-te, Vezi ce câmpie romantică, ce seară 
plăcuță! 

MOOR 

Da, amicilor, lumea-i atât de frumoasă ! 

SCAWARZ, 

Bravo, eată o vorbă de omenie! 

MOO8 

Pământul atât de minunat! 

GRIM 
Bravo! Bravo! Aşa imi place, 

MOOR 

Şi eu atât de urit pe această lume frumoasă — 
şi eu un monstru pe acest pământ minunat! 

GRIMM 

Vai! vai! 

M008 

O, nevinovăția mea! nevinovăția mea! Priviţi! 
Toată natura e veselă şi se incălzeşte la razele dulci 
ale primăverei, dece sunt eu singurul care suge iadul
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din plăcerile divine ? Totul a atât de fericit, totul atât de infrăţit prin spiritul păcii, universul intreg e o singură familie şi colo sus un părinte! Acela insă nu e şi părintele meu, eu singur sunt respins, sin- gur exilat din numărul celor aleşi, nu mai cunose dulcele nume de fu, nu voiu mai vedea ochirea blândă a iubitei mele, nu voiu mai simți imbrăţo- şarea unui amic. (Dând inapoi cu groază), Incunjurat, de ucigași, pândit; de reptile veninoase, ferecat. de vitiu cu lanţuri de fer, şovăind spre prăpastia pei- rii pe papura fragidă a viţiului, în mijlocul florilor unui univers ferice, gemând ca Abbadonna!. 

SOHWARZ [cătră ceilalţi). 

Neinţeles! Niciodată nu Pam văzut astfel. 
MOOR (cu induioşare). 

O! de maş putea intoarce în sânul maicei mele! De m'aş putea naşte un cerşitor! O! cerule! N'aş dori alta decât să mă fac un muncitor! 0! m'aş osten! pănă mi-ar curge din tâmple sudori de sânge, ca să dobândesc voluptatea unei oare de somn, fericirea unei singure lacrimi, 

GRIMM (cătră ceilalţi), 
Răbdare, paroxismul scade. 

MOOR 

Era un timp, in care curgeau lacrimile cu atâta plăcere! O, zile de pace şi de fericire! Castel] pă- rintesc, câmpii verzi şi poetice! O! scene elisee din copilăria mea, nu v8 veţi mai intoarce, nu-mi veți mai alina peptul cu freamătul vostru divin? Jăleşte cu mine, natură! Nu se vor mai intoarce,



nu-mi vor mai alina pieptul ferbinte cu freamstul 
lor divin. S'a dus!... s'au dus pentru eternitate! 

" (Schweizer intră cu pălăria plină de apă). 

SCAWEIZER | 

Bea, căpitane, eată apă destulă şi rece ca ghiața. 

SCHWARZ 

Eşti 'plin de sânge— ce-ai făcut ? 

SCHWEIZER 

O şagă, fârtate, care cât p'aci era să-mi coste 
două picioare şun cap. Mergeam pe malurile apei, 
deodată, buf, se risipeşte malul şi eată-mă's zece 
picioare sub pământ; cum căutam să-mi vin ear 
in fire, văd in nisip un îsvor de apă limpede. Data 
asta am scăpat cu obrajii curaţi, imi zisei, apa i-a 
pri căpitanului. ! 

-_ MOOR (îi dă pălăria inapoi şi-i şterge faţa). 

Nu Sar vedea “rănile cu cari cavalerii - Boermi 
ţi-au zugrăvit faţa, — apa-ți era bună, Schweizer, 
rănile te prind bine, 

SOEWE.ZER 

Mai este loc pentru vre o treizeci. 

NOOB 

Dar, copii, era o zi ferbinte, şi am perdut numai 
un singur om. Roller a murit de o frumoasă moarte. 
Sar inălța pe mormentul lui un monument de 
marmură, dacă n'ar fi murit pentru mine. Mulţu- 
meşte-te cu aceasta (şterge o lacrimă din ochi). Câţi 
inimici au r&mas pe câmpul bătăliei ?
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S0EWEIZER 

O sută gasezeci de husari,  novăzeci şi trei de dragoni şi vre o patruzeci de vănători; peste tot trei sute. 

MOOB 

Trei sute pentru unul! Fiecare din voi are un drept pe capul acesta (Işi descopere capul). Fată! imi ridie pumnarul şi jur pe sufletul meu: nicio- dată nu vă voiu lăsa! 

SCEWEIZER 

Nu jura, nu jura! Nu ştii dacă. nu mai' poţi fi fericit, te vei căi, 

MOOR 

Pe oasele lui Roller! niciodată nu vă voiu lăsa! 
(Vine Hosinsky). 

KOSINSEY (aparte). 
Mi S'a.spus că pe-aice il voiu intilni — he! hola . ce feţe văd colo? oare n'ar fi? Ce? Dacă aceştia... Ei sunt, am să le vorbesc, 

SCHWARZ 
Luaţi sama! Cine vine ? 

KOBINSEY 

Ertaţi, domnilor, nu ştiu de am nimerit sau de nu? - 
. 

_ MOOR 
Şi cine ar trebui să fim dacă ai nimerit?
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KOSISSEY 

Bărbaţi! 

SCEWEIZER 

Oare ne-am arătat bărbaţi, căpitane? 

KOSINSEY 

Caut bărbaţi, cari se uită morţii in față şi lasă 
pericolul să salte imprejurul lor ca un şarpe imblân: 

zit, cari stimează libertatea mai mult decât moan- 

tea şi viaţa, a căror nume singur e binevenit pen- 

tru cel serman și asuprit, cari fac pe cei inimoşi 
mişei şi pe tirani să ingălbeniascâ, 

SOAWEIZER (cătră căpitan). 

Băetul imi place — ascultă amice, ţi-ai găsit oa- 
menii. 

KOSINSKY 

Aşa cred şi sper că in curând imi vor fi frați. 

Acum mă puteţi indrepta cătră bărbatul ce caut, 

câtră căpitanul vostru, marele conte de Moor. 

SCHWEIZER (stringându-l de mână cu foc), 

Dragă, hai să ne spunem tu unul altuia. 

| MOOR (apropiindu-se). 

Cunoşti pe căpitan? 

KOSINSEY 

Tu eşti căpitanul, in faţa ta... Cine poate să pri- 
viască la tine şi să caute pe un altul (jintindu-l lung 

cu ochii). Totdeauna am dorit să văd bărbatul cel 
cu ochirea pătrunzătoare, 'cum şede+ pe ruinele 

Cartaginei, acum n'o mai doresc.



— 234 — 

SCEWEIZER 

Berbantul! 

NOOBR 

Ce imprejurare te aduce la mine ? 

KOSINSEY 

O, căpitane! O ursită iai mult decât crudă ce mă persecută; am făcut naufragiu pe turburatul ocean al universului, am văzut speranţele vieţei mele acufundându-se şi nimic nu mi-a mai remas decât amintirea perderii lor care necontenit mă tortură şi char m'ar face să perd mintea dacă: Waş avă speranță s'o inăduş printro bărbătească activitate, 

*MOOR 

Earăş unul care acusă Dumnezeirea ! Urmează. | 

KOSINSALY 

M5 făcui soldat, şi acolo mă urmări nefericirea; mă imbareai şi plecai la India orientală, vasul in care mă aflam se sdrobi de stânci — toţ planuri inşălate! Insfirşit aud veştile faptelor tale, pe care le numiau ucideri şi incendieri, şi am veniţ aice cale de treizeci de mile cu intenţia să servese sub tine, dacă viei să primeşti serviciile mele. — Te rog, vrednice căpitan, nu le refusa. : 

SCHWEIZER (sărind de bucurie), . 
- Heisa! Heisa! Eată Roler de o mie de ori in- locuit ! Un camarad minunat pentru banda noastră 

| MOOR 

Cum te numeşti?
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KOSINSKY 

Kosinsky. 

MOOB. 

Cum ? Kasinsky! Ştii tu co faci? ştii că sai pe 
deasupra pasului celui mai mare a vieţei, ca o fată 
nesocotită? Aici n'ai să te joci cu mingea, sau cu 
popicele cum iţi inchipueşti. 

KOSINSKY 

Ştiu ce vrei să spui, sunt de douăzeci şi patru 
de ani, insă am văzut arms lucind şi glonţi şue- 
rându-mi pe la urechi. : ” 

MOOR 

Aşa, domnişorule? Şi numai pentru atâta ai in- 
vătat a intrebuinţa armele ca să ucizi călători ser-. 
mani pentru bani, ori să străpungi femei pe din 
dos? Mergi, ai scăpat dela mancă pentrucă te-a 
ameninţat cu varga. 

S0HWEIZEB, 

„La dracu! Căpitane! Ce gândeşti ? Vrei salungi 
pe un Ercul ca dinsui? Nu samână par'var vo 
s'alunge dincolo de Ganges pe Mareşalul de Sa. 
Xonia cu o lingură de masă? 

MOOR 

Pentrucă jucăriile tale nu ți-au isbutit, vii acum 
să te faci un r&u' şi un ucigaş? Copile, pricepi ce 
va să zică cuventul omor? Poţi să te culci liniştit 
după ce ai tâet la boii, dar a avă un omor pe 
cuget...
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KOSINSEY 

Voiu respunde de fiecare omor spre care mă vei indemna tu. 

NOOR 

Mare şiret eşti! Vrei să prinzi pe un bărbat cu cuvinte măgulitoare? De unde ştii că nu am visuri urite şi că nu voiu ingălbeni pe patul morţii ? Ce ai făcut pănă acum ea să poţi gândi că trebue să respunzi de faptele tale? 

KOSINSKY 
” Zău! puţin, dar am facut astă călătorie la tine, nobile Conte. 

MOOR 

„Nu te-a lăsat cumva invăţătorul t&u să ceteşti istoria lui Robin — aşa canalie nesocotită ar trebui trimisă la galere — care iţi aprinde fantasia ta de copii şi te infectă de dorul nebun de a te face un om mare? Te pâdelă idei de renume şi de onoare, vrei să cumperi nemurirea cu ucideri? Ie aminte, june ambițios! Pentru ucigaşi nu inverzese lauri! Invingerile bandiţilor nu se: Tăsplătese cu trium-! „furi, ci cu blăstemuri, cu pericul, cu moarte, cu defaimă — vezi colo pe culmea dealului o spânzu- rătoare ? 

SPIEGELBERG | 
(primblându-se incoace şi incolo neinulțămit), 

Cât de prosteşte, . gogomeneşte! ce stupiditatel Acesta nu e chipul. Eu o făceam altfel, 

KOSINSKY 
Dece să se teamă cel ce nu se teme de moarte?
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MNOOR 

Bine! foarte bine! Ai fost sirguitor la şcoală ai invăţat pe Seneca bine pe do rost. Insă, amice! cu asemenea sentențe nu vei indrepta natură sufe” rindă, cu asta nu vei tâmp) săgețile durerii, gân- 
deşte-te bine, fiul meu (il ia “de mână), Gândeşte 
căţi dau un sfat de părinte, cunoaşte intăi a. 
dâncimea prăpastiei inainte de a te arunca in ea, 
Dacă mai poţi spera incă la o Singură bucurie pe 
lumea asta, pot veni momente in cari te vei deş- 
tepta şi atunci ar fi prea târziu, Aici eşi din cer. cul omenimii, trebue să fii ori un om mai inalt, ori un diavol. Incă odată, fiul mei, dacă iţi mai 
luceşte incă o scântee de fericire aiurea, fugi de 

„ această grozavă societate ce se întemeiază numai 
pe desperare când nu e fundată de o înţelepciune 
mai inaltă.:Uşor te poţi inşăla, crede-mă, uşor iţi 
poţi inchipui că e tărie de spirit, ceea ce nu e alta 
“decât, desperare, Crede-mă pe mine, pe mine, şi 
fugi din mijlocul nostru |! Se 

KOSINSKY 

Nu! Acum nu mal fug. Dacă rugămintele mele 
nu te induplecâ, ascultă istoria nefericirii mele şi 
atuncea singur imi vei da pumnarul în mâni, sin- 
gur — aşăzaţi-vă aci la pământ şi ascultaţi-mă cu 
luare aminte! a N 

e „ MOOE 
“Te ascult! 

„FOSINSEY | 
Aflaţi deci că sunt un gentilom Boom şi că prin 

moartea prematură a părintelui meu, m& făcui 
46300. — Scrieri complecte, Vol, V, 17
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stăpân pe o moşie insemnată. Era un locaş ce- 
resc, căci in el trăia un ânger, o fată impodo- 
bită cu toate grațiile juneţei inflorite, şi castă ca 
lumina cerului. Insă cui o spun? E un sunet de- 
şert pentru urechile voastre, voi niciodată n'aţi 
iubit, niciodată n'aţi fost iubiţi. 

SOHWEIZER 

Incet! Incet! Căpitanul nostru se face roşu ca 
para. 

MOOR 

Destul! 'Te-oiu asculta altădată...” mâni... incu: 
Trend... când voiu fi văzut sânge. 

KOSINSKY 

Sânge, sânge, ascultă mai departe!. Cu sânge, 
iţi zic, ţi se va umplă tot sufletul. Ea era de naş- 
tere burgheză, o Germană, insă privirea ei impră- 
ştia toate prejudiţiile nobleţei. Cu modestia 'cea 
mai timidă, primi inelul din mâna mea, şi peste 
două zile era să-mi conduc Amalia la altar. 

MOOR (se scoală iute). 

KOSINSEY 

In imbătarea fericirii ce mă aştepta, in mijlocul 
pregătirilor pentru cununie, mă chiamă un trimis 
la Curte. Mă infăţoşez. Mi s'arată scrisori care co- 
prindeau o trădare infamă şi mă acusau 'că le-aș. 
fi scris eu. Eu mă inroşese de atâta vButate, mi 
se luâ spada, mă aruncară în inchisoare; imi per- 
dusem simţirile. ”
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SCEWEIZER . | 

Şi 'n vremea aceea — urmează! niiros slănină, 

KOSINSEY 

In inchisoare remasei o lună de zile, fără a şti 
ce se pregătea incontra mea. Imi eră grijă de A- 
malia, care din causa nefericirii mele trebuia să 
sufere in tot minutul chinurile morţii. Infirşit vine 
primul ministru la mine, mă felicitează vu vorbe 
dulci pentru descoperirea inocenţei mele, imi ce- 
teşte ordinul pentru eliberarea mea şi imi dă spada 
inapoi. Eu alerg incântat în castelul meu, să m'a- 
runc in braţele Amaliei; se făcuse nevăzută, Mi 
se spune că pe la miezul nopţii ar fi fost răpită, 
dar nimeni nu ştia ce se făcuse. Hal.0O idee imi 

“trece prin cap ca un fulger; sbor in oraş, caut să, 
aflu de pe la curtisani, toti ochii erau ţintiţi a- 
supra-mi, nime nu voia să respundă. Insfirşit o des- 
coper prin nişte ostrețe ascunsv ale palatului; ea 
imi aruncă un bilet... 

SOHWEIZER 

Nam spus-o eu?- 

KOSINSKY 

Eram ca lovit de mii de trăsnete! Sânge imi fu 
cel intăiu gând, sânge cel de pe urmă. Spumegână, 
alerg a casă, aleg o spadă cu trei tăişuri şi mă 
intore in casa ministrului; căci numai el, numai 
el fusese infernalul mijlocitor. Se vede că m'au 
văzut viind, căci intrând in casă găsesc toate ca- 
merele incuete. Cercetez, intreb, -mi se respunde 
că s'a dus la domnitor. M5 duc la palat. Acolo 
nime nu-l văzuse. MB intorc, sfărm ușele, il găsesc,
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ridic arma... şase servitori se răped asupra-mi şi-mi 
smucese spada „din mâni, | NI E 

SOEWEIZER, (dând cu piciorul in pământ). 

”. Şi nu i se intimplă nimic, şi tu mergi fără a is- 
prăvi nimic? ! 

" KOSINSKY 

.... M& legară, mă acusară, m5 supuseră torturei şi, 
luaţi aminte!. printr'o graţie excepţională mă esi- 
lară cu infamie; moşiile mele se dădură in dar 
ministrului. Amalia remase in ghiarele tigrului. 
Viaţa ei se consumă in suspinuri amare, pe când 
resbunarea mea se pleacă ferecată sub jugul des- 
potismului,. . . . : 

SCHWEIZER (sculându.se şi ascuţind spada), 

Asta-i apă la moara noastră, -căpitane! - Avem 
ear un loc de aprins, - 

MOOR 

(care pănă acuma a umblat incoace şi'ncolo in mare agi- 
taţie, tresare şi zice cătră hoţi). 

Trebue s'o văd. Aidem! 'Tu rămâi cu noi, Ko- 
sinsky ;. pregătiţi-vă iute. . 

„Unde? Unde?" : . | 
n. E: MOOR | 
„Unde? Cine intreabă unde ? (cătră, Schweizer) ră 
dătorule, vrei să mă opreşti ? dar pe.nădejdea ce- 
ului E
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BOEWEIZER 

Trădător eu? Mergi in iad şi eu te urmez, 

MO08 (imbrăţoșându-l). 

Inimă frăţească, tu mă vei urma. — Ea plânge, 
plânge, durerea ii vestejeşte inima. Aidem toțifin 
grabă in Franconia! In opt zile trebue să fim a- 
colo. (Es), 

(Cortina cade).



ACTUL IV. 

SCENA 1. 
Loc câmpenesc in imprejurimile castelului lui Moor, 

Hoţul Moor, Kosinslyy in depărtare, 

| MUOR 

" Mergi inainte şi mă anunţă. Ştii ce ai de zis? 

KOSINSEY 

"'Tu eşti contele. de Brand, vii din Meklenburg, eu 
iţi sunt scutierul. Nu te ingriji, mi-oiu juca bine 
rolul. Remâi' cu bine. (Ese). 

MOOR 

Te salut, pământ al patriei mele! (sărută pământul) 
Cer al patriei mele, soăre al patriei mele şi câmpii 
şi dealuri şi riuri şi păduri, vă salut pe toate din 
adâncul inimei! Cu ce plăcere resuflu asrul mun- 
ţilor părinteşti ! Ce balsam mântuitor revarsă pe 
un nenorocit fugar! Elyseul Lume poetică! 0O- 
preşte-te, Moor, piciorul tău calcă intrun templu 
divin (se apropie). Eată cuiburile de rândunels la ferestrele castelului, eată şi portiţa grădinei şi colo
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unghiul gardului in care ae atâtea ori m'am ascuns 
la joc şi colo in vale şesul, unde. erai Alexandru 
Cel Mare şi-ţi conduceai Macedonenii la bătălia de la 
Arbela şi mai incolo movila unde ai invins pe Sa- 
trapul Persian şi bandiera filfiia invingătoare | (su- 
ride). Anii aurii ai copilăriei invie in sufletul unui 
miserabil — atunci erai atât de ferice, atât de raul- 
“țămit, atât de vesel! — şi acum... eată hirburile 
proiectelor tale! Aice erai să vieţueşti ca om mare 

şi onorat, aice erai să-ţi reincepi anii copilăriei în 

copii iinfloriţi ai Amaliei, aice erai să fii idolul su- 
puşilor tăi, dar negrul vrăjmaş şi-a bătut joc de - 
toate aceste (tresare). Pentru co am venit aice? Ca 

să simţ durerile unui captiv ce se deşteaptă din 

visul libertăţii prin sunetul lanțurilor sale? Nu, 
mă intore la miseria mea! Captivul uitase lumina, 

dar visul libertăţii străbătă in el cum străbate ful- 
gerul in intuneric, lăsând in urma lui un intuneric 
şi mai mare. — R&mas bun, văi ale patriei mele! 

Odinioară aţi văzut pe Carol copil, şi copilul Caro! 
era un copil ferice, acum aţi văzut bărbat, şi băr- 

batul Carol 'se află in desperare, (Se'ntoarce iute spre 
fundul scenei, dar deodată se opreşte și se uiti cu durere 

la castel), Sa n'o văd, nici o ochire, când m5 des- 
parte de Amalia un singur părete! Nu, trebue s'o 
văd, trebue să-l văd şi pe dinsul, chiar de-ar fi ca 
să mă oboare aspectul lui! (Se 'ntoarce). Tată! Tatăl. 
Fiul tău s'apropie — fugi do la mine imagine hi- 
doasă de sânge fumegând! Fugi aspect sec şi in- 
grozitor.al. spasmurilor morţii! Cruţă-mă 0 sin- 
gură oară! Amalia! Tată! Carol al tău s'apropie! - 
(Inaintează, iute spre palat). Chinusşte-mă când se ivesc 
zorile,nu mă cruța când vine noaptea ; chinueşte- mă 
in visuri grozave, numai nu-mi invenina acest sin: 
gur minut de desfâtare (se opreşte la portiţă). Ce
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simt? Moor ce-i asta ? fii bărbat... fiori de moarte... negre presimţiri... (intră), ” 

SCENA II. 
Galerie in castel, 

Moor, Amalia intră, 

AMALIA 

Şi crezi că vai recunoaşte imaginea lui intre toate portretele acestea? ! : 

MO0OR 

O, desigur. Imaginea lui era pururea gravată în memoria mea. (Uitându se la diferitele tablouri), A. * cesta nu e. i 

AMALIA 

_ Adevărat! Acesta era. străbunul şi cel intăiu âin viţa familiei Moor. Primise nobleţa dela Barbarossă, 
pe care il servise incontra piraţilor. 

“MOORE (tot căutând). 

Nici acesta nu e, nici acela, nici cel de colo, nu 
se află intre aceste tablouri, . 

AMALIA 

Cuml Uită-te mai bine | credeam cal cunoşti, 

. MOOR. 
Pe insuş tatăl meu nu-l cunosc mai bine! Lip- seşte dulceaţa, trăsăturile cari făceau să-l cunoşti 

dintro mie; nu, nu e el. ” -
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AMALIA 

MB -minunez.: Cum"? Da optsprezece ani nu Vai 
mai văzut şi tot... 

-.. MO0R (iute şi inroșindu-se). 

E acesta! (se opreşte inaintea portretului in mare 
mişcare). -. 

| AMALIA 
Un om superior. 

MOOB (acufundat in contemplare), 

Tată! Tată! Iartă-mă! Da, da, un om superior! (Ştergând o lacrimă). Un om divin | 

AMALIA 

Se vede câ-ţi insuflă un mare interes?. 

i 1008, | 
O! un om superior! — şi s'a dus? 

AMALIA 

S'a dus, cum să due plăcerile noastre . cele mai 
dulci! (luându-i mâna cu blândeţă). Domnule conte, 
nu se coace sub soare nici o fericire. 

MOOR 

Prea adevărat. "Dar dumneata ai şi făcut această 
tristă experienţă ? Abia vei fi de douăzeci şi trei 
de ani. i i . 

- AMALIA 
Da, şi am şi făcut-o, Totul trăeşte numai pentru 

a avea o tristă moarte. Ne interesăm numai, că- 
ştigăm numai pentru a perde earăş cu durere,
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„MOOR ; 

“ Dumneata să fi avut vre-o. crudă -perdere? 

AMALIA 

Nimic... Toti, Nimic! Nu mergem "mai departe, 
domnule conte ? | : Ea 

MO0BR V 

Aşa de iute? Al cui o portretul cel din dreapta? 
Imi pare o fişionomie foarte nefericită | . 

: AMALIA n. 
:- Portretul din stinga e fiul contelui care acum. e 
Domnitor; să mergem |! . -. . 

-MOOB 
Dar portretul cel din dreapta ? 

AMALIA 

Nu vrei să te cobori in grădină ? 

MOOR : 

Dar portretul cel din dreapta ? Plângi, Amalia ? 

(Amalia ese). 

MOOR (singur), - 

NB iubeşte! Mă iubeşte !: Toată fiinţa ei se anima, 
lacrimi trădătoare îi curgeau pe față, Mă iuboşte! Ticălosule, meritatu-ai aceasta? Nu stau eu aice 
ca un condemnat lângă trunchiul fatal? Aceasta 
este sofaua unde inotam in fericire stringân-o in 
braţe?- Nu sunt aceste. sălile părinteşti? (Pătruns de aspectul. tatălui ștu) tu, tu! Ce flacări es dia ochii 
tăi 1 Blăstem! Blăstem !: Unde “sunt? Noaptea in-
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tunecoasă -imi păinjineşte ochii: Dumnezeul spai- 
melor, eu, eu Pam ucis! (Ese. răpede), - 

| FRANZ DE MOR (intră adâncit in cugetări), 

„Pei inchipuire grozâvă! Pei, mişel ce eşti!. Deco 
tremuri şi de cine tremuri? De vre:0 câteva mi- 
nute de când contele :se-află intre aceste ziduri, 
imi e ca şi când un spion al Iadului Sar lipi de 
paşii mei. Trebue să-l cunosc! In fisionomia sa sel- 
batecă şi pirlită de soare este un ca cunoscut, care 
imi dă fiori şi Amalia pare a se interesa, de dinsul! 
Nu s'a uitat la el cu ochii galeşi şi dulri, când 
privirea ei pentru, toată lumea .e rece “şi --despre- tuitoare ? N'am văzut cum a vărsat'pe furiş câteva, - lacrimi in cupa de vin ce-i presenta la spatele mele? 
Da, acestea. le-ani văzut in oglindă cu ochii mei. 
Holal! Franz, ia bine sama, aici e ascuns vre un 
monstru ce-ţi caută peirea. (Se opreşte inaintea por: 
tretului lui" Carol). Gâtul ist lung, ochii' işti: negri şi 
infocaţi, hm! hm sprincenele aste dese şi plecate 
(tresărind de odată). Iadule reuroitor! Tu imi insufli 
această presimţire ? E Carol'! Da, acum recunosc 
ioate trăsăturile. EI 'e! 11 recunose,..: 'el “e, il re- 
cunosc... e] e... Moarte şi blăstem! (Alergână iricoa' 
şi "ncolo foarte agitat). Deaceea am petrecut nopţi 
fără somn, deaceea am. inlâturat stânci şi am as- 
tupat prăpăstii. Deaceea' m'am resculat incontra 
tuturor instinctelor omeneşti, pentru' ca un vaga: 
bond să-mi restoarne proiectele cele mai bine ur- 
zite; stăi! stăi!, Mai avem, treabă. Acum m'am. a- 
cufundat odată până in gât in-păcate de moarte; ar 
fi o nebunie să mă intore spre mal când m'am 
depărtat de el atât de mait; de intors nici nu mai 
poate fi vorbă. Mila Dumnezeească insaşi 'ar trebui
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să cerşitorească şi indurarea nesfirşită ar face ban- 
crută de ar voi să-mi plătiască toate datoriile, deci 
voiu păşi inainte ca un bărbat (sun). Va merge şi 
el să intilnească pe spiritul tătăniseu, şi pe urmă 
— vie! Nu mă tem de moarte! Daniel! he! Da- 
niel! Aş pune rămăşag că şi pe dînsul lau aţiţat 
incontra inea! Arată aşa de misterios. 

(Daniel intră), 

DANIEL 
Ce-porunciţi, stăpâne ? 

RI ! PRANZ - | . 

Nimic. Du-te de-mi aâă un pahar de vin, dar 
iute (Daniel ese). Lasă moşnege, te-oiu prinde eu! 
Am să mă uit in ochiul tău, aşa incât conştiinţa, 
lovită să se ingălbenească prin mască ! Trebue să 
moară! Numai un nătârău lasă lucrul inceput a ju- 
mătate de drum şi aşteaptă resultatul in trândăvie. 

(Daniel intră ţiind un pahar de vin). 

PRANZ: | 

Pune paharul colva! uită-te drept in ochii mei! 
Cum iţi tremură genunchii! Moşnege, mărturiseşte, 

.ce-ai făcut? i | 

" DANIEL, 

" Nimica, domnule conte, jur pe Dumnezeu şi pe 
sufletul meu! - . 

PRANZ | 
"Bea vinul!... Ce, nu vrei? Spune-mi iute, ce ai 
pus'in vin? 

o DANIEL | 
Mare Dumnezeule ! Cum, eu în vin?
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PRANZ 

Otravă ai pus in vinl Dece eşti alb ca omstul? 
Mărturiseşte, mărturiseşte, aşa e, contele ţi-a dat-o? 

DANIEI, 

Contele? Maică Preacurată! Contele nu mi-ă at 
nimica, | . e 

FRANZ (apucându-l). 

Am să te string de gât pănă co teii face vânăt, 
bătrân mincinos ce eşti! Nimiea?. Dar dece tot 
sunteţi impreună, el şi cu tine şi cu Amalia şi co 
tot şoptiţi impreună ? IIai, spune-mil Ce taine, ce 
taine ţi-a incredințat ? : 

DANIEL 

Dumnezeu atotputernicul ştie că nu mi-a incre- 
dinţat nimica. ” 

PRANZ 

Vrei să tăgădueşti? Ce intrigi aţi pus la cale ca 
să vă desbaraţi de mine? Aşa-i? Sâ.mă sugrumaţi 
in somn,. să-mi tăeţi gâtul cu briciul la ras, să-mi 
daţi otravă de băut in vin sau in ciocolată ? Mâr- 
turiseşte! Ori să beu din supă somnul eternității ? 
Hai, mărturiseşte, ştiu tot. 

DANIEL 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu in nevoe, dacă nu-ţi 
spun adevărul. - 

FRANZ 

Data asta, te ert. Dar desigur ţi-a dat bani, ţi-a, 
strins mâna cu mai mult foc decât alţii, aşa cum 
se stringe mâna la un cunoscut? ..
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DANIEL 

„ Niciodată, stăpâna, 

PRANZ 

Ti-a spus, de exemplu, că de mult te cunoaşte, 
că şi tu ai trebui să-l cunoşti,: că odată are să-ți 
cadă v5lul de pe ochi, că... co? Nimic de toate a- 
cestea nu ţi-a spus? . 

| DANIEL, 

Nici o vorbă, . 

| FRANZ 
că oareșicari imprejurări îl împiedică... că demu! 'te 

ori eşti silit a lua o mască, pentru a te putea a: 
propia de duşman... că are să-şi r&sbune cumplit... 

DANIEL, |: 

Nici o vorbă ca acestea! 

PRANZ . 

Ce, nimica ? Adă-ți bine aminte... că a cunoscut 
pe-tatăl 'meu....că Ya cunoscut tare bine... că-l iu- 

„beşte:;. câ-l iubește mult, ca un fn.. 

"DANIEL 

Mi se pare că am auzit aşa ceva. 

„PRANZ (ingălbenindu- se). 

A zis aşa ceva, a zis in adevăr? Ce, ia spune: mi, 
a spus că-i frate- meu? - 

aa DANIEL - 

Cum, stăpâne?: Nu, asta n'a spus-o. -Dar când 
se preumbla cu 'domnişoara, prin -galerie, eu şter-
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geam. praful de pe pervazurile tablourilor, s'a o- 
prit la portretul răposatului, Dumnezeu să-l ierte, 
ca lovit de trăsnet, domnişoara Amalia arătă por- 
tretul şi zise: Un om superior! Da, un om superior! 
răspunse el, ştergând o lacrimă. 

PRANZ 

__ Ascultă, Daniel! 'Tu ştii că ţi-am fost pururea un 
bun stăpân, te-am hrănit şi te-am imbrăcat, şi la 
bătrâneţe te-am cruțat de muncă. 

Si - DANIEL, 

Dumnezeu să v?0 resplătiască ! şi eu v'am slujit 
cu credinţă. 

PRANZ 

Tocmai eram so zic. In viaţa ta nu te-ai impo- 
trivit niciodată Ia ceea ce ţi-am spus, căci ştii foarte 
bine că eşti dator să implineşti toate poruncile mele. 

| DANIEL 
ăi . 

Toate, din toată inima, dacă nu-s impotriva lui 
Dumnezeu şi impotriva conştiinţei mele. 

PRANZ 

Secături! Nuci e ruşine? Om bătrân să crezi a- 
semenea poveşti! Daniel, asta a fost o vorbă proastă. 
Eu sunt st&pân. Pe mine m'a pedepsi Dumnezeu 
şi conştiinţa, de este un Dumnezeu şi o conştiinţă, 

DANIEL (impreunându-și mânele), 

Sfinte Dumnezeule ! - i E 

PRANZ 

Pa ascultarea ce-mi datoreşti— înţelegi cuvântul
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ascultare? — pe ascultarea ce-mi datoreşti, iţi porun- cesc ca mâne contele să nu mai fie intre cei vii. 
, : DANIEL, „i 
Indură-te, Sânte Dumnezeule ! Pentru ce? 

PRANZ 

“Pe oarba ascultare ce-mi datoreşti! Eu de tine mă ţin, i Da 

, DANIEL 

De mine? Indură-te, Maică Preacurată ! De mins ? Ce rău am făcut eu, biet bătrân? îi 

PRANZ 

Aici nu e mult de gândit, soarta ta e in mâna mea, vrei să petreci restul vieţei tale in turnul cel mai adânc al castelului meu pănă ce foamea te va sil să-ţi rozi insuşi oasele şi setea să-ţi bei in- suşi apa? Ori vrei mai bine să-ţi mănânci bucăţica de pâne in linişte la bătrâneţe ? 

| DANIEL 
Cum, stăpâne, să gust pace şi linişte la bătrâ- neţe şi să fiu ucigaş? | 

| , PRANZ 

„ Respunde la intrebarea mea ! 

_ DANIEL 
Părul meu ist alb! Părul meu ist albl 

PRANZ 

- Da, ori ba?



„DANIEL 
-Ba! Dumnezeu va avea indurare| 

PRANZ (voind să easă), 

Bine, vei avea nevoe de ea. (Daniel il oprește şi 
cade in genunchi inaintea lui). 

DANIEL 

Indură-te, stepâne, indură-te! 

. PRANZ . 

Da ori ba? | 

DANIEL 

" Stăpâne, sunt de şaptezeci şi unul de ani şi am 
cinstit pe tatăl meu şi pe maica mea şi n'am în- 
şălat pe nime, nici măcar de un ban şi am trăit 
cu frica lui Dumnezeu şi am slujit cu credinţă in casa dumitale patruzeci de ani şi aştept sfirşitul in 
pace şi linişte, of! stăpâne, stăpâne (imbrătoșându-i genunchele) şi vrei să-mi rapeşti cea de pe urmă 

„mMângăere la ciasul morţii, ca vermele conştiinţei 
să nu mb lase să mă michin, ca să mă duc pe ceea 
lume blăstămat de Dumnezeu şi de oameni? „Nu, nu bunul, scumpul, bunul meu stăpân!. Nu vrei 
una ca asta de la un bătrân q şaptezeci şi unul de ani! “- 

PRANZ 
Da ori ba! Ce atâta dârdâitură? 

DANIEL 

Te voiu sluji deacum inainte! cu mâi mare sir- 
guinţă, am să-mi lungesc vinele uscate, voiu munci 
ca un salahor, m'oiu scula mai dimineaţă, m'oiu 

46300. — Scrieri complete. Vol. p. 18
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culca mai târziu şi am să mă inchin pentru dum- 
neata şi dimineaţa: şi sara, şi Dumnezeu nu va 
respinge rugăciunea unui bâtrân. 

FRANZ 

Ascultarea e mai bună decât jertfa. Auzit-ai vre o 
dată ca un calău sar fi codit când avea să exe- 
cute o sentenţă? - 

DANIEL 

Da, dar să sugrum pe un nevinovat... pe un... 

PRANZ 

Am să-ţi dau eu seamă ţie? Securea poate intreba 
pe calău dece loveşte pe cutare şi nu pe cutare? 
Dar vezi cât sunt de bun, iţi făgăduese o resplată 
pentru ceea ce-ţi pot cere. ca o datorie: 

DANIEL 

Dar nădejduiam că voiu remânea creştin, impli- 
nindu-mi datoriile cătră dumneata. 

| „PRANZ 

„Nu respunde! Iţi dau o zi intreagă ca să te gân- 
” deşti! "Cugetă bine. Fericire şi nefericire — auzi, 
inţelegi ? Cea mai inaltă fericire și cea mai mare 
nefericire! Am să fac minuni in torturi, 

DANIEL (după o scurtă gândire). 

Voiu face, mâne voiu face (ese). 

FRANZ (singur). 

Ispita e.mare şi acesta nu pare născut pentru 
a fi martirul credinţei sale, Deci, să-ţi fie de bine, 
domnule conte! Cum se: vede, mâne seară vei fi 
cinat pentru ultima oară! Pe lumea asta totul a-
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tirnă de la modul cum socoteşti şi acela e un ne- 
bun care socoteşte impotriva interesului său, Tatăl, 
care poate a bâut un pahar de vin prea mult, se 
simte insufleţit de un oareşicare dor, şi de acolo . 
ese un om şi omul desigur a fost lucrul la care 
s'a gânâit mai puţin in timpul implinirii unei munci 
Erculeane. Aşa mă simt şi eu insufleţit de un oare. 
care dor şi crapă un om Şi desigur e aici mai 
mult spirit şi precugetara decât a fost in timpul 
zămislirii sale. Dacă naşterea unui om e opera 
unei impulsiuni animale, un ce intimplător, cine 
ar putea cugeta că negațiunea naşterii lui e o eperă 
insemnată? Blăstemată fie prostia doicelor şi a 
dadacelor noastre care ne strică fantasia, cu po- 
veşti ingrozitoare şi intipărese in creerii noştri 
imagini hidoase de judecâţi şi pedepse supreme, 
incât fac de tremură membrele omului de spaime 
involuntare şi impiedică hotăririle noastre cele 
mai sumeţe, legându-ne agera rațiune in lanţuri 
superstiţioase şi intunecate. — Omor! Un iad in- 
treg de furii pluteşte imprejurul acestui cuvânt. 
Natura a uitat să creeze uh om mai mult sau a 
uitat să lege buricul copilului şi tot jocul de um: 
bre a dispărut. A fost ceva şi se face nimic, care 
va să zică tot aceea ca: a fos: nimica şi se face 
nimica, şi de nimica nimeni nu-şi bate capul. Omul 
se naşte din noroiu, trăeşte câtva timp in noroiu, - 
face noroiu şi se prefaco in noroiu pănă ce la urmă 
se lipeşte de tălpile strânepotului său. Eată sfirşitul 
cântecului. Eată cercul noroios a ursitei umane, şi 
aşa dar, drum bun, frăţioara'! Conştiința —: acest 
moralist ipohonăriac şi podagru goniască babe gâr- 
bovite de prin bordeluri şi chinuiască cămătari pe 
patul morţii — la mine nu va căpâta niciodată au: 
diență. IN ie -
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SCENA III, 

„Altă cameră in castel, 

Hoţul Joor intrând pe o ușă, Daniel pe o alta. 

11008, (iute). 
Unde e domnişoara ? 

DANIEL 

“ Domnule conte, daţi voie unui biet bătrân să 
vă facă o rugăminte ? Ă 

| MOOR 

i-o acord, ce voeşti? 

DANIEL . 

Nu mult şi tot, foarte puţin şi foarte mult, da- 
ți-mi voie să vă sărut mâna, 

- MOOR 

"Ba nu, nu, bătrâne! (imbriiţoșânda-I) Te-aş putea 
„numi părinte, - . | 

DANIEL 

“Mâna, mâna, vă rog! 

Si M0OR 
Nu! Nu! 

ă DANIEL | 
Trebue! (o ie, o observă iute și cade in genunchi). 

- Dragă, iubite Carol! 

MOOR (se sparie, dar se preface). 

Ce spui, prietene? Nu te inţeleg,
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DANIEL 

Da, da, tăgădueşte, prefă-te! Bine! Bine! Tot eşti 
bunul, scumpul meu stăpân. Doamne! Cine ar fi 
gândit că voiu avea la bătrâneţe astă bucurie ? Ce 
prost am fost că nu te-am ennoscut indată! Doamne 
Dumnezeule! Vra să zică te-ai intors, şi stăpânul 
cel bătrân e in mormânt, şi d-ta te-ai intors, ce 
nătărău orb am fost, (lovindu-se peste frunte) că nu 
te-am cunoscut pe loc. Doamne, cine ar fi putut 
visa! De câte ori m'am rugat plângând. Maică pre. 
curată ! Eată-l in persoană in vechea noastră sală! 

MOOBR 

"Ce fzl de vorbe suntacestea? Eşti in ferbinţeală 
ori joci un rol de comedie? 

DANIEL 

„Fi! Fil Nu e frumos să-ţi baţi jce de un servitor 
bătrân ca mine. Rana aceasta... He! Iţi aduci a- 
minte? Doamne, ce frică am mai tras! Totdeauna 
te-am iubit aşa de mult, şi ce păcate erai să-mi 
faci... te țineam pe genunchi. Nu-ţi aduci aminte, 
culo in camera cea. rătundă — aşari şiretule, 'aşa-i 
c'ai uitat? — ai uitat şi cucul pe care-l puneai să 
cânte? Inchipueşte-ţi, s'a stricat cucul, a căzut jos, 
baba Susana l'a stricat grijind prin casă; aşa, aşa, 
şi şedeai pe genunchile mele şi strigai hop, hop, 
şi cu m'am dus să-ţi aduc calul cel de lemn. — 
Doamne Isuse! Cine ma pus. pe mina măgar b&- 
trân să te las singur? dar ce. sudoare rece imi 
curse peste tot trupul, când te-am auzit ţipând... 
alerg in casă şi ce văd? Te văd lat la pământ şi 
plin de sânge.... Maica Domnului !. Mi se părea că-mi 
varsă cineva o cofă de apa rece in cap. Dar ag
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se 'ntimplă când nu iei sama la copii. Doamne, de 
ți-ar fi dat in ochi, şi incă era mâna dreaptă. Cât 
voiu trăi, am gânâit, n'oiu mai da copiilor in mână 
cuţitaş, foarfeci sau ori-ce lucru ascuţit, noroc că 
stăpânul şi st&pâna plecase — cât voiu trăl mi-oiu 

„aduce aminte. Dar de mă dedeau afară, de mă.. 
Dumnezeu să te erte, copil nesocotit. Dar slavă 
Domnului, s'a vindecat bine, numai semnul a remas. 

MOOR 

Nu pricep nici un cuvânt din toate cele ce spui. 

DANIEL 

Ia atunci era vremea cea bună. Câţi posmagi, 
câte prăjituri şi macaroane ţi-am dat, totdeauna 
te-am iubit cel mai mult, mai ştii incă ce mi-ai 
spus colo jos in grajd, când te-am incălecat pe 
roibul stăpânului şi te lăsam să te primbli pe şes? 
Mi-ai spus; Daniel, lasă să mă fac mare şi atunci . 
am să te fac vătaf şi ai să te sui cu mine în tră- 
sură. Da, am spus eu rizând, dacă-a da Dumnezeu 
viaţă şi sănătate şi nu ţi-ar fi ruşine de un moş- 
neag, te-oiu ruga să-mi dai căsuţa cea din sat, in 

„ care de mult nu mai şade nime şi acolo m'oiu a- 
şăza cu vre o douăzeci ds poloboace de vin şi oiu 
tind o 'crâşmă la bătrâneţe. Dar rizi, rizi, asta ai 
uitat-o ? şi te faci că nu mai cunoşti pe moşneag, 
şi te faci că eşti străin şi mândru? Dar tot eşti 
stăpânul meu, ai fost cam uşurel câtăva vreme, 
să nu fie cu bănat, dar aşa 9 tineretul, la urmă 
se indreaptă cu toţii. - - 

MOO8 (imbrăţoșându-l). 

"Da, Daniel, n'o mai pot asernde. Eu sunt Carol!



Eu sunt Carol pe care Pai perdut, ce fane A- 
malia mea ? 

DANIEL (incepe a plânge), 

Gândiam eu păcătosul, b&trânul, c'oiu avea incă 
bucuria ? Şi reposatul, Dumnezeu să-l erte, a plâns 
in deşert. Hai! Hai! Titvă albă, oase putrede, co- 
boriţi-vă in groapă cu bucurie! Stăpânul meu tră- 
eşte, Pam Văzut cu ochii. 

MOOR 

Şi va ținea aceea coa făgăduit... na, moşnege, ia 
asta pentru roibul din grajd, (li dă o pungă) n'am 

uitat pe bătrânul credincios. 

DANIEL 

„ Ce fel? Te greşeşti, imi dai prea mult. 

 MOOB 

Nu mă greşesc, Daniel. (Daniel vrea să cadă in ge- 
nunchi), Scoală, spune-mi co face Amalia mea? 

- DANIEL 

Binecuvântare cerească! Of! Doamne ! — Amalia, 
ol ea n'a să mai trăiască, a să moară de bucurie! 

M008, (viu), 

Nu m'a uitat? 

DANIEL 

Uitat? Ce vorbe sunt acestea, să te uite pe. 
dumneata? Ai fi trebuit să fii față şi să vezi in 
ce stare era când a venit vestea c'ai murit, veste 
răspândită de stăpânul nostru.
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MOOR 

Ce spui? frate-mio.., 

o DANIBL | 
Da, fratele dumitale, stăpânul nostru... fratele dumitale; altădată ţi-oiu spune mai multe, când a fi vreme. Şi cum il primea, când venia in toată ziulica, să-i facă propunere şi s'o facă stăpână. O, trebue să merg, să merg să-i dau ae ştire (vrea să iasă), 

| 

| MOOR 
Stăil Stai! Nu trebue să afle! Nime nu trebue să afle, nici chiar frate-inio. 

DANIEL 

Fratele dumitale ? Nu, nu, el nu trebue să afle. EI măi vârtos nul Dacă nu cumva ştie mai mult decât ar trebui să ştie. O! Iţi spun, sunt oameni răi, fraţi răi, stăpâni răi, dar eu pentru tot aurul stăpânului n'aş vrea să fiu servitor rău; stăpânul cel bătrân le credea mort. 

MOOR 

Him! ce gopteşti acolo ? _ 

DANIEL (mai incet). 

Şi când inviază cineva aşa fără veste... fratele " dumitale era singurul moştenitor 'al reposatului, Dumnezeu să-l erte... 

„ MOOR . 

 Moşnege! Ce şopteşti acolo intre dinţi, ca şi când ai avea pe limba taun secret grozav, care nu Yrea să easă”şi ar trebui să easă? Vorbeşte mai lămurit,
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DANIEL 

Dar mai bine mi-oiu roade oasele de foame, . 
mai bine-mi voin bea insuş apa de sete, decât să 
dobândesc avuţii printr'un omor (ese iute). 

MOOR 

"... (singur, tresărind după o pausă grozavă). : 

" Trădat, trădat! Ce fulger imi trece prin suflet, 
uneltiri criminale! Cor şi iad! Nu tu, tată, uneltiri 
criminale! Ucigaş, trădător prin uneltiri criminale ! 
Inegrit de dinsul, scrisorile mele falsificate, dosite, 
ascunse, inima lui plină de dragoste... O! nsbun 
miserabil.ce am fost! inima părintească plină de 
dragoste... O, trădare, trădare! m'ar fi costat o in: 
genunchiare, mar fi costat o lacrimă. O, nebun ră. 
tăcit ce am fost! (lovindu-se cu capul de păreţi). Aş 
fi putut îi fericit. O1 inşălare; inşălare! Fericirea 
vieţei -mele răpită prin inşălăciune (aleargă furios 
incoace şi incolo). Ucigaş, prădător prin 'uneltiri cri- 
minale! El nici nu sa supărat, in inima lui nici 
măcar un gând de blăstem. 0! ticălos, neințeles 
infam, infernal! (Intră Kosinsky). 

KOSINSEY 

Ei bine, căpitane, unde eşti, “se vede că voeşti 
să mai remâi aice? ae 

MOOR | a 
Mergi, inşelează caii! Până a nu apune soarele 

trebue să fim dincolo de hotar! - 

KOSINSKY 

Glumeşti ?
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MO0R (imperios). 

„Iute, iute, nu zăbovi, fă ca nime să nu te vadă 
(Kosinsky ese). Fug din aceste ziduri. Cea mai 
mică intârziere m'ar pută infuria'şi el e fiul pă- 
rintelui meu. Frate, frate! Mai făcut omul cel mai 
nefericit pe pământ! Eu nu te-am vătămat nici- 
odata, nu te-ai purtat frăţeşte. Culege in pace ro- 
durile mirşavei tale fapte, presenţa mea nu-ţi va 
mai turbura liniştea, dar nu te-ai purtat frățeşte. 
Fapta ta s'o acopere pe veci intunericul şi nici 
moartea n'o mai invieze (intră Kosinsky), 

KOSINSEY 

S'au pus şelele, r-oţi să incaleci când ţi-a plăcea. 

„ MOOR 

Dece mă pripești ? Dece această grabă? Să n'o 
mai văd? 

XOSINSKY 

Pe loc scot şelele dacă vrei; tu mi-ai spus să 
mă grăbesc cât voiu pută, 

„M00R 
Incă o singură dată! Un singur adio incă; voiu 

să beau toată otrava acestei desfătări, şi pe urmă... 
Stăi Kosinsky, incă zece minute, aşteaptă-mă la 
portiţa din dos şi plecăm.



— 283 — 

SCENA IV. 

In grădină. 

AMALIA (singură), 

- Plângi, Amalia ?... Şi asta a rostit-o cu o voce! 
cu 0 voce... imi părea că natura reintinereşte, pri- 

măverile trecute ale amorului reinviau cu această 

voce! Privighetoarea cânta ca odinioară, florile 

imprăştiau ca odinioară plăcutul lor miros şi eu 

mă aflam imbătată de desfătare in braţele lui. 
Ha! inimă fa!şă şi 'necredincioasă! Cum vrei să-ți 

infrumuseţezi sperjurul | .Nu, nu! Pei din sufletul 

meu, imagine criminală! Nu mi-am sfârmat jură- 
mântul, prea iubite! In inima unde domneşte Ca- 
rol, nu poate locui un alt muritor, — Dar dece se 
intoarce sufletul meu necontenit fără voie spre a- 
cest străin? Este el atât de strâns legat cu ima- 
ginea prea iubitului meu? Hnaginea lui nu esto 
eternul tovarăş al prea iubitului meu? Plângi, A- 
malia? Ha! voiu să fug de el, să fug, ochiul meu 
să nu mai vudă pe acest străin ! 

(Hoţul Moor deschide portița grădinei). 

AMALIA (tresărind). 

St! St! Am auzit portiţa grădinei (zăreşte pe 
Carol şi se ridică), E1? Unde? Co? Am impietrit, nu 
pot fugi ; nu mă părăsi, Dumnezeule ceresc! In su- 
fletul meu nu incap două dumnezeiri şi sunt numai o 
biată muritoare ! (Scoate portretul lui Carol). Tu, Carol, 
fii geniul meu contra acâstui străin ce vine să strice 
amorul nostru! La tine, la tine voiu să mă: uit, 
departe de mine toate ochirile 'nelegiuite cătră a- 
cesta. (Şede in tăcere cu Gchiul intii pe portret),
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MOOB 

Dumneata aici, domnişoară ? Şi tristă? Şi o la 
crimă cade pe acest portret? (Amalia nu-i răspunde), - 
Cine e fericitul, pentru care se inarginteşte ochiul 
unui ânger? Imi daţi voie să văd Şi eu ?... (vrea să 
se uite la portret); : , . 

AMALIA 

Nu! Dal! Nu! | 

a MOOR (dând inapoi), 
Ha! Merită el astă indumnezeire, merită el? 

Ei AMALIA 

De Pai cunoscut! 

Mi -MOOBR 

„L'aş fi invidiat, 
| | AMALIA 
Vrei să zici, adorat, 

MOOR 

Ha! 

AMALIA 

O, ţi-ar fi. fost atât de scump... faţa lui, ochiul 
său, sonul vocei sale samănă atât de mult... cu a dumitale, îl iubiarn atâta... (Moor se uită la pământ), 
Aici unde stai, a stătut el de mii de ori, şi 'ală- 
turea aceea care lângă dinsul uita cerul şi pământul; 
de aicea privia ochiul său imprâjmuirile aceste 
incântătoare, simțeau măreaţa sa ochire şi 'se in- 
frumuseţau de plăcerea, .ce Tevărsau asupra orna- 
mentului lor cel mai. frumos,  aicg 'captiva cu 0: 
musică divină ascultătorii aerului, aice culegea rose
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şi le culegea pentru mine, aice, aice, ne imbrăţo- 
şam, buzele sale ardeau pe ale mele, şi florile mu- 
riau fericite sub picioarele a doi inamoraţi, 

MOOR 

Şi nu mai este? 

AMALIA 

” Pluteşte pe mări furtunoase. Amorul Amaliei î! 
intovărăseşte. Călătoreşte prin pustiuri selbatice şi 
năsipoase. Amorul Amaliei face ca năsipul ferbinte 
să inverziască sub picioarele lui şi ca tufe selba- 
tice să infloriască, miezul zilei ei „pirleşte capul, 
grindina furtunoasă îi udă tâmplele, şi amorul A. 
maliei îl leagănă în mijlocul furtunelor ; oceanuri, 
munţi şi orizonturi despart pe inamoraţi, dar su: 
fletele lor sboară din inchisoarea pulberoasă şi sa 
intilnesc in paradisul amorului, Te v&d trist, dom: 
nule conte? 

MO0OB 

Cuvintele de amor inviază şi amorul meu. 

AMALIA (ingălbenindu-se). - 

Ce, iubeşti pe alta? Vai mie, ce am spus? 

MOR 
M5 creză mort şi rămase credincivasă mortului; 

apoi află că trăese şi-mi sacrifică coroana unei sfinte. 
MS ştie rătăcind prin pustiuri şi viețuind in miserie, 
şi amorul ei sboară prin pustiuri spre mine. Şi ea 
se numeşte Amalia ca şi d-ta, domnişoară, 

AMALIA 

Cât invidiez pe Amalia dumitale !
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MOOR 

O! e o fată nefericită; iubeşte pe un om perdut 
şi amorul ei nu va afla niciodată resplătire. 

AMALIA 

Ea va afla resplătire în raiu. Nu este o lume mai 
bună unde cei intristaţi se bucură şi cei ce s'au 
iubit se recunosc? 

MOOR 

Da, o lume unde vălul cade şi acei ce s'au iubit 
se recunosc cu groază, acea lume se numeşte ete» 
nitatea. Amalia mea e o fată nefericită. 

AMATIA 

Nefericită, şi o iubeşti? 

MO00B 

Nefericită, pentru că mă iubeşte! Cum dacă aş 
fi un ucigaş? Cum, domnişoară, dacă acel pe care 
il iubeşti ţi-ar putea număra câte un omor pentru 
fiecare sărutare! Vai! Amalia mea e o fată ne- 
fericită | 

AMALIA (cu veselie). 

Ha! Cât sunt eu de ferice! Iubitul meu e re- 
fiectul Dumnezeirii şi Dumnezeirea e numai bu- 
nătate şi indurare! Nu putea vedă suferind o muscă, 
sufletul său e atât de depărtat de gânduri de sânge, 
cât e de departe miază-zi de miază-noapte. 

„MOOB 

işi intoarce ochii, şi-i ţinteşte spre câmpie. Amalia ia ţ p np 
alăuta şi cântă).
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AMALIA 

Vrei să mă lași, Hector, să te desparți de mine, 
S'alergi unde Achile cu neinvinse mâne 
Aduce lui Patrocle -un sacrificiu cumplit? 
Cine pe copilu-ți va invăţa oare 
Arcul să incoarde, Zeii să onoare ..- 
Când de negrul Xantus vei fi inghiţit ? 

MOOR (ia alăuta şi cântă), 

Adă-mi crunta armă, scumpa mea soție 
Un ferbinte dor mă chiamă 'n bătălie! 

(Aruncă aluta și fuge). 

SCENA V. 

O pădure din apropiere, noapte. Intr'o parte un castel 
i vechiu şi risipit, 

Ceata hoţilor (aşăzaţi la pământ). 

HOȚII (cântă). 

A aprinde, a fura 

Asta-i viaţa ce iubim, 

Poate mâni ne-or spânzura 

Făr' de grije azi să fim. 

O viaţă veselă trăim 

O viaţă 'ncântătoare, 

Tune cerul! noi dormim 

Prin păduri ne găzduim, 

Luna-i al nostru soare 

Lui Mercur ne inchinăm 
Altui Zeu nu ne plecăm,
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Astăzi la popa la masă 
Mâni la altul de bani greu, 
Ce-a fi 'n urmă nu ne pasă, 
Bată-și capul Dumnezeu | 

Când in zama cea de vie 
Pântecele neam scăldat,. 
Suntem plini de 'vitejie 

"Şi cu dracul bem frăţie 
Ce domneşte n iad. 

A părinţilor strigări 
Ş'ale mamelor văitări, 

"A mireselor urgie 
Ne umplu de veselie, 
Hal când se sbuciumă sub al nostru topor 
Şi rag ca vițeii şi ca mușştele mor, 
Ochiul ni se 'nveseleşte 
Şi urechea ne zimbeşte, 

Şi când vine cel cu coasa 
Să reteze snopii, 
O dușcă de vin și... heisa | 
Noi dăm pielea popei. 
Şi cuprinși de vesel dor: 
Mergem inspre iad in sborl 

. SCAWEIZER 
Inoptează şi căpitanul nu mai vine. 

RAZMANN 

Şi ne spusese că va veni la opt oare, 

” i SOHWEIZER 

De cumva i sa intimplat ceva... Camarazi A- prindem şi ucidem tot ce ne ese inainte.
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SPIEGELBERG (luând pe Razman la o parte). 
Razmann, am să-ți spun o vorbă, 

, SCEWABRZ (cătră Grimm). 

N'am face bine -să trimitem spioni ? 

CRIMA | 
Lasă-l, poate să fi făcut vre o treabă care să ne dea pe toți de ruşine. 

SOHWEIZER 

Te 'nşăli sau mă iee dracu. Când s'a pornit de la noi nu părea că are in gând vre o treabă do meseria noastră. Nu ştii ce-a spus, când treceam peste şes? „Cel care-mi va fara, un morcov işi lasă capul aice, atât de sigur cât. mă numesc Moor 1“ Nu ne e ertat să furăm. 

RAZMANN (incet cătră Spiegelberg). 

La ce capăt vrei să eşi? vorbeşte mai lămurit, 

SPIEGELBERG - 

Pst! Pst! Nu ştiu ce idei avem, eu şi tu despre libertate; declamăm de minune contra atirnării şi lăsăm să ne injuge la car ca pe boi; nu-mi place. 

SCEWEIZER (cătră Grimm). 

Ce dracu rumegă dobitocul ăsta? 

RAZMANN (cătră Spiegelberg) 
Vorbeşti de căpitan? 

SPIEGELBERG 

Pst! Pst! Sunt urechi de ale. lui printre noi. — 
16300. — Scrieri complecte. Vol, V, 19
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Căpitan, il numeşti? Cine Pa fâcut căpitan? N'a 
usurpat el acest titlu. care de drept mi se cuvine 
mie? Ce? Deaceea ne riscăm vieţele, deaceea ne 
supunem la toate capriciele soartei, pentru a avă 
fericirea de a servi unui sclav? Servi, când am 
pută fi principi? Pre-a mea lege, Razman, asta nu 
mi-a plăcut niciodată! 

SOEWEIZER (cătră ceilalţi). 

Da, tu eşti un adevărat erou. Ştii să turteşti 
broaşte cun petre, vuetul ce face căpitanul când işi 
suflă nasul, te-ar pută face să treci prin urechile 
unui ac. 

SPIEGELBERG (citră Razmann). . 

“Da, şi de mulţi ani chitesc eu să fie altfel. Raz- 
mann, de eşti bărbatul care te-am crezut totaea- 
una... Razmann, el nu e aice, ei il ered pe jumă- 
tate perdut... Razmann, mi se pare că i-a sunat - 
ora... Ce, nici nu ţi se rumineşte fața când sună 
clopotul libertăţii? Nici atâta inimă mai să *nţe- 
legi acest plan sumeţ? 

RAZMANN 

Ha! Satană, cu ce lanţuri imi infăşuri sufletul ? 

SPIEGELBERG 

Ai priceput? Bine, urmează-mă! Am luat sama | 
incotro au apucat, vino, dou pistoale rareori gre- 
Şesc, şapoi vom avea meritul dea f cei intăi 
care au sugrumat copilul (vrea să-l tragă după dinsul). 

SCEWEIZER (scoţâna spada). 

Ha! bestie! Imi aduci aminte de codrii Boemiei !
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Nu ai fost tu cel intâiu care a inceput a schelălăi când se striga: „vine duşmanul“? atunci am - făcut un jurământ... mori, ucigaş mişel ce eşti! (il stră- 
punge). 

ROȚII (in mișcare), 

Hola! Hola! Schwwreizer!,.. Schweizert..: Spiegel. 
berg!,., despărţiţi-i! - . 

- SUEWEIZER (aruncă arma jos). 

Na! crapă... Liniştiţi-vă camarazi, nu vă spărieți de o nimica. Bestia asta a fost totdeauna, inveni- nată contra căpitanului şi n'are nici o sgârietură pe tot trupul, vă rog, liniştiţi-vă. Ha, mişelul, pe din dos voia să ucidă bărbaţi! Bărbaţi pe din dos; deaceea am vărsat sudori pe “lumea asta, ca'să trecem pe ceea lume ca nişte ticăloşi? 'Tu bestie, deaceea ne-am culcat in foc şi in fum ca să cră- păm la urmă ca nişte gusgani? Si 

GRIMM 

Dar la dracu, camarade, care a fost causa? Că. pitanul a să se infurieze, 

" SORWEIZER 
Asta treaba mea să fie şi tu, ticălosule” (cătră Razmann), i-ai fost tovarăș! Pei din ochii mei! Şi Schufterle făcuse aşa; deaceea Pau şi spânzurat in Elveţia, cum îi prooroise căpitanul. (Se aude un 

pistol), Ia 

SCHWARZ 

Ascultaţi, un pistol! (alt pistol) Incă unul! Hola 1 Căpitanul! ie . . RR
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GRIMM 

Răbdare, trebue să se audă un al treilea foc (se 
aude şi al treilea foc). - 

SCHWARZ 

El e! El e! Ascunde-te Schiveizer, să-i răspundem! 
(Slobod pistoalele), “ : 

Îloor, Kosinshy (intră). 

SOHWEIZER (mergEndu-i inainte). 

! Bine ai venit, căpitane,. am fost cam iute in lipsa 
ta (ducendu-l la cadavru). Judecă-ne pe amândoi, pe 
din dos voia să te ucidă, 

HOȚII (inspăimântaţi), 

Ce, pe căpitanul ? 

i M0OB, (acufundat in aspectul lui Spiegelberg). 

O! mână neinţeleasă a resbunătoarei Nemesis ! 
N'a fost el acela care ne-a cântat cântecul : de si- 
rena? Consacră astă armă negrei resbunări! Asta 
n'ai făcut-o tu, Schweizer. 

SCEWEIZER 

Pre-a mea lege, eu am făcut-o şi zău nu e fapta 
„cea mai rea ce am făcut in viața mea! (Se depăr- 
tează nemulțămit). : 

MO0R (gânditor). 

Inţeleg, părinte ceresc, inţeleg, crengele cad qe 
pe arbori, şi toamna mea a sosit, Luaţi-l din ochii 
mei! (Se depărtează cadavrul lui Spiegelberg). 

GRIMM 

Dă-ne ordine, căpitane, ce să facem?



MOOB 

Incurând, incurând, se va împlini totul; daţi-mi 
alăuta, m'am perdut, de când am fost acolo; alăuta 
zic, trebue prin cântec să-mi redobândese puterea, 
lăsaţi-m8! 

ROȚII 

E mezul nopţii, căpitane. 

MOOR 

Cu toate aceste erau numai lacrimi de teatru, 
voiu să ascult cântul roman, ca să se deştepte ge- 
niul adormit; daţi-mi alăuta. Ziceţi că e mezul 
nopții? a 

SOEWARZ 

De nu va fi şi mai bine, Somnul ne apasă greu 
„ca plumbul. Da trei zile n'am închis ochii. 

NOOR 
Alinătorul somn se lasă el şi pe ochii răilor? De 

ce dar fuge de mine? Eu n'am fost niciodată, nici 
mişel, nici rău; culcaţi-vă, mâne dimineață vom 
merge mai departe. : 

HOȚII 

Noapte bună. (Se culcă la pământ şi adorm), 

(Adâncă tăcere). 

MOOR (ie alăuta şi cântă). 

Brutus. 

“Te salut frumoasă și pacinică câmpie 
In sânul tău primește pe ultimul Roman! : 

De la Philippi unde, in crunta bătălie 
Perdui a mea viaţă, repaos nu mai am,
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Unde eşti, o Cassius? Roma este moartă 
Fraţii noştri sunt bătuţi, imprăştieţi | 

Atunci pentru scăpare eu bat Va morţii poartă 
Căci lumea pentru Brutus deacum nu are preț. 

Cesar, 

Ce muritor cu față etern învingătoare 
Incoace se coboară din dealul prăpăstios? 

Ma! dacă nu mă 'nşală o voace interioară 
Aud pas de Roman, măreț, maiestuos. 

A Tibrului fiu mândru, cu călttoare pasuri 
Trăeşte incă ttrgul pe şapte culmi fundat? 

Ah! Am vărsat adesea ferbinţi, amare. plânsuri 
De când de-al stu părinte, de Cesar e lăsat, | 

Brutus, 

Ha! tu, străpuns de douăzeci şi trei de ori 
Din intuneric cine Ja luce te-a. chemat? 

In Orcus te intoarce, tu mândre plângttor, 
Căci nu ai triumfat | 

“În vale la Philippi in crunta 'ncăirare 
" “S'au prăpădit ai libertăţii luptători 
Roma pe-a: mea groapă zace 'n desperare 

La Minos merge Brutus—tu mergi în lad și mori. 

Cesar 

Brutus! In inima-mi de dragoste ferbinte 
O! fiul meu virit-ai un fer. ucigttor, 

Şi tu Brutus, şi tu, străpungi pe-al tău părinte 
Când te fâci al lumii intregi moştenitor? 

Mergi | Dintre toți Romanii tu teai făcut mai mare 
Cuţitul infigendu-ți in sinul părintesc, . 

Mergi | strigă'n lumea'ntreagă vestea defăimătoare 
Din toţi Romanii Brutus a devenit mai mare 

Cuţitul infigEndu-și in sinul părintesc!
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Mergi | Știu acuma cine pe-a Lethei triste maluri 
ME mai opria... | , 

O, negrule vislaș! resbate printre valuri | 

Brutus. 

Părinte stăi! In lumea intreagă de sub soare 
Din toţi, cunoscui numai pe-un singur muritor 

Ce ar fi putut cu Cesar să aib'aseminare 
Pe acela l'ai numit fiu și moştenitor. 

Un Cesar puti numai o Romă să răpiască 
Din toţi un Brutus numai lovi in peptul său, 

Unde-i un Brutus, Cesar nu poate să trăiască 
Intoarce-ţi pasu "n stinga, în dreapta apuc eu, 

(Pune alăuta la o parte şi se preumblă gânâitor 
incoace şi incolo). 

Cine-mi poate garanta. viitorul 2... Totul e atât de 
intuneric, labirinturi incurcate, nici o eşire, nici o 
stea călăuză... De s'ar mântui ca un joc: sarbed de 
marionete... dar dece această sete de fericire eternă ? 
Dece idealul unei perfecţiuni neatinse ? Dece im- 
pulsiunea la proiecturi ce nu se pot indeplini ?.— 
Dacă o mică mişcare pe acest instrument (işi pune 
pistolul la frunte) ar face pe inţelept şi pe nebun, 
pe viteaz, şi pe mișel, pe nobil şi pe berbant tot de 
o samă? In natura neinsufleţită e o armonie atât 
de divină, dece ar fi in natura spirituală o atât de 
mare disonantță? Nu, nu! Este ceva mai mult, căci 
incă n'am fost fericit. Credeţi că voiu tremura, um- 
bre ale victimelor mele? Noiu tremura! (tremură), ' 
Gemetele voastre, feţele voastre vinete, rănele 
voastre deschise şi grozave, sunt numai verigele 
unui lanţ nesfărmat al ursitei, şi acest lanţ e legat 

* de visurile juneţei mele, de la umoarea mancei şi
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a invăţătorului, de temreramentul tătălui meu, de 
sângele maicei mele! (Cuprins de groază). Dece nu m'a făcut Perillus un bou ca umanitatea să se pră- 
jiască in pântecele meu intierbântat; (indreapri țava pistolului spre frunte), Timp şi eternitate, legate una 
de alta printr'un “singur moment! Cheie grozavă care incui in urma mea inchisoarea vieței şi des- cui inaintea mea locaşul nopţii eterne! Spune-mi, ol spune-mi, unde ai să mă duci? 'Tară străină, necunoscută, ah! omenirea cade sub astă imagine, fibrele se destind și fantasia vicleană a simţurilor ne face să sburde umbre deşănțate inaintea sim- plei noastre credulităţi. Nu, nu! un bărbat nu tre- bue să şovăiască, fii ce vrei, locaş necunoscut de dincolo, numai eu să-mi fiu credincios mie, fii ce vrei, numai eu să mă intovărăşesc pe mine dincolo. Aparenţile exterioare sunt numai lustrul omului, eu singur imi sunt cerul şi iadul. De mi-ai lăsa mie sin- Bur vie o parte a lumii prefăcută 1n cenuşă, o parte ce ai exilat-o din ochii tăi, unde nu voiu avea alţi tovarăşi 'decât noaptea singură şi eternul de- şert, aş popula deşertul tăcut cu -fantasiile mele Şi aș avea toată eternitatea pentru a analisa in voie tabloul incureat a] miseriei umane! Ori vrei să mă conduci prin naşteri noue, prin noue scene de miserie din treaptă 'n treaptă la nimicire? Nu voiu pută rupe firele vieţei care-mi sunt toarse pentru viața de dincolo, atât de uşor cum le pot rupe pe acestea? Tu mă poți preface in nimica, dar astă libertate nu mi-o poţi lua (incarcă pistolul şi deodată se oprește). Dar să mor de frica unei vieţi pline de chinuri? Să mă las invins de miserie? Nu, voiu să sufer! (aruncă pistolul). Plece-sa chinul inaintea mândriei mele, voiu .să-mi implinesc 'ur- sita! (Se intunecă din ce in ce mai mult).



HERMANN (vine prin pădure). 

Hu! Hu! Grozav ţipă buhna! in sat bate miezul 
nopţii ;... bine, bine, crima doarme, în această sel- 
bătăciune nu-i nici un spion (se apropie de castel şi 
bate). Eşi, om al durerii, locuitor al turnulul! Iţi 
aduce mâncarea, 

MOOR, (dând incet inapoi). 

Ce vrea să zică asta? 

0 YOCE DIN CASTEL 

Cine bate? Hei! Tu eşti Hermann, corbul meu ? 

HERMANN 

Da, eu sunt, Hermann, corbul tău, vino la gratie 
şi mănâncă. (Se aude buhna tipând). Cumplit cântă 
camarazii ti; iţi place mâncarea, bătrâne? 

VOCEA. 

Imi era foame. Iţi mulţămese, stăpân al corbilor, 
pentru pânea ce-mi dai în pustiul! Ce mai face iu- 
bitul meu copil, Hermann? 

HERMANN 

Taci, ascultă, aud un vuet ca un horcăit! N'auz 
tu nimic? 

VOOEA 

Ce, auzi tu ceva ? 

HERMANN 

Aud vântul vijiind prin crăpăturile zidurilor, 
musică lugubră, care te face să clănţăneşti din 
dinţi şi să ţi se invineţească unghiile ; ascultă bine,
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tot imi pare c'aua horăina. Nu eşti singur, ai so- 
cietate, bătrâne... Hu! hu! hu be 

VOCEA 

Vezi ceva? | 

HERMANN 
Remâi sănătos... rămâi sănătos... grozav e acest 

locaş... coboară-te in bortă, colo sus vei găsi un 
mântuitor, un rssbunător... fu blăstămat! (vea să 
se ducă) * 

MO08 (inaintând cu groază). 

Stăi! 

HERMANN (strigând). 

Vai mie! a 
Ai K0OR 

Stai, iţi zic! 

HERMANN 

Vai, vai, vai! Totul-e trădat! 

MOOR 

Stăi! Grăeşte! Cine eşti? Ce faci aice? Grăeşte! 

HERMANN 
Ertare, oh! ertare, stăpâne! Ascultă numai un 

singur cuvânt pănă a nu mă ucide. 

MOOR (scoțând spada). 

Ce am să aud? 

HERMANN 

Ştiu că m'ai ameninţat cu moartea, n'am putut
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altfel, trebuia s'o fac, sus este un Dumnezeu, colo 
inuntru insuş părintele tău... mi-a fost milă... o- 
moară-mă! 

MOOR 

Aici e vre-o taină., Spune, vorbeşte, voiu să 
ştiu totul! 

VOCEA 

Vai, vai! Tu vorbeşti, Hermann? Cu cine vor- 
beşti, Hermann ? 

MOOR, 

Colo mai e unul... Ce este aicea? (alergând spre 
turn). E vre un inchis pe care oamenii lau înlăturat? 
Voiu să-l mântuiu, Voce, te 'ntreb, unde-i poarta? 

HERMANN 

O, indură-te, st&pâne! nu merge mai departe, 
si&pâne, destul ! (îi tae drumul). 

MOOR 

De patru ori incuist! Dă-te în lături, voiu să 
aflu... Pentru intăia oară veniţi-mi in ajutor, unelte 
tălhăreşti! (la 'un instrument de tălhar şi deschide 
poarta din fund ; inaintează un bătrân uscat ca un schelet). 

BETRÂNUL 

Induraţi-vă de un nenorocit! Induraţi-vă | 

"MODE (dând spăriet inapoi). 

E glasul tatălui meu! 

BETRÂNUL MOOR 

Slavă. ţie Doamne! A sosit ciasul mântuirii !
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MO0OR 

Umbră a bătrânului Moor! Ce te-a turburat in mor: 
mânt? Ai tras după tine un păcat pe ceea lume 
care-ţi inchide calea la portile raiului? YVoiu ga 
rugăciuni ca să-ți trimit sufletul” rătăcit in patria 
sa. Ai ingropat aurul văduvelor şi al orfanilor in- 
cât rătăceşti gemâna pe la mezul nopţii? Voiu să 
smulg comoara subpământeană din ghiarele zmeu- 
lui încântat, chiar dacă ar fi să verse asupra mea 
mii de flăcări şi să incerce ascuţiţii săi dinți de 
spada mea,—ori vii:să răspunzi la intrebările mele 
şi să-mi explici enigma eternității? Vorbeşte, vor- 
beşte! Nu sunt omul fricei. 

BĂTRÂNUL MOOB 

Nu sunt o umbră, pipăeşte-mă, trăesc. Oh! o 
viață ticăloasă, miserabilă ! 

MOOB 

"Ce, n'ai fost ingropat ? - 

| B, 11008 
Am fost ingropat, adică un câne mort zace in 

mormântul părinţilor mei, şi eu de trei luni de 
zile mă usuc in această boltă subpământeană in 
care razele soarelui nu străbat, in care nici un 
aer cald nu suflă, unde nu te visitează nici un 
amic şi unde corbii. sălbatici croncănese şi buhnele 
ţipă pe la mezul nopţii. 

MOOR 

Blăstăm! Cine a fâcut aceasta? 

, B, MOOR 

Nu-l biăstăma, a făcut-o fiul meu Franz,



— 30 — 

NOOR 

Franz? Franz? O chaos etern! 

B.-MOOR 

De eşti om şi ai inimă de om, mântuitor necu- 
noscut, ascultă nefericirile unui părinte ce i-au a: 
dus fii săi; de trei luni de zile le plâng in ziduri 
surde, dar numai un echo s&e imiingână văitările, 
deaceea, de ești om şi ai inimă de om... 

MOOR 

Rugămintea aceasta ar puta deştepta fiare săl- 
batice din visuniile lor. 

B. NOOR 

Zăceam pe pat, abia incepusem să redobândese 
puteri după o boală grea. Vine un om la mine 
carv-mi spune că fiul meu cel mai mare ar fi 
murit in bătălie, şi aduse cu dinsul o armă pătată 
de sângele stu şi ultimul său adio, care zicea că 
blăstămul meu Var fi aruncat in bătălie şi'n moarte 
şi'n desperare, 

NOOR (intorcendu-şi iute faţa). 

Totul e descoperit! 

_B. MOOR 
Ascultă mai departe! Când auzii vestea, am le- 

şinat. Trebue. să me fi crezut'mort, căci când mi-am 
venit ear in fire, eram intins in sicriu şi invălit 
intrun giulgiu ca un mort. Am sgâriat la capacul 
sicriului. Capacul se deschise şi dinaintea mea sta 
fiul meu Franz. Ce? strigă el cu o voce grozavă, 
vrei să trăeşti o eternitate? şi pe loc se inchise 
capacul sicriului. Tunetul acestor vorbe imi răpise



cunoştinţa; când mă deşteptai din nou, Simţii că se ridica sicriul şi că-l punea intr'o trăsură care se mişcă vre-o jumătate de oră. Insfrşit se des- chise, mă aflai la uşa acestei bolte, fiul meu era lângă mine şi omul care-mi adusese arma de la Carol. De zece ori i-am imbrățoşat genunchii, şi m'am rugat şi lam conjurat, plângerile părintelui s&u nu-i străbătură pănă la inimă. In turn, tică- losul, tună vocea sa, destul ai trăit! Şi am fost aruncat fără indurare in această boltă şi fiul meu a incuiat uşa după mine. 

MOB 
E cu neputinţă, cu neputinţă! Tenşăli, . 

B. MOOR 

Poate că m&'nşell Ascultă mai departe, dar nu te mânid. Aicea zăcui douăzeci de ore şi nimeni nu gândi la nevoia mea, şi niciodată n'au călcat picioare omeneşti in acest pustiu, câci o zicătoare - veche spune, că umbrele străbunilor mei se joacă in aceste ruine cu lanţurile lor, şi -insfirşit. auzii poarta deschizându-se şi omul acesta imi aduse pâne şi apă, şi-mi descoperi că fusesem condemnat să mor de foame şi că şi-ar risca viaţa de s'ar afla că-mi aduce mâncare. Aşa am trăit in durere şi 
miserie o vreme indelungată, dar umezeala necon: tenită, aerul impuţit al noroiului meu, nemărginita 
ticăloşie făcură de-mi perdui puterile, de mi se uscă trupul; de mii de ori cerui cu lacrimi moar- 
tea de la Dumnezeu, dar se vede că -m&sura pe- 
-depsei mele incă nu e plină, ori poate mă aşteaptă 
incă “vre-o bucurie de m'am putut conserva prin astfel de minuni. Dar sufer cu dreptul... Carol, Ca- ol! şi părul lui incă nu era alb,
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MOOR 

Destul. Sculaţi-vă! Inimi de petre, sloiuri de 
ghiață, dormitori trândavi şi nesimţitori? Nu se 
deşteaptă nimeni? (Scoate un pistol şi sloboade). 

, OŢIL (trezindu-se). 

He? Hola! Hola! Ce este?. 

, MOOR 

Istoria asta nu v'a deşteptat din somn ? Somnul 
etern S'ar fi trezit! Priviţi incoace, priviţi incoace ! 
Legile lumii s'au prefăcut intrun joc de noroc, 
legămentul naturei s'a Tupt, discordia a reinviat, 
fiul şi-a ucis părintele. 

ROȚI 

Ce spune căpitanul ? | 

MOOB ” 

Nu, nu Va ucis! Cuvântul ucis e prea dulce, fiul 
a torturat, a ințepat, a schinjuit, a jupuit pe pă 
rintele stu de mii de oril Dar aceste vorbe sunt 
prea umane. a făcut fapte de care s'ar inroşi pă- 
catul, de care s'ar ingrozi canibalul, ce n'au putut 
inchipui demonii de când eternitatea. Pe insuşi 
tatăl sâu... O! priviţi, priviţi, a leşinat... In bolta 
aceasta a aruncat fiul pe părintele său... umezeală, 
frig, foame, sete... O! priviţi, priviţi! e însuş tată] 
meu, o mărturisesc. 

HOȚII (s'apropie cu vuet și inconjură pe bătrân), 

“Tatăl tău, tatăl tău! 
SCAWEIZER (s'apropie cu respect și cade in genunchi), 
Tată al căpitanului meu! Iţi sărut picioarele! Po- 

runceşte acestui cuţit |
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MOOR 

R&sbunare, r&sbunare ţie! bătrân batjocurit, bătrân profanat ! Aşa rup de acum inainte legămintele fră- țeşti (iși rupe haina). Aşa blăstâm fiecare picătură de sânge frățesc, în faţa cerului ! Ascultaţi-mă, lună 
şi stele, ascultă-mă cer funebru care ai privit la ticăloasa faptă! Ascultă-mă de trei ori grozavule Dumnezeu, care domneşti colo sus asupra lunei şi r&sbuni şi osindeşti deasnpra stelelor şi lumi= 
nezi noaptea cu Înlgerul tău! — Aici ingenuchez, aici ridic cele troi degete in groaza nopţii, aici 
jur, şi natura mă seuipe afară din marginile sale ca, o bestie r&utăcioasă de-mi voiu sfârăma jurământul, 
jur.să nu mai salut lumina zilei pănă ce sângele 
părintucigaşului nu va uda această peatră şi se va evapora spre soare! (Se ridică), 

BOȚII 
E o festă de Belyal! Spue cineva că no! suntem 

nişte r&i, nu, pe toți dracii! De acestea n'am făcut 
noi niciodata! 

„MOOR 

Da! pe toate grozavele suspinuri a celor ce au 
căzut sub cuţitele voâstre, cari au perit in flamele mele, pe cari i-au dărămat turnul meu risipindu-se, 
nici un gând de omor sau prădăciune nu va intra 
in peptul meu până ce hainele voastre nu vor fi insemnate cu pete roşii ca purpura, de sângele blăstâmatului. Asta n'aţi visat o niciodată, că sun- teţi braţele. unei maiestăţi mai inalte? Nodul in- curcat al ursitei noastre s'a descălcit astăzi! Astăzi 

0 putere. nevăzută ne-a înobilat meseria! Rugaţi-vă 
la cel care a pronunţat. asupra voastră această soartă sublimă, care v'a condus aicea, care va
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găsit demni, să fiţi grozavii ângeri ai negrei sale judecăţi! Descoperiţi-vă capul, cădeţi in pulbere la genunchi şi ridicaţi-vă Sfinţiţi! (Ingenunchiază toţi hoţii). îi 

a SOEWEIZER 
„ Porunceşte căpitane, ce să facem ? 

MOOR 
Ridică-te Schiweizer şi atinge aceste bucle sacre (îl duce la tatăl său şi-i dă o -buclă de Ptr în mână). Ți-aduci aminte cum ai crăpat capul acelui cavaler boem care-şi indreptase arma spre fruntea mea, pe când tu căzusem obosit in genunchi? Atunci ţi-am juruit o resplată impărătească ; până acuma nu ţi-am putut plăti datoria, 

SCHWEIZER 

Mi-ai jurat in adevăr, dar lasă-mă să te numese in veci datornicul meu. - - 

MOOR 

Nu! Acuma voiu să-ți plătese! Schweizer, ca tine n'a fost onorat incă nici un muritor: r&sbună pe tatăl meu! (Schweizer se ridică). 

SCEWEIZER, 

Mare căpitane, astazi pentru intăia oară nvai făcut mândru! Porunceşte, unde, cum, când să-l lo- vesc | i 

MOOR | 
Minutele sunt scumpe, trebue să te grăbeşti ; alegeţi pe cei mai demni din ceată şi du-i la ca: 'stelul contelu! Smulge-l din pat dacă doarme, ori visează in braţele voluptăţii! Trage-l de la masă 
46300. — Sericri complete. Vol, V. 20
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dacă e beat! Răpeşte-l de la picioarele crucii daca, 
se inchinăl Dar iţi spun, te jur, nu mi-l aduce 
mort! Voiu să-i rup carnea şi so dau la corbii 
flămânzi. Să nu-i lipsiască nici un fir de păr, să 
nu i se sgârie pelea, -voiu să-l am intreg, şi de mi-l * 
aduci viu, resplata ta va fi un milion, il voiu fara 
de la un rege cu pericolul vieţei mele şi tu vei fi 
liber ca aerul. De mai inţeles, sboară! 

SOEWEIZER 

Destul, căpitane, iţi jur pe astă mână: ori se vor 
intoarce doi, ori nici unul! Angeri exterminători ai 
lui Schwweizer, veniţi! (Ese cu o parte din hoţi). 

MOOE (cătră ceilalţi), 

Voi imprăştiaţi-vă in pădure, eu r&mân aici, 

(Cortina cade).



ACTUL V. | 

SCENA LI. 
"O sală din care se văd multe apartamente, Noapte. 

DANIEL . : . 
(întră cu un fănar şi cu un pachet de haine), : 

Rămâi sănătoasă, scumpă casă părintească, Am gustat linişte şi mulţămire „in .păreţii tăi, cât trăia incă răposatul, Dumnezeu să-l ierte! Un. vechiu servitor varsă lacrimi pe oasele tale de' mult: pu- 
trezite. Astă casă era adăpostul orfanilor şi refugiul celor părăsiţi, şi fiul t&ua prefăcut-o intr'o visunie de ucigaşi. R&mâneţi sănătoase, scânduri vechi pe care de atâtea ori le-a măturat mâna ' bătrânului Daniel. Rămâi sănătoasă vatră "scumpă, : bătrănul Daniel cu durere se desparte de tine.. Eram aşa de deprins cu tine.. A să te doară inima, bătrâne 
Elieser, dar Dumnezeu se va indura şi mă va feri de cursele şi vicleniile celui rău. Gol am venit, gol mă duc dar cel puțin sufletul mi-a scăpat. (Vrea să easă dar intilnește pe Franz care întră in haină de noapte spăriet), . 

, DANIEL | 

Ajută-mă, Doamne! Stepânul! (Stinge fănarul).-
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PRANZ 

Trădat! Trădat! Mormintele scuipă spectre. Im- părăţia morţilor deşteptată din somnul de veci, urlă la urechia mea: Ucigaş, ucigaş! — Cine se mişcă acolo? 

„DANIEL (inspiimântat). 

Maică Preacurată! Dumneata, st&pâne, strigi aşa 
prin casă şi trezeşti pe toţi care dorm? 

FRANZ 

Care dorm? Cine va zis să dormiţi? Mergi, adă o luminare! (Daniel ese ; intră un alt servitor). Nime 
să nu doarmă. Auzi? Toţi să fie treji, inarmaţi, să incarce toate puştele, nu i-ai văzut cum se furişau colo prin coridor? 

SERVITORUL 

__Pe cine, stăpâne ? 

PRANZ 

Pe cine, prostule, pe cine? Stc şi rece mă'ntrebi, 
pe cine? Nu m apucase ca spasmuri! Pe cine, 
măgarule, pe cine? Stafi şi diavoli! Noaptea-i in- 
naintată ? 

. 

SERVITORUL 

"Chiar acum a sunat două, 

PRANZ 

Ce, are să ţie noaptea pănă la zioa judecății ? N'ai auzit un vuet, strigăt de victorie, tropotul 
unor cai ce fug in galop? Unde:i Carol... voiam să 
zic: Contele?



SERVITORUL 

Nu ştiu, stăpâne,. , 

FRANZ 

Nu ştii? Şi tu faci parte din complot? Am să-ți smulg inima din coaste de-mi vei mai zice „nu ştiu!“ Mergi, chiamă preotul. . 

SERVITORUL . 

St&păne! 

FRANZ 

Murmuri? Stai pe gânduri? (Servitorul ese). 0? 
Şi calicii s'au resvrătit incontra mea? Cerul, iadul, 
tuţi resculaţi incontra mea? 

DANIEI, (intră cu luminare), 

Stăpâne... 

FRANZ 
Nu, nu tremur! Era numai un vis, Morţii incă 

nu inviază, cine spune că tremur şi că mă *ngăl- 
benesc? Mă simt aşa de uşor, aşa de :bine... 

DANIEL 

Eşti galben ca, ceara, glasul iţi este amorţit şi 
tremură, 

"PRANZ 

Am friguri, spune preotului când va veni că am friguri, spune preotului. c'oiu pune mâne să&'mi iee 
sânge. 

DANIEL 

Nu vrei să-ţi:dau câte-va picături de eter. pe 
zahăr?
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PRANZ 

Dă-mi eter pe zahăr! Preotul n'a să vie aşa de iute. Glasul imi este amorţii şi tremur, dă-mi eter pe zahăr! 

| DANIEL 

Dă-mi cheile s*adue picăturile de jos din bufet, 

PRANZ 

Nu, nu, nu! Stăi, o să mergem impreună. Vezi 
__că nu pot să fiu singur! Sar putea să... vezi in ce stare... să leşin... de rămân singur! Mi-a trece, r&mâi! ! - 

- DANIEL 
O! eşti foarte bolnav. 

_ PRANZ 
Fireşte, eată tot. Boalele turbură creerii şi ne fac de avem visuri deşanţate şi nebune, visurile 

nu inseamnă nimic, aşa-i, Daniel? Visurile vin din 
pântece şi visurile nu inseamnă nimic. În această 
noapte am avut un vis ciudat (leșină), “ 

DANIEL 
Maică Preacurată, ce este? Gheorghe ! 'Conrad! Bastian ! Martin! Vino-ţi în fire. (IL scutură), Sfântă 

Marie, Magdalină şi Iosif! Dar fi cu minte! au să zică că eu te-am ucis. Doamne, indură-te de mine! 

FRANZ (turburat). 

Fugi... fugi! Ce mă scuturi așa, schelet infrico- şat? Morţii incă nu invie. 

 



— 311 — 

DANIEL 

Doamne Isuse! A nebunit! 

E PRANZ (sculându-se obosit). 

Unde sunt? Tu eşti, Daniel? Ce-am spus? Nu 
lua sama, ori ce-am spus, nu crede; vino, ajută-mâ 
să mt scol! Era o amețeală... pentrucă,.. pentrucă, 
mi-am spăriet somnul. 

DANIEL 

Când ar fi măcar Ion aici! Să chem ajutor, să 
trimit după doftori! . 

PRANZ 

Stăi! Şezi ici lângă mine pe canapea, bine! Tu 
eşti om cu minte şi om bun, ascultă! 

DANIEL - 

Nu acum, altă dată! Vino să te culc, iţi trebue 
repaos. 

PRANZ 

Nu, te rog, ascultă, şi rizi bine de mine! Vezi, 
imi părea că m& sculasem de la o masă domnească 
şi inima-mi era veselă şi m& intinsesem ameţit in 
grădină pe earbă verde, dar deodată — era pe la 
meazăzi — deodată, dar iţi spun, rizi bine de mine... 

DANIEL 

Deodată? . 
FRANZ 

Deodată un trăsnet grozav mă deşteptă din a: 
meţeală, mă ridic tremurând şi imi pare că văd 
tot orizontul lu minându-se de o flacără roşie; munţii, 
oraşele şi pădurile se topiau cum se topeşte. ceara 
la foc şi un orcan vijiitor mătura inaintea sa, marea,
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cerul şi pămentul; atunci se auzi un tunet ca din- tr'un bucium de aramă: Pământe, scoate-ţi morţii, scoate-ți morţii, mare! şi câmpiile goale incepură a se despica şi a arunca titve, şi coaste şi fălci şi oase care se intruniau şi formau trupuri omeneşti şi a'ergau şi se inmulţiau ca valurile mării la o furtună. Atunci mă uitai in sus şi eată, mă aflam la poalele muntelui Sinai şi mulţimea se afla pe deasupra mea şi sub mine, şi sus pe culmea mun. telui pe trei scaune scânteitoare erau trei oameni de ochii cărora fugiau toate creaturele, 

DANIEL 

Asta-i icoana judecăţei de pe urma. 

PRANZ 

Aşai că's nebunii? Atunci se ridică unul strălu- citor ca stelele nopţii care ţinea in mână o verigă de fer, el ţinea veriga intre resărit şi apus şi zicea: In veci sfânt, drept, neschimbat! Este numai un adevăr, este numai o virtute! Vai, vai! vermelui care se indoeşte! Atunci inaintă altul care ținea in mână o oglindă lucitoare ; ținea oglinda intre apus şi răsărit şi zicea: această oglindă e adevărul, prefacere şi făţărnicie nu sunt. Atunci m'am spă- riet eu şi toată mulţimea, căci vedeam chipuri de şerpi şi de tigri şi de leoparzi reflectându-se in grozava oglindă. Atunci se arătă un al treilea care ținea in mână o cumpănă de aramă; ţinea cum- pâna intre apus şi resărit. şi zicea: veniţi, veniţi fii ai lui Adam, eu măsor gândurile in cumpăna mâniei şi faptele cu greutatea urgiei mele... 

DANIEL 

Doamne, indură-te de mine p&cătosul!
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PRANZ 

Toţi se fâcuse albi ca omâ&tul, aşteptarea strin- 
gea toate inimele. Atunci mi se pări că aud in- 
naintea tuturora numele meu resunând in stâncele 
muntelui şi măduva oaselor mele se sleia, şi dinţi; 
in gură imi clănţâniau, Cumpăna incepu a se mişca, 
stâncele a tuna şi orele treceau una după alta in 
partea stingă a cumpenii şi fiecare arunca in ea 
un păcat de moarte... 

DANIEL 

O! Dumnezeu să te erte! 

FRANZ 

Nu mă ertâ! Cump&na stingă 'crescă mare ca. 
“un munte, dar cealaltă plină de sângele mântuirii 
o ţinea incă sus in aer; la urmă se ivi un bătrân, 
greu incujbat de chinuri şi cu braţul ros de foame, 
toţi ochii se depărtară cu groază de la dinsul ; eu 
îl cunoşteam, el insă luă o buclă din părul sâu ar. 
gintiu, o aruncă in cumpena păcatelor şi aceasta - 
se cobori adânc, in fundul abisului, ear cealaltă a 
mântuirii se ridicâ in sus, Atunci auzii o voce âin 
pântecele stâncelor: ertare, ertare tuturor păcăto- 
şilor pământului şi ai abisului! Numai tu singur 
eşti osindit! (adâncă tăcere). Ei bine, dece nu rizi? 

DANIEL 

Pot să rid, când mi se increțeşte pelea de groază ? 
Visurile vin de la Dumnezeu. 

PRANZ 

Fi, fi! Asta n'o spune! Zi-mi nebun, un nebun 
prost şi limbut! Te rog, dragă Daniel, rizi, rizi 
bine !
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DANIEL 

Visurile vin de la Dumnezeu. M'oiu ruga la el 
ca să te erte. 

„PRANZ 

Minţi, iți zic, hai, du-te, fugi, sai, vezi dece nu 
vine preotul, zii să se grăbiască; dar iţi zic că 
minţi! . 

DANIEL! 

Dumnezeu să te erte! (ese). 

PRANZ (singur). 

Inţelepciune a prostimii! frică a prostimii! incă nu se ştie de trecutul nu e trecut sau de găseşte 
vre un ochiu cercetător colo deasupra stelelor... 
hm, hm ! Cine mi-a insutlat acest gând ?.Este colo 
deasupra stelelor unul care resbună?... Nu, nu! Da, da! grozav şueră in mine: Este colo deasupra, stelelor unul care judecă?: Să ms arat chiar in astă noapte inaintea inaltului r&sbunător? Zic, nu! Subterfugiu miserabil indărătul căruia vrea să se ascundă mişelia ta; colo sus deasupra stelelor e deşert, pustiu, surd... dâr dacă to ar fi ceva? Nu, 
na e nimic. Vreiu 'să nu fie nimic! Dar dacă tot ar fi? Vai ţie dacă păcatele ți-au fost numărate, 
şi ai să dai samă de ele chiar in astă noapte! — 
Dece mă pătrunde un fior până la oaso? Să mor? Dece acest cuvânt mă ingrozeşte aşa? Să dau sama 
r&sbunătorului de deasupra stelelor şi dacă e drept, orfanii şi v&duvele, asupriţii şi schinjuiţii se vor 
plânge lui, şi dacă e dreţt, şi mă va, intreba, dece 
au suferit ei, dece am triumfat eu de dinşii 2... 

(Pastorul Moser intră),
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“MOSER 

„N'ai chemat, domnule conte? Mă mir, intăia oară 
in viaţa meal Ai de gând să-ţi baţi joc de religie 
ori ai inceput să tremuri inaintea ei? 

PRANZ 

Să-mi bat joc, ori să tremur, după cum vei r&s- 
punde. Ascultă, Moser, vreau să-ți arăt că eşti un 
nebun. sau că-ţi baţi joc de lume; să-mi r&spunzi, 
auzi, să-mi răspunzi pe viaţa tal! 

„MOSEB 

Tu chemi inaintea “tribunalului tău pe unul mai 
inalt, acela iți va răspunde odată. 

FRANZ 

Acuma Yoiu s?o ştiu, acuma, in momentul acesta, 
ca să ru comit şi eu gogomănia dea mă adresa 
la idolul prostimii când voiu A sub sarcinele.ne- 
voei. De multe ori ţi-am spus rizând, când eram 
ameţit de vin: „nu este un Dumnezeul“ Acuma 
iţi vorbesc serios, şi-ţi zie : „nu este un Dumnezeu!i 
Combate-mă cu toate armele ce ai in puterea ta, 
dar eu le voiu obori cu un suflu din gura mea, 

MOSER 

De ai putea să obori tot aşa de lesne trăsnetul 
care va cădea cu o greutate de 10,000 de cântare 
pe trufaşul tău suflet! Acest Dumnezeu a totştiu- 
torul, pe care tu smintitule şi r&ule voeşti a-l nimici 
in mijlocul creaţiunii lui, n'are nevoe să se Justi- 
fice prin gura pulberii. El e tot aşa de: mare în 
tiraniile tale ca şi intr'un suris al virtuţii invin- 
g&toare.
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FRANZ 

Minunat popo, aşa imi placi! 

- MOSER 
Eu infăţoşez aici pe un stăpân mai mare şi vor- besc cu un Yerme ca şi mine, şi căruia nu caţ să-i plac. Ar trebui in adevtr, să pot face minuni dacă ar fi să smulg din indărătnica ta r&utata mărturi- sirea... Dar dacă convingerea ta e atât de nestră- mutată, dece m'aj chemat la mezul nopţii ? 

FRANZ 

Pentru că-mi e urit şi nam gust să Joc şah. Voiu să mă distrag, muşcându-mă Cun popă. Cu groază deşartă nu mă faci să-mi clatine curajul. Ştiu foarte bine că cel căruia nu i-a mers bine in această lume, sperează in eternitate; dar cumplit se amăgeşte. Totdeauna am cetit că ființa noastră nu-i alta nimic decât circularea sângelui, şi că, cu ultima picătură de sânge, se scurge Şi spirit şi trup. Spiritul impărtăşeşte toare slăbiciunile trupului; dece n'ar inceta şi el cu :desfiinţarea lui, dece 'nu Sar. preface in aburi, când trupul putrezeşte? Intre in creerii tăi o picătură de apă, şi viaţa ta face o pausă subiră. Te vei afla pentru un moment in neexistenţă, şi dacă intreruperea se prelungeşte, ea ya aduce moartea. Simţirea nu e decât vibra- ţiunea unor corzi şi un clavir stricat nu mai dă nici un sunet. Dacă pun să dărâme toate şapte ca- stelele mele, dacă stărâm astă statuă de Venere, simetria şi frumuseţea lor nu mai lasă nici o urmă de fiinţă; vezi, aşa e şi cu sufletul nostru cel ne- muritor, 
| -
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MOSE& 

Aceasta e filosofia desperării voastre. Far insăş 
inima voastră, care in vremea, acestor demonstrări 
vă bate cu frică şi cu spaimă, vă desminţeşte. Si- 
stemele voastre sunt mreje de painjen, ce se pot 
vupe cu un singur cuvânt: „trebue să mori“, nu 
cer decât o singură probă: dacă în momentul morţii 
nu-ţi vei schimba, ideile, dacă principiele nu te vor 
părăsi nici in acel moment, atunci tu ai câştigat. 
Ear de te apucă in momentul morţii un singur fior, 
vai, vai! V'aţi inşălat! 

„FRANZ (turburat), - 

Dacă mă apucă in momentul morţii un fior? 

- MOSER 
Am cunoscut mai mulţi miserabili, cari pănă 

atunci işi băteau joc de adevăr; insă in momentul 
morţii sboară orice amăgire. Voiu sta la patul t&u 
când vei muri, doresc din inimă să vea cum se 
duce un tiran, voiu fi faţă şi-mi voiu pirom ochii 
pe ai tăi când medicul iţi va apuca mâna rece și 
umedă şi abia, abia va găsi pulsul ce se perde 
şi va ridica ochii şi-ţi va spune increţind grozav 
sprinceneie: „ajutorul. omenese nu mai poale ni- 
mica!“ Ia bine sama, o! ia bine sama, să nu sa- 
meni cu Ricard şi cu Neron, 

PRANZ 

Nu, nu! 

NOSER 

Atunci în loc de nu 7 glasul tâu tremurând va. 
urla da! un tribunal interior, ce nu vei mai putea 
corupe cu subtilităţile septicismului, se va deştepta



— 318 — 

in tine şi te va judeca. Dar va fi o deşteptare ca aceea a unui ingropat de viu in pântecele ţintiri. mului: va fi o mustrare ca a sinucigaşului când şi-a dat lovirea de moarte şi se căeşte: vă fi un fulger care va inflăcăra noaptea vieţei tale, va fi 9 singură ochire şi dacă şi in acel moment vei fi statornic,. atunci... atunci ai câştigat, 

PRANZ (primblându-se turburat prin casă), 

- Dârdâituri de popă, dârdâituri de popă! 

MOSER | 
Atunci pentru intăia oară Spada eternițăţii vă va străpunge sufletul, şi atunci pentru intăia oară va fi prea târziu. „Dumnezeu“ deşteaptă o altă idee grozavă, ideea „judecători, Vezi, Moor, viaţa a mii de oameni se află in' mânile tale şi din acea mie ai nenorocit nouă sute nouăzeci şi nouă. Iţi lip- seşte numai o Romă ca să fii un Neron, iţi lip-. seşte numai un Peru ca să fii un Pizarro, Iţi in- chipueşti poate că Dumnezeu ingădue ca un singur om să domniască cu turbare în universul său şi să restoarne toate cele după placul 'său? Iţi inchi- pueşti poate că acei nouă sute noutzeci şi nouă trăesc numai pentru a fi chinuiţi de tine, pentru a servi de: păpuşă la diabolicul tău joc? Ol nu. crede! EI iţi va cere sama, de fiecare minut de exi- . stența ce le-ai omorit, de fiecare bucurie ce le-ai otrăvit, de fiecare perfecie de care i-ai lipsit, şi dacă atunci vei putea răspunde, tu ai câştigat! 

PRANZ 

Destul, nici o vorbă mai mult! Iţi inchipueşti că mă voiu face servul negrelor tale fantasii ?
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MOSER 

* Gândeşte că ursita oamenilor se mănţine intrun 
grozav echilibru. Când cumptna în această viaţă 
se pleacă, ea se va ridica in cealaltă, când se ri: 
dică intrăceasta, ea se va cobori dincolo. Dar a- 
ceea ce a fost aicea suferință trecătoare, devine 
acolo un triumf etern; aceea ce a fost aici triumf 
mărginit, devine dincolo desperare eternă, nesfirşită. 

2 

PRANZ (aruncându-se spre dinsul cu turbare). 

Trăsnetul să-ţi astupe blăstemata ta gura, min: 
cinos ce eşti! Am să-ţi rup limba ta veninoasă! 

NOSER 

Aşa de iute simţi greutatea adevărului? Incă 
n'am vorbit de dovezi. Lasă-mă să-ţi vorbesc de ele. 

PRANZ 

Taci, dute la dracu cu dovezile tale! Iţi spun câ 
sufletul se nimiceşie şi nu vreau să-mi mai res- 
punzi, 

MOSER 

Aceasta o cer, gemând, spiritele infernului, dar 
cel din cer clatină din cap. Crezi iu că vei scăpa 
de braţul resplătitorului in impărăţia deşartă a 
noianului, in care vrei să te afunzi? De intri in 
cer, el e acoio, de te cobori in iad, el earăş e a 
colo şi de a spune nopţii: invăleşte-mă, şi intu- 
nerecului: ascunde-mă, intunericul va luci impre- 
jurul tău şi miezul nopţii va lumina imprejurul con: | 
demnatului, dar insuş sufletul tău nemuritor se 
rescoală incontra acestui cuvâat profan şi invinge 
oarba idee,



FRANZ 

Dar nu voiu să fiu nemuritor, fie nemuritor cine va voi, puţin imi pasă. Voiu să-l -silesc să mă ni. miciască, îi voiu intărta mânia intr'atâta, incât mânia lui mă va nimici, Spune-mi, care's păcatul cel mai grozav Şi care aţiţă mai mult urgia lui? 
Da „MOSEE A 

Cunosc două păcate, dar acestea nu se comit de oameni şi oamenii nici nu gândesc la ele. 
. PRANZ 
Acestea sunt? 

MOSER (cu gravitate), 
Părintucidere, se chiamă unul, celălalt fratuci- dere, Dece te ingălbeneşti? i “ 

PRANZ 

Ce, moşnege? Stai in relații ci cerul ori "cu iadul ? Cine ţi-a spus aceasta ? - 

MOSER 

Vai, de cel carele poartă pe amândouă pe inimă. Mai bine ar fi să nu să fi născut! Dar linişteşte-te! Nu mai ai nici tată, nici frate, 

ă PRANZ 
Ha! Ce, nu cunoşti nici un păcat mai mare ? Gândeşte bine. Moartea, cerul, eternitatea, osinda pluteşte in jurui curentului ce vei rosti. Nu cunoşti nici unul mai mare? - 

+ MOSER. 
Niciunul,
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"PRANZ (căzend pe un scaun). 
„Poire! Pere! | 

MOSER a 
Bucură-te, bucură-te! Fii fericit! Cu toate chinu- rile tale eşti incă un 'ânger pe lângă un părintu- cigaş. Blăstemul ce te va lovi e, pe lângă cel ce va lovi pe acesta, un cântec de dragoste, răsplătirea,.. 

PRANZ (tresărind), - 
Luate-ar toţi dracii, buhnă ce eşti! Cine ţi-a spus să vii? Eşi, iţi zic, ori te străpung! 

E MOSER 
Cum de inspăimentă atâta nişte dârdâituri de popă pe un filosof ca tine? Dece nu le obori cu. un suflu din gura ta ? (Ese), 

“PRANZ * 
(se aruncă intr'un jilţ și se sbuciumă în. desperare, 

Tăcere adâncă), | “ 

Un servitor (intră in grabă), e 

SERVITORUL . 
- Amalia a fugit; contele sta făcut; novăzut. ă i 

DANIEL, (întră înspăimântat). _ , 
“- Domnule conte, O trupă -de călăreţi se coboară! in galop de pe'costiş, strigând - cu toţii: Ucideţi! Ucideţi! 'Tot satul e in alarmă! 

„PRANZ 

Mergi, pune să tragă clopotele, să meargă toți - la biserică, cu toţii să îngenuncheze, să se roage 
46300. — Scrieri complece. Vol. V, 21
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pentru mine, să se elibereze toţi inchişii... Voiu 
să dau indoit şi intreit sermanilor. ceea ce le-am . 
luat... voiu... dar du-te astăzi, chiamă pe duhovnic 
să mă binecuvinteze şi să mă mântue de păcate... 
Tot incă nu eşti dus? (Se aude in depărtare vust). 

DANIEL 

Dumnezeu să-mi erte păcatele! Cum S'0 mai po- 
trivesc şi asta? Dumneata totdeauna ţi-ai bătut 
joc de rugăciuni, de câte ori mi-ai aruncat biblia 
in cap, când mă găsiai inchinându-mă ! 

PRANZ . 

Taci, s'a trecut... Moartea ! Vezi, Moartea! Acum 
e prea târziu ! (S'aude afară vocea lui Schweizer). In- 
chină-te, inchină-te! 

DANIEL 
Nu ţi-am spus-o totdeauna, .ai despreţuit inchi- 

năciunile, dar ia sama, ia sama, când dă nevoia 
peste om, când iţi ajunge apa pănă la gât, dai 
toate averile lumii pentru un suspin creştinese.., 
Vezi? mă ocăriai şi acuma... vezi? 

PRANZ (il inbrăţoșază cu foc), 

Iartă-mă iubite, scumpule, iubite Daniel! Lar- 
tă-mă, te voiu imbrăca de la cap la picioare, în- 
chină-te, am să te insor, am să te... da inchină-te 
azi, te conjur in genunchi, te conjur în numele dra- 
cului, inchină-te !... (afară tumult, strigăte şi vuete), 

SOHWEIZER, (afară), 
„Ucideţi, daţi năvală! Văa lumină, acolo trebue 

să fie. i
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FRANZ (in: genunchi), 

Ascultă-mi rugăciunea, . Dumnezeule ceresc!" E 
cea intăia oară — şi nu mi se va mai intimpla —-. 
ascultă-mă, Dumnezeule ceresc! 

DANIEL 

Sfinte Doamne! Ce faceţi ? Rugăciunea voastră o 
o hulă (intră poporul). 

POPORUL 

Tâlhari! Ucigaşi! Cine vueşte aşa la miezul nopţii? 

SCHWEIZER (tot afară), 

Respingeţi-i, camarazi... e dracul care a venit să 
vă iee stăpânul. Unde e Schwarz cu ceata lui? In- 
cunjură castelul, Grimm, daţi asalt la ziduri]! 

GRIMM (afară). 

Adă torcii aprinse ; ori noi ne vom su), ori el se 
va cobori, am să arune foc in apartamentele lui! 

FRANZ (inchinându-se). 

N-am fost un ucigaș de rind, Doamne, nu m'am 
mulţămit cu nimicuri, Doamne! 

DANIEL 

„Indură-te, Dumnezeule ! Şi rugăciurele lui sunţ 
păcate. (Se aruncă turcii aprinse in casă, giamurile se 
sfarmă, castelul arde). 

FRANZ 

Nu pot să mă inchin, cole, cole! (lovindu-se pe 
-Pept şi pe frunte), Tot e deşert, tot săel (se scoală). 
Nu, nu voiu să mă inchin, cerul să nu se bucure 
de astă invingere, iadul să nu mă ia iîn-ris!



DANIEL 

Maică Preacurată,! Săriţi, ajutaţi! “Tot castelul 
arde ! 

PRANZ 

Na, ia-mi spada iute! Viră-mi-o pe dinapoi in 
pântece ca să nu vie ticăloşii să-şi bată joe de 
mino (focul se lăţeşte). 

: 

DANIEL 

Feriască-mă Dumnezeu! nu voiu să trimit pe 
nimeni prea de vreme în raiu, cu atât mai puțin 
în... (fuge), 

PRANZ 

(uitându-se cu ochi mari după el, pausă). 

In Jad ai vrut să spui! Intr'adevăr, miros. aşa 
ceva (turbat). Sunt acestea țipetele voastre, vă auq 
pe voi şuerând, şerpi ai infernului? Se apropie... 
impresoară uşa... Dece mă apucă fiori când ms uit 
la virful spadei? Uşa, crapă, cade... nu... e scăpare... 
Ha! atunci indură-te tu de mine! (Scoate lanţul de 
aur de la pălărie şi se sugrumă), 

(Schaceizer, intră cu ceata lui), 

SCHWEIZER 

Canalie, unde eşti? Taţi văzut cum au fugit ? 
Ce, n'are nici un prieten ? Unde S'a ascuns bestia ? 

GRIMM (impiedecându-se de cadavru), 

Staţi! Ce e aice? Aduceţi lumină 

SCEWARZ 
Ne-a prevenit. Viriţi-vă armele in teacă, eată-] 

crăpat ca un motan! !
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S0AWEIZER 

Mort! Ce? Mort! Mort fără mine? Minciuni! Să 
vedeţi cum are să se ridice de iute! (scuturându.]). 
He! Tu! mai ai un tată de ucis! - 

GRIMM | 
Nu te mai osteni, e mort ca toţi morţii. 

SOKWEIZER (depărtându-se), 
Da, nu se bucură, deci e mort ca toţi morţii. 

Duceţi-vă de spuneţi căpitanului că e mort ca toţi 
morţii, pe mine nu mă mai vede (se impușcă), 

SCENA II. 

Decorul e cel de la ultimna scenă a actului IV. 

Bătrânul Mor (seztnă pe o peatră). Foţul Mor (în 
faţa sa), Hoţii (se primblă prin pădure). 

HOȚUL MOOR 
Nu vine incă! (loveşte cu pumnarul intro. piatră de 

es scântei). 

BĂTRÂNUL MOOR 

Pedeapsa, lui fie ertare, r&sbunarea mea indoită 
dragoste. - 

MOOB 

Nu, pe turbatul meu suflet, asta nu va îi! Nu 
voiu, el trebue să treacă în impărăţia eternității im- 
povărat de sarcina crimei sale! Pentru ce alta Paş 
ucide ? " 

B. MOOR 

O, copilul meu!
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Cum, il plângi? câna vezi... acest turn? 

B. MOOR 

„Indurare! O, indurare! (impreunându şi mânele in 
desperare), Acum, acum judecă pe copilul meu! 

MOOR (spăriet). 
Pe care copil? 

” B. MOOB, 

Ha! Ce intrebare e asta? - 

| MOOR 

Nimic! Nimic | 

B. MOOR 
Venit-ai să-ţi baţi joc de ticăloşia mea ? 

MOOR 

Conştiinţă trădătoare! Nu băga seamă la vor- bele mele! 

B, MOOR 

Dar am chinuit un fiu, Şi un fu trebuia să mg chinuiască, acesta e degetul lui Dumnezeu. — 0! Carol, Carol! dacă pluteşti imprejurul meu imbră- cat in hainele păcii, iartă-mă! iartă-ma8! 

MOOR (iute). 

Te iartă (oprindu-se), Dacă merită să-ţi fie fiu, -trebue să te erte. 
- 

B, MOOR 

Ha! Era prea sublim pentru mine, dar mă voiu duce la el, îi voiu descrie lacrimele mele, nopţile mele fâră- somn, grozavele mele visuri, îi voiu im



   

— 327 — 

brățoşa genunchile, şi-i voiu spune: am păcătuit 

impotriva, cerului şi impotriva ta. Nu .sunt vrednic 

să mă numeşti tată. 

MO0OR (foarte mişcat). 

Iţi era drag, cel intăiu fiu? 

B. MOOR 

Tu o ştii, Cerule! Dece am lăsat să m5 amă-. 
giască vicleniile unui fiu rău? Din toţi părinţii de 
pe pământ erarn eu cel mai fericit. Imprejurul meu * 

imi infloriau copii plini de speranţă. Insă —o! cias 

nefericit |— spiritul viclean intră in inima fiului meu 
ce! de-al doilea, m'am incredinţat şarpelui şi am 
perdut pe amândoi copiii (işi acopere faţa). 

MOOR (depărtându-se) 

” Perdut pentru eternitate ! 

B, MOOR 

“O acum simţese ce-mi zicea Amalia, spiritul r&s- 

bunării vorbia din gura ei. Ai săţi intinzi braţele 
in zadar cătră ful tâu, in zadar vei spera să stringi 
mâna caldă a lui Carol, care nu va mai sta la 
patul t&u. 

(Moor îi intinde mâna intorcenă capul). 

B. MOOB - 

O, de-ar fi astă mână a lui Carol! Dar el zace 
departe intr'un strimt locaş, doarme somnul eter- 
nităţii, nu mai aude glasul miseriei mele, vai mniel! 
Să mor în braţele unui străin, să nu mai am copil, 
să nu mai am copil ca să-mi inchidă ochii!...
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MO0R (in cea. mai: mare mişcare), 
- Acuma... acuma... (cătră . hoţi) Lăsaţi-mă! Şi cu toate acestea, pot eu să-i dau fiul inapoi ?- Tot nu pot să-i dau ful inapoi! Nu, nu vreu! 

+B. MOOB .. 
Prietene, ce-ai şoptit acolo? 

MOOR | | 
Fiul tău... da, bătrâne (cu glas iremurător) ful (eu -8 perdut;: pentru eternitate, 

, „B, M008 

Pentru eternitate ? 

MOOR (privind la cer cu cea mai mare turburare), 
O, numai astă dată! nu mă lăsa să-mi slâbiască sufletul, data asta, numai lasă-mi puterile, 

B. MOOR - 

Zici, pentru eternitate ? 

| NOOR | 
- Nu ni mai intreba! Am zis pentru eternitate. 

| 
3, MOOR 

. 
Strâine, străine! Dece m'ai scos din turn ? 

MOOR 

Cum? Dacă aş fura acum binecuvântarea sa, dacă aş fura-o ca un tălhar şi aș fugi cu această pradă dumnezeească ? "Binecuvântarea părintească, se Spune, nu se perde niciodată. , N



| F, MOR 

Şi fiul meu Franz e perdut? | 

MO0R (puindu-se în genunchi inaintea lui). 

Eu am sfărămat zevoarele inchisorii tale, dă-mi 
binecuvântarea ta! 

B. MOOR (cu durere). 

O, dece ai trebuit să perzi pe fiu, tu care ai 
mântuit pe părinte? Vezi, indurarea dumnezeească 
nu se osteneșşte. şi noi, bieţi vermi ticăloşi, murim 
cu mânia in suflet (puind mâna pe capul hoţului Moor), 
Fii atât de fericit pre cât ai fost de indurător! 

MOOR (ridicându-se foarte mișcat), 

O, unde e bârbăţia mea? Nervile imi slâbesc, 
pumnarul imi cade din mâni. 

B, MOOR 

Cât e de frumus când fraţii trăesc in unire! E 
ca şi roua ce cade din Hermon pe muntele Sio- 
nului. Invaţă a merita astă desfătare, tinere, şi 
ângerii cerului se vor bucura de gloria ta. Inţelep- 
ciunea ta fie inţelepciunea părului cărunt, dar inima 
ta fie inima copilăriei nevinovate ! 

MOOR 

Dâ-mi o pregustare a acestei desfătări, Sărută-mă, 
dumnezeescule” bătrân! 

| B, MOOR | 
Gândeşte, că aceasta e sărutarea unui părinte, Şi 

„€u voiu gândi că sărut pe fiul meu, — şi tu poţi 
plânge ?



MOO8 

Am gândit că era sărutarea unui părinte! Vai mie 
de Var aduce acuma! (Tovarăşii lui Schwarz intră in 

„ cumplită tăcere cu capetele plecate și fețele acoperite), 

MOOR 

Cerule! (Dă înapoi inspăimântat şi Caută să se as- 
cundă, Ei trec pe lângă dinsul; el se uită intr'o parte. 
Pausă, Hoţii se opresc). 

GRIMM (cu o voce slabă). | 

Căpitane ! (Hoţul Moor nu răspunde şi dă inapoi) 

SCEWABZ 
Scumpule căpitan! (Moor se depărtează și mai lare). 

GRIMM 

Suntem nevinovaţi, căpitane! ' 

_MOOR (fără a se -uita la ei). 

Cine sunteţi voi ? | 

! GRIMM 

Nu te uiţi la noi? Suntem credincioşii tăi. | 

X008 | 

Vai vouă de mi-aţi fost credincioşi! 

GRIMM 

Iţi aducem cel de pe urmă remas bun de la 
servul tău Schweizer—nu se mai intoarce servul 
tău Schweizer, 

MOOR (tresărind). 

Aşa dar nu V'aţi găsit?



SCHWARZ 

Mort lam găsit. 

MOOR, (sărind de bucurie). 

„ţi mulţămese, Cârmuitor al lumii!... Imbrăţo- 
şaţi-mă, copii mei! Deacum parola noastră fie in- 
durare, şi asta s'a trecut, totul s'a, trecut! 

Alţi hoți, Amalia (intră). 

| HOȚII 

Heisa! Heisa! o pradă, o pradă minunată! 

AMALIA (cu părul despletit). 
„ Imi spun că morţii au inviat la glasul stu, 
unchiul meu trăeşte,.. in pădurea asta... unde 6? 
Carol! Unchiul! Ma! (s'aruncă spre bătrân). 

B. MOOR 

Amalia ! Fiica mea! Amalia! (o strânge in braţe). 

MOOR (dând inapoi). 

Cine mi-a adus acest chip inaintea ochilor? 

AMALIA 
(se desface de bătrân, se aruncă spre Carol Moor şi-l 

- imbrăţoșază incântati), 

Il am, o cerule, il am! | 

MOOR (desfăcându-se, cătră hoţi). 

Aidem să plecăm! Duhul iadului ne-a trădat! 

AMALIA 

“Soţul meu, aiurezi, ha! do desfătare! dar dece 
sunt şi eu atât de nesimţitoare, atât de rece in 
virtejul desfătării ?
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"B, NOOR 

Soţul tău, fata mea, soțul tău? 

| AMALIA 
Etern al meu,: eu etem a lui! O, puterilor qi- "vine, Scăpaţi-mb de această desfătare ca să nu mă oboare sub povara ei! 

MOOR 

Smulgeţi-o de la gâtul meu! Ucideţi-o, ucideţi-! Ucideţi-mă pe mine, pe voi, pe toţi! Peară intreaga lumea! (vrea să fugă). | 

AMALIA 

Incotro? Ce? Amor! Eternitate! Desfătare ne- sfirşită şi tu fugi ! 

MOOBR 

Fugi, fugi cea mai neferice dintre mirese, vezi singură, întreabă singură! Ascultă! O, cel mai ne- ferice dinire părinţi! Lasă-mă să fug pentru tot- : deauna! : 

AMALIA 

NE Ajutaţi-mă! Ajutaţi-m5! Ochii mi se intunecă.., fuge ? - 

MOOR 

Prea târziu! In zadar! Blăstămul t&u, tată! Nu „mă mai intreba nimica! Sunt... blăstâmat de tine — credeam că m'ai blăstâmat! Cine m:a indemnat să vin aicea! (inaintâna spre hoți cu spada goală). Care dintre voi m'a indemnat să vin aicea? Voi, crea- turele iadului | Mori deci, Amalie | Mori, tată! Mori prin mine pentru a treia oară! Aceştia, mântuitorii
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tăi, sunt hoţi şi ucigaşi! Carol al tău e căpitanul 
lor! (bătrânul Moor işi dx sfirşitul), - 

AMALIA 

(stă mută şi impetrită ca o statui. In toată ceata dom- 
neşte o tăcere grozavă). 

MOOR (lovindu se de un stejar). 

Sufletul celor ce am zugrumat in rătăcisea amo- 
rului, celor ce am zdrobit in somn, celor... hu! hu? 
Auziţi cum sbucneşte prăfăria asupra capului bol- 
navilor? Vedeţi cum flacările inăduşă leagănul prun- 
cilor 2? Aceste sunt făcliile mele de cununie, aceasta 
e musica de nuntă, o, el nu uită, el ştie potrivi, 
deaceea, departe de mine plăcerile amorului! Pen- 
tru mine amorul e tortură! asta o resplătirea ! 

AMALIA 

Adevărat, o, Dumnezeule ceresc, adovărai! Ce. 
am făcut eu, miel nevinovat! Am iubit pe acesta! 

MO0R 

Asta e mai mult decât poate suferi un om. Am 
auzit moartea şuerând imprejurul meu prin mii 
de ţevi şi n'am dat un pas inapoi şi acum să tre- 
mur ca o muero? Să tremur inaintea unei mueri ? 
Nu! O muere nu-mi va clătina bărbăţia ! Sânge! 
Sânge! Asta e numai o impresiune femeiască, voiu 
să beu sânge şi va trece (vrea să fugă). 

AMALTA (căzendu-i in brațe), 
Ucigaşule! Demone! nu pot să mă las de tine, 

0! ângerul meu. : : 

MOOR, (impingând-o intr'o parte), 

Mergi, şarpe făţarnic, vrei să-ţi baţi joc de un.
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turbat? dar eu nu mă plec sub iiranica mea ur- 
sită — ce, plângi? O, voi stelelor răuvoilvare ! se: 
face că plânge, ca şi când ar putea plânge cineva 
pentru mine! (Amalia il imbrățoşază). Ha, ce e asta? 
Nu mă scuipă, nu mă respinge... Amalia, uitat-ai? 
Ştii pe cine imbrăţoşezi, Amalia? 

AMALIA 

"Unicul, iubitul meu! 

MOR (in extaz de bucurie), 

M5 iartă, mă iubeşte! Sunt curat ca aerul ce- * ului, mă iubeşte ? — cu lacrimi iți mulțămesc, in: 
durătorule ceresc! (cade in genunchi şi plânge). Pacea 
sufletului meu a revenit, chinul sa alinat, iadul 
nu mai este... Vedeţi, o! vedeţi, ângerii luminei 
plâng in brațele demonilor induioşaţi,.. (ridicându-se, cătră hoţi), Plângeţi şi voi! Plângeţi, plângeţi! sun- teţi atât de fericiţi... O, Amalia! Amalia |! Amalia! (se perde intr'o muti imbrăţoșare), 

UN EOȚ (inain:ând cu mânie), 

Stăi, trădătorule! Smulge-te din aceste braţe, ori ți-oiu spune o vorbă de ți-or ţiui “urechile şi ți-or clănţăni dinţii do groază! (li desparte cu tăișul 
spadei). 

” 

- UN HO7 BETRÂN 
Gândeşte la codrii Boemiei! Auzi? 'Te sparii?— Iţi spun să gândeşti la codrii Boemiei! Necredin- ciosule, unde-ţi sunt jurămintele ? Uitat-ai atât de degrabă rănile noastre? Când noi no puneam no: Tocul, onoarea şi viaţa in joc pentru tine, când stăteam imprejurul tu ca nişte ziduri şi primiam ca nişte scuturi loviturile ce erau indreptate spre
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viaţa ta, n'ai ridicat atunci mâna şi ai fâcut un 
jurământ de fer, că nu ne vei lăsa niciodată, pe 
noi care niciodată nu te-am lăsat? Om fără onoare 
şi credință, vrei să ne vinzi pentrucă plânge o 
muere ? 

AL TREILEA EOȚ 

Ruşine de sperjurul tău! Umbra jertfitului Roller, 
pe care lai chemat să fie inartur, se va inroşi 
de mişelia ta şi va eşi inarmat din impărăţia 
morţilor să te pedepsiască. - : 

HOŢII (rupându-și hainele). 

Priveşte ici! Cunoşti aceste râni! Eşti al nostru! 
Te-am cumpărat cu sângele din inimă, eşti al no- 
stru chiar de ar fi să se lupte pentru tine Arhan- 
ghelul Mihail cu Moloh! Marş cu noi! Jerifă pen. 
tru jertfă! Amalia pentru bandă! 

MOOR (lăsând mânile Amaliei). 

Sa sfirşit! Voiam să mă intore şi să mă duc la, 
tatăl meu, dar cel de sus a spus să nu mă duc 
(rece). Nebun ce sunt, dece am avut astă voință ? 

: Un mare păcătos se mai poate intoarce? Un mare 
păcătos nu se mai poate intoarce, asta trebuia s'o 
ştiu. Fii liniştită, te rog, fi liniştită! aşa şi trebue 
să fie; când el m5 căuta, eu nu-l voiam, acuma 
când il caut, eu, el nu vrea; nimic nu e mai drept! 
Nu intoarce aşa ochii, el nu are nevoe de mine, 
N'are destule creaturi? Poate să se lipsiască de 
unul, şi acel unul sunt eu. Veniţi, camarazilor! 

AMALIA (oprindu-l). 

Stăi, stăi! O lovire? O lovire de moarte! earăş 
părăsită! Scoateţi arma şi te indură!
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MOOR 

Indurarea s'a ascuns in inima urşilor, nu te 
ucid! 

AMALIA (imbrăţosându-i genunchele), 

O, pentru numele lui Dumnezeu ! pentru numele tuturor indurărilor, nu mai vreau amor ! Ştiu foarte bine că colo sus stelele noastre sunt duşmane şi fug una de alta, rugămintea mea e numai moartea. 
Părăsită, părăsită! Inţelegi toată povoara acestui : 
cuvânt; părăsită! Nu pot să mai sufer viața. Ru- gămintea mea e numai moartea! Vezi, mâna mea tremură: N'am inimă să lovesc insami,  grozavul 
tăiuş mă ingrozeşte, ţie iți vine atât de uşor, atât de uşor... eşti meşter in ucideri, scoateţi arma şi sunt fericită! , 

MOOR 

Vrei să fii singură fericită ? Mergi, eu nu ucid femei! Ă 

AMALIA 

- Ha, zugrumătorule! 'Tu poţi ucido numai pe cei fericiţi, cruţi pe cei sătuli de viață! (Adresându-se cătră hoţi). Atunci. inguraţi-vă voi de mine, voi, şco-" larii călăului! In ochii voştri luceşte o compăti- 
mire utât de sângeroasă care urează mângăere 
celui nenorocit. — Căpitanul vostru e un fanfaron deşert şi mişel! . 

A00R 

Femee,, ce spui? (Hoţii intorc ochii). 

AMALIA, 

Nici un prieten ? Chiar intre voi nici un prieten?
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(se ridică). Atunci inveţe-mă Didon a muri! (Vrea Să easă, un „hoţ 0, opreşte). , PI . 

MOOR 

Stăi! Cine cutează? Iubita lui Moor va muri numai prin Moor! (0 ucide). 

Op | Căpitane! Căpitane! Ce faci ? Perdut-ai mintea ? 
MOOR (privind cadavrul cu ochi rătăciţi). 

- Am lovit-o, incă o convulsiune şi s'a sfirşit! Ei bine, mai aveţi ceva de cerut ? Voi mi-aţi sacrificat o viață, care nu maiera a voastră, o viaţă pătată de crime şi de ruşine. eu vam sugrumat un ânger. Uitaţi-vă bine aici! Sunteţi acum mulţămiţi ? 

ORI 
- Ţi-ai plătit datoria cu camată. Ai făcut ceea ce n'ar fi făcut'nici un om pentru onoarea, sa, Haidem mai departe! 

MOOR | 
Aşa-i, singur o mărturiseşti? Viaţa unei sfinte pentru viaţa unor ticăloşi: e un schimb nepotrivit ? „ VB spun, dacă fiecare din voi S'ar sui pe eşafod şi ar lăsa să i-se rupă carnea bucăţică cu bucăţică şi torturele ar ţinea unsprezece zile de vară, toate: acestea mar fi tras in cumpănă o singură lacrimă. (cu un ris amar). Rănile din codrii Boemiei! Da, da, vezi bine, trebuese plătite! e 

SOEWARZ 

„Linişteşte-te, căpitane! Vino cu noi, această pri- velişte nu e pentru tine. Vino de ne conduce ! 
46300, — Scrieri complecte, Vol, V, 22 

N
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MOOB . , i 

Staţi! Incă un cuvânt, inainte de a merge mai 
departe, Luaţi seama, voi sateliți ai sângeroaselor 
mele ordine, din momentul acesta nu mai sunt 
căpitanul vostru, cu ruşine şi cu groază depun 
aice acest sceptru sângeros sub care vă credeaţi 
indrituiţi de a păcătui şi de a mirşăvi lumina ce- 
rească cu faptele intunericului, Mergeţi în dreapta 
şi stinga, deacum suntem despărțiți pentru tot- 
deauna!. -. 

Ma HOȚII 

-Ha, puţin inimosule! Unde sunt urieşele tale 
planuri ?. N'au fost decât b&şici de săpun care s'au 
spart la suflarea unei femei! 

MOOB 

O, blăstăm mie, nebun ce am fost, care mi-am 
inchipuit că voiu infrumuseţa lumea cu crime şi 
voju mâănţină legile prin fără de legi! Eu o nu- 

"miam resbunare şi dreptate, eu cutezam — o, pro. 
videnţă ! —să ascut paloşul tău timpit şi să indrept 
părtinirile tale, dar — o, .copilărie deşartă !— acuma 
eată-m's la marginea unei grozave vieţi şi simt 
clânţănind din dinţi şi urlând, că doi oameni ca 
mine ar dărâma tot edificiul universului moral. 
Tartă, iartă pe copilul ce a voit să joace rolul tău. 
A ta, numai a ta este r&sbunarea. Tu n'ai nevoe 
de mâna omului. In adevăr, nu mai stă in puterile 
mele să indrept trecutul; ceea co am stricat, remâne 
stricat, cele răsturnată nu se mai ridică, dar tot 
imi rămâne ceva.cu care pot impăca legile vătă- 
mate şi indrepta ordinea turburată. Ii trebue o 
victimă, o victimă care să dovediască omenimii in- 
tregi că maiestatea ei e inviolabilă, această victimă 
sunt eu. Eu singur trebue să mor pentru ea,
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ROȚII 
Luaţi-i arma, vrea să se ucidă! 

MOOBR 
Smintiţilor! Condemnaţi la o eternă orbire! Y& inchipuiţi poate că un păcat de moarte va fi shi. valentul altor păcate de moarte? Credeţi că ar- monia lumii va căştiga ceva, printr'această diso- nanţă profană ? (le aruncă cu dispreţ armele la picioare), 

Trebue să mă aibă viu, M8 duc să mă dau singur in mânile justiţiei. 

ROȚII 
Ferecaţi-l, şi-a perdut mintea ! 

MOOB 

Nu doar pentru că mă indoese că mor găsi de- stul de timpuriu, dacă o voese puterile supreme. Dar poate m'or prinde dormind, ori fugind, ori cu armele in mână, şi atunci aș perde singurul merit de a muri de bună voie pentru ea. Dece aş păstra ca un tălhar o viaţă care de mult mi-a fost luată de cereasca dreptate? 

HOȚII 
Lăsaţi-l să se ducă, vrea să facă pe omul mare, vrea să-şi sacrifice viaţa ca să provoace o admira. ţie deşartă, : 

: XOOR 

Se poate că mor admira pentru 0 asemenea faptă (după o scurtă gândire). Imi aduc aminte că am vorbit cu un biet ticălos care munceşte cu zioa 
şi are unsprezece copii. — S'a promis o mie de 
luidori celui ce va aduce viu pe hoţul cel mare. 
Acelui om ii pot: veni in ajutor (ese). 

(Cortina cade),



CONJURAȚIA LUI FIESCO 

LA GENOVA 

TRAGEDIE REPUBLICANĂ IN CINCI ACTE



PERSOANE 

  

Andrea Doria, Doge de Genova. Bătrân venerabil de 
So de ani. A păstrat incă un rest de foc. Il caracte- 
risează o vorbi gravă, scurtă și imperioasă, 

Gianettino Doria, nepotul său. Pretendent. Etatea 26 
de ani. Vorba lui e grosolană și respingătoare, mersul 
şi manierele de o trufie de ciocoiu. Fisionomia obosită, 
Ambii Doria poartă purpură, - 

Fiesco, conte de Lavagna, capul conjuraţiei. Tânăr, bine 
făcut şi frumos, de 23 de ani. Mândeu dar prevenitor, 
plăcut dar măreț; 

(Toţi nobilii poartă negru. Imbrăcămintea e după 
moda veche germană), 

Verrina, republican conjurat. Bătrân de 60 de ani, plin 
de gravitate; serios şi intunecos. Trăsături caracteristice. 

Burgognino, conjurat. Tânăr de 20 de ani. Nobil plăcut, 
„mândru, vioiu şi natural. 

Calcagno, conjurat. Om voluptuos de 30 ani. Fisionomia 
plăcută şi intreprinzăteare, 

Sacco, conjurat. Om de 45 de ani, fără distincţie. 
Lomellino, confidentul lui Gianettino. Curtesan invechit 

in rele, 

Centurione 
Cibo nemulțămiţi. 

Asserato
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Romano, pictor. Caracter liber, simplu şi mândru, Muley Hassan, mor de la Tunis. Fisionomie africană compusă dintr'un amestec original de spirit şi ştrengărie. Un German din garda ducală, Onest, simplu şi brav. Trei cetățeni sediţioși. 
Leonora, soția lui Fiesco, de 18 an, Palidă și delicată, de o sensibilitate aleasă, "Frumuseţea ei deşi nu splen- didă e foarte atrăgătoare, Fisionomia exprimă o fan- tastică melancolie, imbrăcămintea neagră, 
Contesa Iulia, văduvă Imperiali, sora lui Doria, de 23 de ani. Mare şi line făcută. Trufașă şi cochetă, fru- museţă stricată prin bizarerie, Mai mult splendidă de cât atrăgătoare. Trăsăturile ei exprim maliţie și luare in ris. Imbrăcămintea neagră. 
Berta, fiica lui Verzina, nevinovăție tânără şi naivă, Rosa, Arabella, camerierele Leonorei. 
Mai mulţi nobili, burgheji, Germani, soldaţi, servitori, tălhari. 

Scena se petrece in Genova in anul 1547.



  

ACTUL I. 
  

SCENA 1. 

„Salon la Fiesco. In depărtare s'aude musică de joc şi 
vuetul unui bal. 

Leonora (mascată), Rosa, Arabella (o urmează turburată), 

LEONORA (scoţâncu-și nasca). 

Destul! Nici un cuvânt mai mulţ! Tot e desco- 
perit ! (aruncându-se pe un jilt). Asta m8 oboară! 

ARABELLA 

„Doamnă contesă... 

LEONORA (ridicându-se), 

Sub ochii mei, o cochetă, publică! in presenţa 
intregei nobilimi a Genovei! (cu durere). Rosal Bella! 
şi sub ochii mei plini de lacrimi! 

ROSA 

Judecaţi lucrul pentru ceea ce era în adevar — 
o simplă galanterie. 

LEONORA 

" Galanterie? dar jocul cel înţeles al ochilor lor? 
dar pândirea plină de ingrijire? dar lunga sărutare
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pe braţul ei gol, incăt urma dinţilor si a Jăsat o pată roşă ca para.: Ha, dar uimirea ce Pa cuprins, incât semăna desfătarea zugrăvită, ca Şi când lumea intreagă ar fi dispărut dimprejurul lui şi el s'ar găsi singur cu Iulia ceea intr'un pustiu? Galan- terie? Sermana fiinţă, ce incă n'ai iubit, nu-mi spune mie ce e galanterie şi ce e amor! 

ROSA - 

Cu atât mai bine, doamnă! A perde un bărbat vrea. să zică a câştiga zeca cicisbei. 

LEONORA 

A-l perde ? pentru că pulsul său a simţit o spon- tanee bătae? Fugi, limbă veninoasă, nu te mai arăta inaintea ochilor mei! O 'glumă nevinovată — poate o galanterie? Nu-i aşa, simţitoarea mea Bella ? " 
: 

o ARABELLA 
Aşa, sigur aşa! 

LEONORA (acufundată in gândire). 
Şi pentru aceea să se ştie că in inima lui, in- dărâtul fiecărui gând, să fie ascuns numele ei, in fiecare obiect al naturei s*o găsiască pe dinsa ? Frumoasa, măreaţa lume să nu fie .nimic pentru. dinsul decât lucitorul diamant pe care e grava t portretul ei, numai portretul ei. S:v iubiască, pe Iulia! O, sprijineşte-m& in braţele tale, Bella! 

(Pausă, musica s'aude din nou). 

LEONORA (tresărind). 
Ascultă! Nu e glasul lui Fiesco care s'aude intre vuet ? Poate e! ride când Leonora lui plânge sin- gură ? Nu, fata mea. Era glasul mojicos al lui Doria.



— 341 — 

ARABELLA 

Glasul lui era. Insă să trecem intr'o altă cameră, 

LEONORA - 

Te ingălbeneşti, Bella, minţi. Cetesc in ochii! 
voştri, in feţele Genovejilor, ceva (acopezindu-și faţa). 
O, de sigur! Genoveiii aceştia ştiu mai mult decât 
se cade pentru urechile unei soţii, 

ROSA 

Cum gelosia măreşte totul! 

LEONORA (acufundată in fantasii melancolice), 

- Când era incă Fiesco... când se ducea în lunca 
portocalelor, unde noi fetele ne primblam, era in: 
floritor ca Apollon sub formele frumoase, bărbă- 
teşti ale lui Antinous. Păşea cu un pas mândru şi 

"măreț, ca şi când nobila Genovă sar legăna pe 
umerele sale, ochii noştri alergau tainic in urma 
lui şi spărieţi se ţinteau spre pământ când ochirea 
lui fulgerătoare îi intilnea. A, Bella! cum inghi- 
ţiam ochirile lui! Cu ce pârtinire plină de invidie 
fiecare din noi număra po acele ce se adresau la 
vecina sal Ochirile lui cădeau intre noi ca mărul 
de aur al discordiei; ochii gingaşi ardeau mai săl- 
batic, sânuri blânde băteau mai neliniștit, gelosia 
sfârmase armonia intre noi. 

ARABELLA 

Imi aduc aminte. Toate femeile Genovei se re- 
voltară de cucerirea ce făcuseţi. 

LEOKOBA 

- Şi a-l numi al meu! O, fericire indrăsneaţă, gro- 
zavă! Al meu cel mai mare om al Genoveil (cu
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graţie) care eşi perfect din dalta artistei supreme, care intrunia in sine toate măririle sexului său, Ascultaţi, fetelor, vă distăinuese ceva, (tainic) o idee... când stam dinaintea altarului lângă Fiesco, mâna lui in a mea, aveam o.idee care nu e ertată unei femei: Acest Piesco a căruia mână stringe pe a ta, Fiesco tău... insă tăcere, ca nici un bărbat să n'audă cât ne mânarim de prisosurile superiorității lor, acest Fiesco al tău — v5 jălesc dacă această simţire nu vă esaltă !— are să ne mântuiască Genova de tiranii săi / 

ARABELLA 

Şi ideea asta ve unei femei in zioa cununiei ? 

LEONORA 

Miră-te, Rosa! Ideea asta veni unei mirese în desfătarea zilei cununiei ! (mai iute). Eu sunt o fe- mee, dar simţesc nobleța sângelui meu, nu pot vedă casa lui Doria ridicându-se mai pre sus de casele străbunilor noştri. Blândul Andrea — e o voluptate de a-l iub) — poate sa se numiască duca de Genova, insă Gianettino ars o inimă obraznică, trufaşă. Genova tremură inaintea lui, şi Fiesco... (recăzend in intristare), Fiesco... jăliţi-mă — iubeşte pe sora lui! 

_ ARABELLA 

Sermană, nefericită soţie!” : 

| LEONORA 
Duceţi-vă acum de vedeți pe acest zeu al Geno- vezilor petrecâna cu oameni şi cu femei desfr&- nate, gâdilindu-le urechile cu glume triviale şi cu poveşti de zine incântătoare .. eată Fiesco! A, nu
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numai Genova şi-a perdut eroul ci şi eu mi-am per- 
dut soțul! 

ARABELLA 

Vorbiţi mai incet! Aud paşi in galerie. 

LEONORA 

Fiesco vine! Să fugim! Vederea mea, i-ar putea 
aduce un moment de intristare (es intr'o cameră la- 
terală). 

SCENA II. 

Gianctino Doria (mascat, cu o manta verde), Un Mor. 
(Amendoi in convorbire), 

GIANETTINO 

Mai inţeles? 

MORUL 

Inţeles. | 

GIANETIINO 

Masca cea albii. 

NORUL 
Bine. 

GIANETTINO 

Zic... masca cea albă, 

MORUL 

Bine, bine, bine! 

" GIANETTINO 

Auzi tu? Numai aici poţi s'o greşoşti (arătând 
spre pept).
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MORUL,. 
N'aibi grijă, | 

GIANETTINO 
Şi o lovitură bună | 

| MORUL 
„Ya fi mulţămit. 

GIANETTINO (cu ironie), 

Ca să nu sufere prea mult, bietul conte. 

 MORUL, 
Ertaţi, mă rog, cât poate să tragă capul lui in cumpănă ? 

” 

GIANETTINO 

O sută de zechini, 

MORUL (suflând prin degete). 

Pu! Uşor ca pana, 

GIANETTINO 

Ce şopteşti acolo? „ 

MORUL 

Spun că-i ușoară treabă, 

: GIANETTINO 

Pe tine te priveşte, Omul acesta e un magnet al cărui pol atrage toate capetele cele neastâmpă- rate. Auzi tu! Să] loveşti bine 

MORUL 

Insă, domnule, indată ce voiu mântui treaba, trebue să fug la Veneţia,



GIANETTINO 

- Na! Ia-ţi plata inainte! (li aruncă o pungă). Cel 
mult in trei zile trebue -să fie mort (ese). 

MORUL (ridicând punga de la pământ), 

i Ia, asta zic şi eu că-i credit! Domnul acesta sa 

increde in parola mea ce berbant fâră sinet (ese). 

SCENA III. 

Calcagno, după dinsul Sacco. (Amândoi in mantale negre), 

OALOAGNO 

Bag de seamă că-mi urmezi toţi paşii. 

SACCO 

Şi eu bag de seamă că mi-i ascunzi pe toți. As- 
cultă, Calcagno, de vre-o câteva s&pt&mâni se vede 
pe faţa ta un ce care nu priveşte numai patria, 
pare-mi-se, frate, că am putea să ne spunem tai- 

mele unul altuia şi 'n schimbul acesta nici unul 
din noi mar perde. Vrei să fii sincer? 

OALCAGKO 

Atât de sincer, incât: dacă urechile tale n'au 

gust să se vire în peptul meu, pe limbă iţi va veni 

inima mea inainte, iubesc pe contesa Fiesco. 

, 
SA0CO (dând i inapoi cu mirare) 

Asta m'aş fi ghicit-o chiar dacă aş fi trecut în 
paradă toată seria posibilităţilor de pe lume, ale- 
gerea ta imi supune spiritul la tortură, insă-l perd 
de tot dacă vei isbuti, i
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OALOAGNO 

Se zice că-i un esemplu de cea mai aspră virtute. , 

SACCO 

Minciună ! E cartea intreagă care tratează. de- spre acest text. Una âin două, Calcagno, ori lea- pădă-ți scopul, ori inima, 

OALOAGNO 

Contele îi e necredincios. Gelosia 6 cea mai vi- cleană mijlocitoare. Un complot contra Doriilor trebue să preocupe pe Conte şi să-mi procure mie ocasiune de a ven) des in palatul lui. In vreme ce goneşte el pe lup din stână, dă dihorul in găinărie. 

SACCO 

Minunat, frate, iţi mulțamesc, şi pe mine m'ai scutit de a mă mai inroşi. Lucru la care mă ru: şinam de a gând), pot să-l rostesc acuma in gura mare inaintea ta, Sunt ruinat de nu se va preface constituţia actuală. 

CALCAGNO 

„Sunt datoriile tale aşa de mari? - 

SACCO 

Sunt aşa de mari incât, dacă firul vieței mele ar fi de opt ori pe atât de lung, tot n'ar ajunge ca, să poată plăti nici a zecea parte din ele. O schim- bare in stat m'ar mai face să resuflu. Dacă nu m'ar ajuta să mi le plătesc, va, impedica cel puţin pe creditori de a-mi le cere. 

CALCAGNO | o 
Inţeleg! Şi dacă in fine Genova se face liberă
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cu ocasia asta, il botează pe Sacco părintele pa: 
triei. Mai vorbească cineva poveşti de onestitate 
când baneruta unui risipitor şi dorințele unui des- 
frânat hotărăsc fericirea unui stat. Zău, Sacco, 
admir în noi doi speculaţia fină a cerului care 
vindecă măduva trupului prin buboi scoşi ps pele. 
Cunoaşte Verrina intenţia ta? 

.. SAOGO 

Cât este ertat unui patriot să ştie. Genova e 
osia imprejurul căreia se invârtesc toate ideile lui 

cu o persistenţă de fier. Ochiul său de şoim e ţintit 

spre Fiesco; speră că şi tu vei lua parte la un 
complot cutezător, 

OALOAGNO 

„Are un miros minunat. Hai! Vino să-l căutăm 

şi să mai aprindem simţul lui de libertate cu al 
nostru (ese). 

SCENA IV. 

Iulia (infocată), Fiesco (purtând o manta albă, aleargă 

după dinsa). 

IULIA 

Lachei! Feciori! 

| FIES00 

Contesă, incotro? Ce vrei să faci ? 

IULIA 

Nimica, nimica toată. (Feciorii intră). Să-mi tragă 
trăsura ! . : 

46300. — Scrieri complect. Vol. V. 93
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| PIES00 

Daţi-mi voie. Să nu tragă, „Aici e vre-o insultă. 

IULIA 

Pa! Nicidecum! Du-te, imi rupi garnitura... in- 
sultă? Cine ar putea să mă insulte aici ? Dar du-te 
astăzi! 

FIESCO (in genunchi). 

Nu mă duc până ce nu mii numi cutezătorul. 

IULIA (stând cu mânile in şolduri). 

A! frumos, frămos, foarte frumos! De ar chema 
cineva pe contesa de Lavagna să priviască acest 
spectacul | Curn conte, uiţi că eşti insurat? Posiţia 
asta S'ar potrivi in camera femeci d-tale când se 
uită in calendarul desmerdărilor, şi in loc dea 
găsi socoteala intreagă, se impiedecă da o fracţie. 
Du-te Ja femei cari se vând mai eftin. Dar ridică-te 
astăzi. Ori crezi că vei drege impertinenţele femeei 
dumitale prin galanterii? “ 

TIESCO 

Impertinenţe, voă ? (se ridică), 

IULIA 
Să se scoale, să'mpingă jilţul inapoi, să sem- 

toarcă cu dosul la masă, la masa la care şedeam eu! 

FIESCO 
Nu e ae scusat. 

IULIA 

Atâta numai? Dar vina mea este (uitându-se la sine 
cu un suris) dacă contele are ochi?
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FIESCO 

Vina. frumuseței voastre, mâdona, că nui are 
pretutindenea. ” 

IULIA 

Lasă la o parte delicateţele, când e vorba de o. 
noare. Cer satisfacere. Mi-o dai d-ta ori s'o caut 
in fulgerele durăi? 

PIESCO 

Cant'o mai bine in braţele amorului, care-ţi cere 
ertare de greşala comisă de gelosie, 

IDLIA 

„ Gelasie ? Gelosie? Nu cumva i-ar trece prin cap... 
(gesticulând inaintea unei oglinzi). Poate fi o altă do- 
vadă că aro un gust bun când il declar totodată 
şi al meu? (cu trufie) Doria şi Fiesco? Oare contesa, 
de Lavagna nu trebue să se simtă onorată că ne- 
poata ducăi găseşte alegerea ei demnă de invidie? 
(dând contelui mâna ca sto sărute). S'admitem, conte, 
C'aş găsi-o aşa. 

F1ESCO 

-. Crudo | Şi cu toate acestea să mă chinueşti 'ast- 
fel! Ştiu, divină Iulie, C'aş trebui să simţesc nu- 
mai venerație pentru voi. Rațiunea imi zice să plee 
genunchiul meu de supus inaintea sângelui lui Doria, 
insă inima mea adoră pe frumoasa Iulia. Amorul 
meu e criminal, insă totodată este un erou, care 
e destul de curajos pentru a-şi face drum la stră- 
lucitorul soare al maestăţii, spărgând zidul rangu- 
lui ce ne desparte.
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IULIA 

O mara minciună de conte, care schioapătă pe 
catalici. Limba lui mă adoră şi inima lui bate 
sub portretul alteia. 

FIESCO 

Ori mai bine zis, signora, bate spre dinsul cu 
desgust şi vrea să-l depărteze (luând portretul Leo- 
norei care spânzura de un şiret albastru și dându-l Iuliei), 
Puneţi portretul vostru pe acest altar, şi veți sfârma 
idolul acesta. i 

IULIA (ia iute portretul și-l ascunde bucuroasă), 

Un mare Sacrificiu, pe onoarea mea, care merită, 
resplută! (Ii pune in grumaz portretul ei). Na, sclavule, 
poartă coloarea stăpânului tău (ese), 

FIESCO (cu foc). 

Iulia mă iubeşte! Iulia! Nu invidiez nici pe un 
Dumnezeu. Veselia să ajungă in culmea ei! Hola! 
Hola! (mulţi servitori). Pardoselele saloanelor să sugă, 
nectar de Cipru, musica să deştepte mezul nopţii 
din somnul său de plumb; mii Ge lampe să-și bată, 
joc de zorii zilei. Veselia să fie generală, impărăţia 
morţilor să se surpe sub sgomotosul vuet al dan- 
tului bachic! ” ” 

(Allegro vuitor; cortina de mijloc se ridică şi se vede 
un mare salon luminat, unde joacă o mulțime de maște, 
În dreapta și in stînga mese de joc şi bufeturi).
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SCENA V. 

Gianeliino (pe jumătate beat), Lomellino, Co, 

Centurione, Verrina, Sacco, Calcagno (toţi mascaţi). 

Mai multe doamne şi nobili. 

GIANEBTIINO (vuind). 

Bravo! bravo! Vinaturile lunecă de minune, doam- 

nele noastre saltă â merzeille! Meargă unul din voi 

să 'mprăştie in Genova că petrec vesel şi că pot 

să se veseliască şi ei! Pre-a mea lege, au să in: 
semne zioa aceasta cu roşu in calendar şi să scrie 
dedesubt: Astăzi prințul Doria a fost vesel! 

OASPEȚI (ciocnind in pahare). 

Trăiască republica! (vuet de trimbiţe). 

GIANETTINO 

(aruncând paharul cu putere la pământ). 

Baca hirburile ! 

(Trei maşte negre tresar şi se adună imprejurul lu 

Gianettino). 

LOMELLINO (ducând pe prinț intr'o parte). 

Alteța voastră mi-a vorbit mai dăunăzi de o fată 
pe care a întilnit-o în biserica San-Lorenzo, 

QIANETTINO 

Ţi-am vorbit, băete, şi trebue să fac cunoştinţă 

cu dinsa, 

LOMELLINO 

| Eu pot să v& procur vcasia,



GIANETTINO (iute). 

Poţi?: Poţi? Lomellino, mai deunăzi ţi-ai pus candidatura, la postul de procurator, 1 l vei avea. 

“LOMELLINO .. 

Alteța Voastră, acest; post 5 al doilea. în stat și s'au infățoşat mai bine de. şaizeci de nobili, toţi mai avuţi şi mai consideraţi decât al Alteţei Voa- stre supus servitor, o 

GIANETTINO (strigând Ja dinsul cu ciudă). 
Trăsnet şi Doria! Tu vei fi procurator! (Cele trei măști inainteazi), Noblâţa din Genova! Lasă-i să a- runce pe toți străbunii şi stemele lor in Gumpână, ce trebue decăt un păr din alba.barbă a unchiului meu pentru a ridica in aer toată nobleţa Genovei? Eu vreu, tu să fii procurator, asta insemnează cât și toate voturile Signoriei. . 

LOMELLINO 

Fata e singurul copil a unui Verrina. | 

GIANETTINO 

Fata e frumuşică şi vreau s'o am măcar de mi Sar impotrivi toţi dracii, 

. LOMELLINO 
Alteța Voastră, ea e singurul copil al republica- nului cel mai inverşunat. - 

GIANETTINO 

Dute la dracu cu republicanul tău! Mânia unui „vasal pe lângă pasiunea mea! Ca şi când un turn S'ar putea risipi pentrucă copii aruncă intr'însul
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cu petricele (Cele trei mişti se aprapie cu mare mișcare). 

Duca Andrea căpătat-a rănile sale in bătăliile a- 

cestor calici republicani pentru ca nepotul său 

să cerşetoriască amorul fetelor şi a mireselor lor? 

Trăsnet şi Doria! Acest eapriciu trebue să] inghită, 

sau voiu inălţa pe oasele. unchiului meu o spân- 

zurătoare, in care să se sbuciume libertatea geno- 

veză pănă ce va crăpa! (Cele trei mişti se retrag). 

LOMELLINO 

Tocmai acum fata e singură. Tatăl său e aici, 

una din cele trei măşti. | 

GIANETIINO 

Minunat, -L.omellino. Du-m5 indată la dinsa. 

LOMETLINO - | 
Insă Alteța Voastră caută o cochetă şi va găsi 

o sentimentală. 

GIANEITINO 

Sila e cea mai bună eloquenţă. Du-mă indată la 

dinsa, aş vrea să văd pe cânele cel de republican 

care ar indrăsni să sară la ursul Doria. (Intilneşte 

- pe Fiesco la uşă). Unde e contesa? 

SCENA VI. 
Cei de mai ?nainte, Fiesco. 

FIESCO 

Am dus-o la trăsură, (la mâna lui Doria şi o ţine 

la pept). Prinţule, acum sunt indoit in lanţurile voa- 

stre, Gianettino domneşte asupra capului meu şi 
asupra Genovei, asupra înimei mele plăcuta voa- 

stră soră,
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LOMELLIKO 
Fiesco s'a făcut de tot Epicurean. Lumea are a perdut mult in el. : 

| F1ES00 
Însă el n'a perdut nimic in lumea mare. A trăi vrea să zică a visa; a A înţelept, Lomellino, vrea să zică a visa lucruri plăcute. Se poate asta mai bine sub tunetul tronului, unde roţile ocârmuirii iți vuese in urechi, decât la sânul unei femei? Gianettinv Doria să domniască asupra Genovei, Fiesco va iubi, 

GIANEITINO 
Aidem, Lomellino, £ mezul nopţii; momentul se apropie. Lavagna, iți mulțămim pentru osp&- tare. Am fost mulţămit, 

FIESCO 

Asta e tot ce puteam dori, prinţule. 

GIANETTINO 

Noapte bună, deci. Mâni e adunare la Doria şi Fiesco e invitat, Vino, procuratorule! (trecend cu fală prin cele trei măști). Loc numelui Doria! 

UNA DIN CELE TREI MĂȘŞII (murmurând cu ciudă), 

In iad, niciodată in Genova! 

OASPEȚII (mișcându-se), 

Prinţul se duce? Noapte bună, Lavagna (es cu vuet),
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SCENA VII. 

Cele trei măşti, Fiesco (pausă). 

FIESCO 

Văd oaspeţi aici, care nu impărtăşesc plăcerile 

serbării mele, . 

MĂȘTILE (murmurând trist). 

Nici unul. 

FIESCO 

Bunăvoinţa mea poate ea să ingădus ca vre uu 

Genovez să plece nemulțămit? Lachei, iute, să re- 

înceapă balul, să se umple paharele! Nu vreau ca 

vre-unuia să-i fie urit. Vreţi să vă desfătaţi ochii 
printr'un foc de artificiu, ori prin glumele bufonului 

meu? Poate preferiţi să petreceţi in societatea fe- 
mesi mele ? Ori vroiţi să ne punem la o masă de 

cărţi şi să amăgim timpul cu jocul? 

O MASOĂ . 

Suntem deprinşi de a-l intrebuința cu fapte, 

„FLESCO 

Un r&spuns bărbătesc, şi acesta — e Verrina. 

VERRINA (scoate masca). 

Fiesco işi recunoaşte amicii mai lesne suh ma: 

ştele lor, decât ei pe dinsul sub a sa. 

FIESCO 

Asta n'o ințeleg. Insă dece ţi-ai pus crep impre- 

jurul braţului? Verrina a inmormântat pe cineva 

şi Fiesco nu o ştie?
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VERRINA 

” Ştiri de jale nu se potrivese cu serbările vesele ale lui Piesco. 

FIESCO 

Dar dacă un amic te roagă? (îi dă mâna cu căl. dură). Amicul sufletului meu, cine ne-a murit la amendoi? 
- 

VERRINA 

La amândoi, la amânăoi! E prea adevărat! Insă - toţi fi nu plâng ps muma lor. 

PIESCO 

Numa ta a putrezit de mult, 

" VERRINA 

Imi aduc aminte că Fiesco mă numia frate, pen- tru că era fiul patriei sale. 

FIESCO (plumind). 

A! Asta e? Scopul tău era să glumeşti? Haine do doliu pentru Genova? Şi adevărat e că Genova se găseşte in agonie. Ideea este originală şi nouă, . Vărul nostru se face glumeţ, 

OALOAGNO 

Ai vorbit serios, Fiesco ? 

PIESCO 

„ Aşa, aşa, tocmai aşa. Aşa de ste şi jalnic tot odată. Gluma-şi perde sarea, când cel care glumeşte ride insuş. Par'că urmează o inmormântare. Unde " aş fi gândit eu, că posomoritul Verrina s'ar face atâta de glumeţ la bătrânețe!



„.SA0GO- 

Verrina, vino! El niciodată nu va fi dintr'ai noştri. 

TIESCO 

Hai să fim veseli,. frate! Hai să fim ca nişte mo- 

ştenitori voioşi, care merg bocindu-se după sicriu, 

şi-şi astupă hohotul de ris sub basma, dar noi am 

căpătat o mamă vitrigă cu atâta mai aspră. Fie! o 
lăsăm să hodorogiască şi ne punem la bonchetuit. 

VERRINA (in mare mişcare). 

Cer şi pământ! Şi nu facem nimica? — Unde ai 
ajuns Fiesco? Unde, să ?ntreb pe omul care avea 
aşa de mare ură contra tiranilor?. Eu o vreme, 
unde vederea unei coroane ţi-ar fi dat spasmuri. 
Fiu căzut al republicei! 'Tu vei da seamă că nu 
dau nici un ban pe.numele meu dacă timpul e in 
stare să corupă şi chiar suflete. 

FIESCO 

Tu eşti şi vei fi pururea un fantast, Lasă-l să - 
puie Genova in buzunar şi s'o vândă unui corsar 
de la 'Tunis; ce ne pasă nou? Bom vin de Cipru 
şi sărutăm fetiţe frumuşele. : 

VERRINA (uitându-se la dînsul serios). 

Este asta adevărata, serioasa ta părere ? 

| FIESCO --- 

Pentru ce nu, amice? Ii oare o plăcere atât de 
mare de a fi unul din ceie multe picioare ale ani- 
malului ce se numeşte Republică? Să mulţămim 
aceluia care dă aripi şi scoate picioarele din func- 
ţia lor. Gianettino Doria va fi ducă. Afacerile sta- 
tului nu ne vor mai cărunți părul...
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VERRINA 

" Fiesco! Este adevărata, serioasa ta părere? 

FIESCO 

“ Andrea declară pe nepotul s&u fiu şi moştenitor i avuţiilor sale. Cine ar fi nebunul care va cuteza să-i dispute moştenirea puterii? 

VERRINA (cu mare desgust). 

Aidem, Genovejil (Lasă pe Fiesco și ese urmat de ceilalți); 

FIE30O 
Verrina! Verrina,! Republicanul acesta e vârtos ca oţelul! 

SCENA XIII, 

Jiesco. O mască necunoscută. 

| 
MASCA 

Poţi să-mi acordezi o secundă, Lavagna ? 

FIES00 (cu preveL.ire). 
D-tale o oră. 

MASOA 

Fii bun, deci, conte, de a face cu mine o primn-, blare afară de oraş, 

PIESCO 

Sunt cincizeci de minute după miezul nopții. 

- MASOA . 
Fă-mi astă plăcere, conte.



FIESCO 

Voiu zice să puie caii. 

MASOA 

E de prisos. Trimit un cal inainte. Mai mult nu 

trebue, căci sperez, numai unul din noi s'a intoarce. 

FPIE3CO (cu mirare). 

Ce fel? 

MASCA 

Are să-ţi ceară cineva un respuns sângeros pen- 

tru oarecare "lacrimă. 

TIESCO 

Şi astă lacrimă ? 

MASOA 

A unei oarecare contesă de Lavagna. Cunose 

foarte bine pe această doamnă şi vreau să ştiu 
cum a meritat să devie victima unei nebune. 

FIESCO 

Te'nţeleg. Dă-mi voie a afla numele acestui ciu- 

dat provocator. 

MASCA 

E tot acela care adora odinioară pe domnişoara 

de Cibo şi se retrase inaintea mirelui Fiesco. 

FIESCO 

Scipion Burgognino. 

BURGOGNINO (scoate masca). 

Şi care e acum aici pentru a rescumpăra onoa-
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Tea, care se retrăsese inaintea unui riv al, ce are un cuget at ât de josorit pentru a tortura blândeţa. 

FIESCO (imbrăţoșându-l cu foc), 
Nobile tân&r! Sunt indatorit suferințelor femeei mele fiindcă-mi procură o cunoştinţă atât de pre- ţuită. Simţesc toată nobleța indignaţiei tale, insă nu mă bat,: 

- BURGOGNINO (dând un pas inapoi). 
Contele de Lavagna ar fi Prea mișel pentru a se măsura cu inceputurile spadei mele? 

FIESCQ 

Burgozgnine, nvaş măsura cu to 
tei, insă nu cu d-ta, Onorez ace 
insă pentru o causă mai demn 
] 

ate puterile Fran. 
st foc, il păstroz 
ă. Voința merită auri, insă fapta ar f copilărească. 

BURGOGNINO (cu iuțeală). 
Copilărească, conie. F emeea poate numai Plânge de o insultă. Pentru ce e bărbatul pe lume? 

FIESCO 

Cât se poate de bine zis, insă nu mă bat, 
BURGOGNINO (ii intoarce spetele şi vrea să iasă). 

Te-oiu dispreţui. 

FIES00 
Pe Dumnezeu, tinere, asta nuii face-o chi ar cădă preţul YVirţuţii (il ia de mână). Simţit-ai “dată pentru mine aceea ce so numeşte, cum zice, venerație ? 

ar de 

vre-o 

am
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BUBRGOGNINO 

M'aş fi retras inaintea unui om, pe care nu aş 
îi declarat cel intăiu intre toţi? 

FIESCO 

Aşa dar, amicul meu, pe un om, care merita 
odinioară venerație, nu m'aş grăbi atâta să-l des-. 
prețuesc. Pare-mi-se că țesetura unui meşter e prea 
artistică peutru ca s'o poată percepe indată un 
incepător. Du-te acasă, Burgognino, şi cugetă bine 
şi muit pentru ce Fiesco face aşa şinu alifel. (Bur- 
gognino ese in tăcere). Mergi, nobile tânăr! Dacă a- 
semenea flacări s'or intoarce in favoarea patriei, 
să te ţii bine, Doria! 

SCENA IX. 

Fiesco, Alorul (intră cu frică şi se uită peste tot locul 

cu deamănuntul), 

FIESCO (se uită in ochii lui lung și ptrunzător). 

Ce vrei şi cine eşti? 

MORUL (ca sus). 

Un sclav al republicei. 

TIESCO 

Sclavia e un trist meşteşug. (Tot ţintindu-l). Ce 

cauţi? 

UMORUL 

Domnule, sunt un om onest! 

FIESCO 

Scrie-ţi cuvintele acestea pe frunte, 1 nu va fi de 
prisos — dar ce cauţi?
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MORUL (caută să se apropie, Fiesco se x inapoi). 

Domnule, nu's un berbant! 

FIES00 

Bine că adaugi, şi ear... nu e bine, (nerăbditor) 
dar ce cauţi? 

MORUL (apropiindu-se). 

"Dita eşti contele de Lavagna? 

FLESCO (cu mândrie). 

Orbii din Genova, imi cunose pasul. Ce treabă ai cu conte!e? 

MORUL 

Pâzeşte-te bine, Lavagna ! (S'apropie iute). 

FIESCO (sărind de cea parte). 

M8 păzesc in adever! 

MORUL 

Au gânduri rele asupra ta, Lavagna! 

FIESCO 

Vâd, văd. 

MORUL 

„ Păzeşte-te de Doria! 

FIESCO (s'apropie de dinsul cu incredere). 
Greşit-am oare, amice? In adevăr mă tem de numele acesta. 

| MORUL 
Ei bine, fugi de omul acela. Ştii carte?
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FIESCO 

Ciudată intrebare! Ai avut a face cu mulţi ca- valeri. Ai ceva scris? . . 

MORUL 

Numele vostru pentru nişte bieţi ticăloşi. (Ii ax o hârtie și s'apropie de dinsul. Fiesco se pune inaintea unei oglinzi şi se uită pe deasupra hârtiei. Morul merge imprejurul lui, in fine trage pumnarul şi vrea să-l lovească), 

„ PIESCO 

(se intoarce grabnic și apucă: pe Mor de braţ). 

Stăi, canalie! 

NORUL (bend cu pierorul in pământ), 

La dracu! Rog să mă ertaţi! (vrea st fugă), 

FIESCO (apucându-l şi strigând in gura mare), 

Stefano, Drullo, Antonio! (ţine pe Morul de gâtlej). Stai, fârtaze, Stâi! Ticăloşie diabolică ! (Intră servi. 
torii). Rea ispravă ai făcut; cine are să-ţi plătiască 
munca ? 

MOBRUL - . 
(după mai multe incercări de scăpare, hotărit), 

Nu poate sa mă spânzure mai sus decât spân- 
" zurătoarea, ' 

YIESCO 

Nu, mângăe-te! Nu de coarnele Lunei, insă tot : 
destul de sus ca să-ţi pară spânzurătoarea 0 sco- 
bitoare de dinţi, Alegerea.ta era prea dibace pen- 
tru ca să pot crede că tu ai fâcut-o. Vorbeşte, 
cine te-a tocmit? Ie E 
46300. — Sericri complecte. lol, V. 24 s



UORUL 

„Domnule, imi poţi zice ticălos, dar mă rog, nu 
mă face gogoman.  - : i : 

FIESCO 

„Bestia e fudulă incă?. Bestio, spune cine te-a 
tocmit? Ie 

MORUL (pe gânduri). ă 

Hmi Aşa maş fi cu singur nebun? Cine m'a toc- 
mit? — şi numai pentru o biată sută de zechiui! 
— Cine m'a tocmit ? Prinţul Gianettino. 

FIESCO (primbându-se supărat). 

Numai o sută de zechini pentru capul lui Fiesco? . 
(Cu ironie). Ruşine, prinţ ereditar al Genovei! (Se 
apropie de o cutie). Na, na-ţi o mie şi dute de spune 
stăpânului tăi că e un ucigaş sgârcit! (Morul il con. 
templă de la cap la picioare). 

| FIES0O 
! 5 Te mai gândeşti? 

MORUL 

(ia banii, îi pune ear jos, îi ridică din nou şi se uită la 
dinşii cu o mirare crescândă), 

. FIESCO 

Ce faci, prostule? 

MORUL (aruncând banii pe masă hotărit). 
Banii aceştia nu-i am meritat. 

i | FIESCO 

Gogoman ce eşti! Spânzurătoarea ai” meritat-o.



Elefantul furios sfarmă oameni, insă nu vermi, Te-aş 
spânzura dacă mar costa. mai mult decât dout 
cuvinte. 

MOBUL 

Bunătatea Măriei tale. 

"FIESCO 

- Ferească Dumnezeu! nu pentru tine! Imi place 
că atirnă de la placul meu a face dintr'un ticălos 
ca tine ceva şi nimic, şi deaceea te ert,. Inţelege-mă 
bine: că nai isbutit, asta-mi dovedeşte că cerul 
mă păstrează pentru un scop mare,. şi deaceea 
sunt bun şi te ert. 

MORUL (cu francheţă): 

Să trăeşti, Lavagna! O faptă bună se r&splăteşte 
cu o faptă bună. Dacă are cineva. din peninsula . 
asta un cap care nui vine la socoteală, porun- 
ceşte şi ţi-l rătez gratis. 

FIESCO 

Recunoscătoare bestie! Vrea să-şi resplătiască 
datoriele cu capetele oamenilor. 

| WORUL 

Noi nu primim daruri! Şi noi avem onoare! 

FIESCO 

Onoarea ucigaşilor ? 

MORUL, 
E mai sigură decât aceea a oamenilor oneşti; 

ei nu se ţin de 'jurămintele făcute lui Dumnezeu, 
noi implinim cu sfinţenie cele pe cari le facem âra- 
cului. i



| „ FIESCO 
Poznaş hoţ mai eşti! 

MORUI, 

Imi pare bine că găseşti gust la persoana mea. 
Incearcă-mă şi-i vedea că sunt un om care ştie să 
facă treabă. Cercetează-mă şi ți-oiu da lămuriri de- 
spre tot feiul de hoţi, de la cei mai de jos pănă 
la cei mai de sus. a 

FIES0O 

Mări ce spui? (așăzându-se), Aşa dar şi berbanţii 
recunosc legi şi diferite ranguri? Care e starea 
cea mai de jos? 

MORUL 

Fi! Măria ta. Asta e ceata despreţuită. a dege- 
telor lungi, O meserie miserabilă, din care nu eso 
nici un om mare, ei se muncesc numai pentru bice 
şi pentru inchisoare, şi merg, cel mult, la spânzu- 
rătoare. 

PIE300 . 

Frumoasă ţintă. Sunt curios să aflu: o clasă mai 
bună. 

a MORUL 

Pe urmă vin spionii şi maşinele, domni insem- 
naţi, intimi cu cei mai mari, care află tot de la 

„dinşii; se lipesc de sufiete ca lipitorile, sug veninul 
din inimă şi-l duc la acârmuire. ! 

FIESCO 

Pe aceştia îi ştiu, urmează.
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MORUL 

Deacolo vine rândul ucigaşilor, otrăvitorilor, . şi 
celor care pândesc mult şi lovesc pe din dos. De 
multe ori sunt. nişte mişei, însă toţi plătesc dra- 
cului birul, cu suflstul lor. Pe aceştia îi tratează 
mai cu deosebire: le sfarmă ciolanele cu roata şi 
le inţeapă capetele pe par, Aceasta e starea a treia, 

PIESCO 

Fi, dar nu mai vine starea ta? . 

MORUL 

Vezi, Măria ta, tocmai asta-i. Am păşit prin 
toate acestea. Geniul meu a trecut iute toate greu: 
tăţile. Eri seară mi-am făcut capdoperă în a treia, 
şi adinioarea... am sfeclit-o in a patra. 

FIESCO 

_ Aceştia sunt dară? 

MORUL 

Aceştia sunt bărbaţi :(cu foc) "care-şi câută omul 
intre patru păreţi, pe cari nu-i impedică nici un 
pericul, merg dirz la dinsul şi, zicându:i bună di- 
mineaţa, i! scutesc de-a mai respunde. Intre noi 
fie zis, ei se chiamă extra-poşta iadului. Dacă-i vine 
lui Mefistofeles gust, n'are decât să facă un semn 
şi-i vine friptura caldă. 

FIE300 

Eşti un mare blăstâmat! De mult aveam nevoa 
de unul ca tine. Dă-mi mâna. Vreau să te ţin la 
mine, i 

“MORUIL 

Intr'adins, ori glumă?
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PIESCQ 

Intr'adins. Şi-ţi dau o mie de zechini pe an. 

_MORUL 
Top, Lavagna! Sunt al ttu, şi ducă-se Ia dracu 

viața privată | Intrebuinţează-mă 7a ce vrei: ca pre: 
pelicar, ca copou, ca vulpe, ca şarpejca pezsvenchiu 
şi călău, la toate insăreinările, numai nu la vre una 
onestă, la acelea nu's de nici o treabă, 

FIESCO 

„N'aibi grijă. Dacă vreau să dăruesc un miel nu 
Voiu trimite cu un lup. De mâne plimbă-te prin 
Genova, şi bagă bine de seamă la toate ce se pe. 
trec. Caută să afli, co se gândeşte despre gu- 
Vern, co se şopteşte despre casa lui Doria, deacolo 
ce se mai vorbeşte de viața mea asta trândava şi 
de amorurile mele. Inundă le creerii cu vin, până 
ce vor spune tot ce au pe inimă. Na ţi bani! Im- 
prăştie-i intre neguţătorii de mătasă, 

+ 

NORUL 

- Însă... 

FIESCO 

! N'aibi nici o frică, nu e vre-o treabă onestă. Du-te, chiamă-ţi toată ceata in ajutor. Mâne am să-ţi aud 
noutăţile (ese). 

MORUL (după dinsul), . z 

Las' pe mine. Acum sunt patru ore de dimineaţă. „.. Mâne la opt vei afla atâtea noutăţi câte intră in de două ori şaptezeci de urechi.



SCENA X. 

Cameră la Verrina. 

Berta (pe o canapea cu capul ascuns in mâni), Verrina 

(intră posomorit). 

-- BERTA. (se scoaiă tresărind). 

Cerule! Eată-l! | | 

VERBINA (s'apropie uitându-se la dînsa cu mirare): 

De tatăl stu se sparie fata mea! 

BEBTA - 

Fugi! Lasă-mă să fug eu! Eşti ingrozitor, tată! 

| VERRINA : 

Pentru singurul meu copil! 

BERTA (eu o căutătură dureroasă). 

Nu! Trebue să mai ai încă o fată! 

VERRINA 

Iubirea mea te apasă prea tare? 

BEBRTA 

M8 oboară, tată! 

VEBRINA 

Cum? Ce primire, fata mea? Inainte când-:mă -. 

intorceam acasă, cu munţi pe inima mea, Berta 
mea imi săria înainte, imi zimbia şi munţii dis- 
păreau. Vino, imbrăţoşază-me, fata mea! La 'peptul 
tău ferbinte să mi se incălziască inima care in: 
ghiaţă la patul de moarte al patriei. O! copilul
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meul Astăzi m'am despărţit da toate bucuriile na- - turei şi numai tu mi-ai r&mas, 
BERTA (măsurându-l cu o căutitură lungă), 

„Nefericit părinte! | 

VERRINA (imbrățoșând-o), - 
Berta, singurul meu copil! Berta, ultima mea speranță! Libertatea Genovei,., perdută!. Fiesco... perdut (stringând-o şi mai tare, șoptește printre dinți), Fă-te şi tu o real - e 

BERTA (smulgându-se din braţele sale). 
Mare Dumnez»ule! Ai aflat ? 
e „VERRINA (tremurând), 

Ce ? Bă 

| BERTA 
“Onoarea mea... | 
„0 VERBINA (furios) 

Ca? 

BERTA 
In astă noapte... 

VEREINA (ca un turbat) 
Ce? IE 

BERTA 
Sila! (cade pe sofa), 

, VERRINA | (după o lungă pausă infricoșătoare, cu un glas mormântal). 
Incă o Suflare, fata mea! Cea de pe urmă. (cu glas sec). Cine ? . -
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BERTA 

Vai mie! Ce furie care seamănă cun moartea! 
Ajută-mă, Doamne! Tremură şi nu poate vorbi! 

| VERRINA 
Nu ştiu, fata mea... cine? 

BERTA 
Linişteşte-te, linişteşte-te, scumpul meu părinte! 

| . VERRINA 

Pentru numele lui Dumnezeu, cine? (Vrea să se 
arunce a picioarele ei), -. 

BPRTA 

O mască! 

VERRINA 
(dă un pas inapoi; după o cugetare furtunoasă). 

Nu! Nu poate să fie! Ideea asta nu-mi vine de 
Ja Dumnezeu! (cu un suris convulsiv). Bâtrâne nebun! 
Ca şi când tot veninul ar eşi numai din aceeaşi 
viperă ! (Cătră Berta, stăpânindu-se). Statura ca a mea, 
ori mai mică ? . « 

BERTA 

Mai mare. 

A VERRINA (iute). 

Părul negru,. creţ ? 

BERTA 

Negrul ca corbul şi creţ. | 

VEBRINA (depărtându-se şovăindy. 

Dumnezeule ! capul meu, capul meu! — Glasul?
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BERTA 

" Aspru şi gros, ; 

VERRINA (iute), 

De ce coloare? Nu! nu voiu să mai aud! Man: taoa de ce coloare? Ie 

BERTA 

Mantaoa verde, mi se pare. 

VERRINA , 
(iși acopere fața cu mânile și cade pe canapea). 

Fii liniştită! E numai o amețeală, fata mea ! (Li cad mânile și se vede o faţi de cadavru). 

BERTA (desperată, frângendu-și mânile). 
Cerule indurător! Acesta nu mai a tatăl meu! 

VERBINA (după o pausă, cu un suris amar). 

Bravo! Bravo! mişelule Verrina! Când ticălosul sfârma sfințeria legilor... nu-ţi era destul... ticălosul a trebuit să calce Şi sfinţenia sângelui tău (ridicân- du-se). Degrabă chiamă" pe Nicola... plumb şi praf! Ori stăi! Stăi! mi-am schimbat gândul... mai bine... adă-mi spada, zi un tata] nostru... (cu mâna pe frunte) dar ce fac? ” 

BERTA 

Ni-e tare frică, tată! 

VERRINA : 

“Vino, şezi lângă mine (cu gravitate). Berta... spu- ne-mi Berta .. ce făci Romanal cel cărunt, când 
găsiră pe fata lui... cum să zic? tot aşa de plăcută.., 
pe fata lui? Ascultă Berta, ce zise Virginiu fiicei lui desonorate? : E
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BERTA (cu groază), 

Nu ştiu ce-i zise! 

VEREINA 

Nebuno!... Nimic nu-i zise (sare de pe scaun şi pune | 
mâna pe spadă), El apucă o spadă. ! 

BERTA (se aruncă i in braţele lui insptiimântatăr, 

Dumnezeule, ce vrei să faci ? 

VERRINA (aruncându-și spada). 

- Nu! Tot mai este incă o dreptate in Genova! 

SCENA XI. 

Cei dinainte, Saceo, Calcagno. 

SACOO 

Vezrina, iute, găteşte-ta! Azi începe s&ptămâna 
alegerilor pentru republică | Să ne ducem de vreme 
la Signoria pentru a alege senatorii cei noi, Stra- 
dele sunt piino de lume. Intreaga nobleță năvăleşte 
la, Signoria. Nu vii cu noi, (cu ironie) să „vezi triumful 
libertăţii noastre? 

CALOAGNO 

V&d o spadă la pământ. Verrina arată sălbatic 
și Berta e cu ochii roşii. 

SA0CO 

In adevăr şi eu bag de seamă... Sacco, aci s'a in- 
timplat vre-o nenorocire ! a 

VERBINA (dându-le dou& scaune). 

Şedeţi! . | a
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SA009 

Ce ai, amice? ne inspăimântezi ! 

OALOAGNO 

Așa nu te-am văzut niciodată. Da n'ar f plâns Berta, te-aş intreba: piere Genova? 

VERBINA (grozav). 

Piere! Şedeţi! 

 OALOAGNO (spariet ; amândoi se așează). 

Omule, te conjur! 

VERRINA 

Ascultaţi! 
- CALCAGXO 

Ce presimţire, Sacco ? 

VERBINA 
-- Genovezi,.:-- Voi-amânâoi cunoaşteţi vechimea nu- melui meu: Străbunii voştri au servit pe ai mei, Străbunii mei comandau în răsboaiele statului, Stră- bunele mele erau modelul Genovezelor, Onoarea era singurul nostru capital şi se moştenia din tată in fu, sau cine zice altfel? 

SACCO 

Nime. 

OALOAGNO 

Nime, nime! 

VERRINA 

Eu sunt cel de pe urmă de sângele meu. Femeea
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mea e in mormânt. Fata aceasta e tot ce mi-a 
Tomas de la dinsa. Genoveji! Voi sunteţi marturi 
cum am crescut-o. Poate să se infăţoşeze cineva 
şi să m8 invinovăţiască că mi-am crescut fata, rău? 

CALOAGNO 

Fata ta e un exemplu pentru toată țara. 

VERRINA 

Eu sunt un om bătrân. De perd pe aceasta, nu 
pot spera alta. Memoria mea se stinge. (Cu o schim. 
bare grozavă). Am perdut-o, infam e sângele meu; 

AMENDOL (în mare_mişcare). 

Dumnezeu să ferească! | 

(Berta geme pe canapea in desperare), 

VERRINA : 

Nu, nu te indoi, fata mea! Bărbaţii aceştia sunt .. 
bravi şi buni. Dacă te plâng ei, va.curge sânge 
undeva! Nu fiți aşa uimiţi, bărbaţilor! (incet şi cu 
gravitate). Cel care subjugă Genova nu poate in- 
vinge o biată fată? 

AMENDOI (ridicându-se şi aruncând scaunele inapoi). 

Gianettino Doria! ! 

BERTA teu un tipa, 

Pâreţi, ingropați-mă! Scipion !



SCENA XII, 

Cei dinainte, Burgognino. 

BURGOGNINO -(cu. foc). ” 

Bucură-te, dragă. Veste. bună! Nobile Verrina de ceea ce ai să rosteşti acuma, atirnă toată fe- ricirea mea. De mult iți iubiam fata Şi nu cutezam a 0 cere fiindcă toată averea mea plutea pe scân- duri nestatornice de la Coromandel. In momentul acesta a sosit norocul meu in port, plin de nenu- imărate avuţii. Sunt bogat. Dă-mi pe Beria, voiu face-o fericită, 

VERRINA (lui Burgognino, apăsând pe vorbe), 
Ai gust, tinere, să-ţi arunci inima intrun noroiu? 

| BURGOGNINQ 
(vrea să scoată spala dar işi retrage mâna iute). 

Asta a zis-o tatăl ei, 

VESRINA 
Asta o zice fiecare ticălos din Italia. Te-ai mul: tăm! cu fărămăturile de la masa altuia? 

BURGOGNINO 

Moşnege, nu my "nebuni! 

CALOAGNO 

Burgognino, drept zice moşneagul! 

BURGOGHINO (răpezindu-se spre Berta), 
Drept zice e1? Şi-ar fi bătut joc de mine o infamă ?
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CALOAGNO 

Greşeşti, Burgognino! Fata e curată ca un ânger. 

“BURGOGNINO 

"Cum! pe sufletul meu! Curată şi desonorată! Asta 
nu-mi intră in cap. Vă uitaţi unul la altul şi tă- 
ceţi. Limba voastră tremurătoare nu indrăzneşte 
arosti o crimă grozevă. V& conjur! Nu vă băteţi joc 
de mintea mea. Ea ar fl:curată ? Cine a zis curată? 

VERRINA 

Copila mea nu e vinovată, 

BURGOGNINO 

Aşa dar: sila! (ridicând spada de la pimânt), Ge» 
noveji! Pe toate păcatele d do sub soare! unde pot 
găsi răpitorul ? 

VERRINA. 

Tot acolo unda poţi găsi şi asupritorul Genovei. 
(Burgognino incremeneşte, Verrina se plimbă incoa și in- 
colo gânditor, pe urmă se oprește). Do ințeleg bine 
semnul t&u, eternă providenţa, tu vrei să mântu- 
eşti Genova prin Berta mea! (S'apropie de dinsa des- 
făcând incet crepul de la braţ; cu solemnitate). Până 
ce sângele unui Doria va spăla această pată a o- 
noarei tale, să nu cadă nici o rază a zilei asupra, 
acestei feţe. Până atuncea (o acopere cu crepul) — 
orbește! (Pausă, ceilalţi se uită la dinsul in tăcere și 
uimiţi). 

VERRINA 
(cu solemnitate, puind crepul pe capul Bertei). 

Blăstămat fie aerul ce resufli! Blăst&mat somnu 
ce te alină! Blăst&mată orice simţire compătimi-
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toare care va veni să-ţi indulciască chinul | Coboa.- Tă-te in bolta cea mai adâncă a casei mele, gemi, urlă, opreşte "pasul timpului prin chinul tăul (Se opreşte plin de groază, apoi urmează), Viaţa ta semena cu mişcările convulsive ale vermelui strivit—acest blăstăm plutiască asupra ta pănă ce Geanattino işi va da ultima resuflare! De riu! poartă-l cu tine in etern până ce se vor găsi capetele verigei âter- nităţii, , PE ! 
„(Tăcere. Toate fețele cuprinse de groază, Verrina se uită : „la fiecare țintit şi pătrunzător), 

BURGOGNINO 
Părinte fără de lege! Ce ai făcut? Acest blăstăm neauzit, grozav, asupra fetei tale nevinovate! 

VERRINA 

Aşa-i că e Brozav, gingaşul meu mire? (cu gra- vitate) Cine din voi se va mai infăţoşa acum şi va mai vorbi de prelungire şi de sânge rece? Soarta * Genovei e impreunată cu soarta Bertei mele. Inima mea de părinte se pleacă datoriei de cetățean. — Care din voi va f deacum destul de mişel să pre. lungiască mântuirea Genovei, când ştie că acest miel sufere chinuri nesfirşite din causa mişeliei lui? Pe eternul Dumnezeu !.. Cesa ce am spus, nu era dârdâitura unui nebun! Am făcut un jurământ şi nu mă voiu indura de copilul meu, pănă ce Doria se va sbuciuma la pământ, chiar de-ar fi să sfarm acest miel nevinovat in schinjuiri canibalice,' Tre. muraţi, vă uitaţi la mine, palizi ca nişte fantome? Inc'odată, Scipion! O păstrez ca preţ pentru uci- derea, tiranului. De acest Janţ e legată datoria: ta, a mea, a voastră, Despotul Genovei trebue să cadă



sau fata pere in desperare. Eu -nu-mi retrag cu 
vântul, PE Da RI 

BUBGOGNINO (aruncându-se la picioarele Bertei). 
„Şi va cădea, va cădea pentru Genova ca taurul 
sacrificiului. Atât de sigur cât voiu străpung injma 
lui Doria cu această armă, atât de sigur să-ți dau 
sărutarea de mire! (se ridică), 

VERRINA „3 Di 

Cea intăi păreche binecuvântată de furii |! Daţi-vă 
mânile! Vrei să străpungi inima lui Doria cu arma ta? Ia-o, e ata! -: i ae 

CALOAGXO (ingenunchiază), Ie 
Incă un Genovez ingenunchiază aşternâna pu: ternica sa armă la picioarele nsvinovăţiei. Atât de 

Sigur să. găsiască Calcagno câlea la cer, câtiva 
găsi “spada aceasta "calea la : inima, lui” Dorial. (Se 
midică),. . . . Ra E 
- a : SAGCO. : . 

Cel de pe urmă, ear nu cel: mai puţin hotărit, 
ingenunchiază şi Râfael Sacco. Dacă această armă 
nu va Cescuia' inchiscarea 'Bertei, să: se: incuie 
urechia Mântuitorului pentru cea de pe urmă a. 
mea rugăciune | (Se ridică). i IE 

a NERRISA (mai vesel 
Genovâ'vă mulţumeşte “prin: mihe, amicii : mei. 

Du-te acum, fata mea, şi fii ferics'că eşti: marea 
victimă a patriei. " 

BURGOGNINO (imbrăţoșând-o) 

Mergi, increae-te in Dumnezeu şi in Burgognino. 
In aceeaşi zi vor fi libere şi Genova şi Berta. 

(Berta: se depărtezză), 
46300. — Scrieri complect, Vol, V, 25



SCENA XIII. 

Cei dinainte, afară de Berta. 

| CALOAGNO 

Inainte de a mergea mai departe incă o vorbă 
Genoveji! 

VEBRRINA 

O gâcese. 

OALCAGNO 

Patru patrioți, f-vor deajuns să restoarne pu- 
ternica idră, tirania? N'ar trebui să aţițăm poporul 
să atragem nobilimea in partea noastră? | 

VEBRINA 

Ințeleg. Ascultaţi! Do mult am un pictor, care işi 
risipește toată arta pentru ca să reproducă pe pânză 
căderea lui Appius Claudius. Fiesco e un adorator 
al artelor, şi se entusiasmează iute când priveşte 
scene inalte, Să ducem tabloul in palatul său şi 
să fim de faţă când il va privi. Poate că specta- 
culul ii va deştepta geniul, poate... 

BURGOGNINO 

Dă-l incolo! Indoeşte pericolul, zice adeveratu] 
erou, nu ajutor! De mult am. simţit un ce in pep- tul meu, care nu se putea linişti. Ce era, ştiu a- 
cuma (sărind eroic): Am un tiran?! 

(Cortina cade).



ACTUL II. 
Cameră in palatul lui Fiesco. 

SCENA. 
Leonora, Arabella. 

ARABELLA 

- Iți-spun că'nui aşa, N'ai văzut bine. Te-ai uitat 
cu ochii gelosiei. | ” o 

LEONORA | 
Era Iulia in persoană, Nu poți să m&'nşeli: por- 

tretul meu e spânzurat de o cordea albastră, ear 
"acesta deuna roşie, aprinsă. Soarta mea e hotărită. 

SCENA II. 
Cei dinainte, Iulia. 

IULIA (intrând afectată). 

Contele mi-a oferit palatul său, pentru a priri 
cortejul care merge la Signoria, Timpul are să-mi 
pară .lung.. Aşteptând ciocolata, spune-mi ceva, doamnă, .ca, să-mi treacă de urit.



* LEONORA: 
Doreşti să mai invit pe cineva? 

IULIA 

Fadă idee ! Dacă ini-ar trebui societate, aş căuta-o aici? Găseşte d-ta ceva, doamnă, (merge incoace şi 
incolo cochetând) dacă poţi. căci n'am acuma nimica de fâcut. : i 

" “ARABELLA . 

Dar rochia aceasta prețioasă, Signora? Cât sun. teţi de crudă de-a ascunde ochilor tinerilor dandis 
obiectul acest frumos! A! Dar salba aceasta fru. 
moasă de mărgăritar cs ia vederile? Zu, Signora, aţi dispoiat toată: marea. ! 

IULIA (inaintea unei oglinzi). 

ŢI. se. pare o raritate; domnişoară ? Insă ascultă, domnişoară, pe semne ţi-ai tocmit şi limba stăpânei 
d-tale. Frumos, doamnă, pui pe servitori să-ţi com- plimenteze oaspeţii! - 

LEONORA 
Sunt nefericită, signora, că umoarea mea imi 

micşurează plăcerea presenței voastre, 

ICLIA 

Ce lipsă du maniere! Fii mai iute, mai vioaie, 
mai cu spirit. Cu chipul acesta nu-ţi vei ţină băr- 
batul in lanţuri, ” ” 

LEONORA | o 
Eu cunosc numai un singur 'chip, contesă, a fi 

cum sunt; d-ta vei fi cunoscând “mai multe, .
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- IULIA (făcendu-se că,nu bagă in seamă), - 

“Şi cum te 'păteşti, doamnă, fi donc! Ingrijeşte: te 
mai mult şi de: persoana d- tale, “Unde” natura ţi-a 
fost o mamă. vitrigă, aibi recurs .la arte. Puțin 
roşu pe aceşti obraji palizi, schimbaţi de patimă. 
Sermană copilă |: Aşa” faţa- ti nu va găsi niciodată 
un n. cumpărător, 

LEONORA (veselă la Arabelia). 

Felicitează-m, fata mea.. E cu neputinţă să î 
perdut pe Fiesco, ori, perzându-l, n'am perdut 1 ni- 
mica. (Bella aduce ciocolata 'și toarnă). : 

„IULIA - 

" Pawo'ai zis cova de' perdut? Dar, doamne, cum 
a putut să-ţi vio tragica idee de a lua pe Fiesco? 
Dece ai vrut să te sui la inâlţimea aceasta, unde 
neapărat trebue. să fii văzută, să fii comparată? 
Parola mea, dragă, cel: care -te-a dat lui Fiesco 
era, crede-mă, un viclean, ori un nătărbu. (luând-o 
de mână cu milă) Omul, drăguță, care 'e primit in 
adunări de bon ton nu putea fio partidă . pentru 
tine niciodată. 

LEONOEA 

Poate ca nu vrea să fie primit în 1 casele cele de 
bon ton. 

IULIA 

* Contele are. figură, dunoaşt6 lumăa, are gust. 
Contele a avut fericirea de a face cunoştinţe in- 
nalte. Contele are temperament, foc. Deodată ese 
aprins din cercul cel: mai elegant; se 'ntoarce a: 
casă, femeea îi ese inainte cu o dragoste ordi- 
nară, îi stinge focul cu 0 imbrăţoşare umedă, rece



şi numără toate desmerdările cum ar socoti isvodul casei. Sermanul bărbat! Acolo îi suride idealul in- florit, aici găseşte tot desgustul unei sensibilităţi nesuferite. Signora, ce are S'aleagă dintr'aceste dou de nu-și a perdut mintea ? ! 
, LEONORA: 

Are S'aleagă,.. pe d-ta, dacă şi-a perdut-o. 

IULIA 

„. Bine! Muşcătura aceasta să se'ntoarcă spre inima ta. Tremură de deriderea aceasta, dar până a nu tremura, inroseşte-te, 

LEONORA | 

Cunoşti şi d-ta lucrul acesta, signora? Şi pentru ce nu? E o taină de toaletă, - 

IULIA 

Priviţi, mă rog. Va să zică trebue să zădărească cineva vermişorul ca să scoată dintwinsul o scân- tee de spirit. Destul pentru astăzi, doamnă ; dă-mi mâna in semn de impăcăciune, : 
LEONORA (îi dă mâna cu o ochire expresivă). . 

Imperiali! Nu te teme că m'oiu mânia vre-odată 

” IULIA 
Ce mărinimie, în adevăr! Au n'aş putea fi şi eu mărinimoasă, contesă? (Incet şi observând-o). Dacă port copia unei persoane la mine, nu trebue nea- părat să-mi fe drag originalul, nu-i aşa? 

LEONORA (roşie şi turburată), 

Ce vrei să zici? pare-mi-se că pripeşti prea iute consequenţa,



IULIA 

Aşa cred şi eu. Inima nu are nevoe să vadă, 
Simţirea adevbrată nu s'ascunde niciodată după 
ornamente frivole. 

LEONORA 

Mă mir, signora, cum de ese din gura voastră 

aşa un adevăr! - 

IULIA 

Mi-e milă, mi-e milă, căci vezi, sunt două chi- 
puri de-a explica lucrurile, şi... iți ai earăş pe. 

Fiesco. (Ii di portretul şi ride” maliţios). 

LEONORA (cu amărăciune). 

Portretul meu, vouă! (Se aruncă pe un jilţ). O, ne- 
legiuitul ! 

IULIA (eriumfătoare). 

R&sbunat, mam r&sbunat ?... Ei bine, doamnă, nu 

ţi-ai reservat incă vre o impunsătură ? (Tare) să -mi 

tragă trăsura! Mi-am implinit scopul. (Cătră Leonora, 

desmerdând-o). Mângăe-te, fata mea, mi-a dat por- 
tretul intr'un moment de râtăcire. 

SCENA II. 
CALCAGNO. (iniză). 

Imperiali a „eșit atât de aprinsă, şi voi i sunteţi 

aşa de uimită, Madona ? . 

LEONORA (cu durere paranatoe). 

Nu! Asta-i neauzit!
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CALGAGNO 
„. Cerule! Plângi, signora ? | 

e uBONORA a 
Un amic al nelegiuitului! Fugi din ochii mei! 
Da OALCAGNO 

Al cărui nelegiuit? Mg ingrozese! 

LEONORA 
AL bărbatului meu — nu aşa: al lui Fiesco. 
a OALOAGX0 
Ce o. s'aud? ÎN 
în LEONORA a 

Ol numai o mişelie care vă e ordinară vouă băr- baţilor, 

Datoaexo (o ia de mână cu iuţeală). 
Doamna mea, eu am.o inimă pentru virtutea intristată. LE d - 

“ LEOXORA- (serioasă), 
Eşti un bărbat, inima... inima ta nu e pentru mine. . , 

 OALOAGx 0 

Toată pentru tine, plină de tine, dacă ai ŞR cât... cât de nesfirşit.. 

LEONORA 

ora, + mirţi, — promiţi pănă a nu dovedi prin fapte, - 
p



CALCAGAO 

„Ii jur! 

LEONORA 

Un sperjur! Destul! Osteniţi pana lui- Dumnezeu 
care le inseamnă. Bărbaţi! bărbaţi! dacă toate ju- 
rămintelo voastre s'ar preface in diavoli, ar putea 
să dea un asalt cerului şi să subjuge pe ângerii 
luminei, 

„ OALCAGNO 

' Aiurezi, contesă! Amărăciunea te face nedreaptă. 
Poate fi rospunzător + tot sexul pentru păcatul unuia 

“singur ?. " 

“ LEONORA (uitându-se lung la dinsul), 
“ Omule, eu adoram tot sexul intrun singur om, 
nu pot.să-l uresc tot intr'acela? 

QALOAGRO 

Cearcă, contesă. Ai greşit dându-ţi inimă cea 
intăia oară... ştiu un- loc unde ar fi mai bine pă- 
strată, 

LEONORA 

Voi sunteţi in stare a tăgădul cu minciunele 
voastre existența creatorului. Nu voiu s'aud nimic 
de la tine. 

" OALOAGX0 

Sentenţa aceasta ai trebui s'o pronunţi. asupra 
altuia astăzi incă, din brațele mele. 

LEONORA „(cu luare aminte), 

„ Snrgeşte, din braţele.
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OALCAGNO 

Din brațele mele, care se deschid pentru. a te primi şi a te despăgubi de un amor perdut. 

LEONORA (se uită la el cu fineţa), 
Amor? 

CALGAGNO (căzEnd in genuachi). 
Da, am rostit-o! Amor, madona, viaţa şi moartea mea atârnă de la un cuvânt, Dacă patima mea e o crimă, atunci. să se impreuneze virtutea cu viciul Şi cerul şi iadul să se uniască in aceeaşi osindă. 

LEONORA 

(uitându-se la dinsul cu dispreţ. şi mărire), 
Acesta era scopul compătimirii tale, linguşito- 

rule ? Intr'o singură ingenunchiare trădezi şi ami- cia şi amorul? Fugi din ochii mei, sex blăstemat! 
Pân'acum credeam că inşăli numai femei, asta inca n'am ştiut-o că te trădezi pe tine insuţi. 

CALOAGNO (atins). 

Doamna mea,. 

LEONORA 

Nemulţămit de a sfârma sfântul sigiliu al incre- derii, fâţarnicul acesta vrea să vestejască cu su- fletul lui inveninat curata oglindă a virtuţii şi să invețe inocenţa mea a comite sperjururi. 

" CALOAGNO | 
N'aţi A numâi voi care aţi comite sperjururi,.. 

LEONORA | 
Inţeleg. Şi necazul meu să-ţi trădeze ţie senti-
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mentul meu? Asta n'ai ştiut-o (cu mărire) cA inalta | 
nefericire de a fi trădată de Fiesco e deajuns spre 
a inobili inima unei femei. Ruşinea unui Fiesco nu 
ridică pe un Calcagno, insă degradă omenimea. 
(Ese iute), 

CALCAGNO 

(se uită la dinsa ameţit, şi se bate cu palma pe frunte). 

Dobitoc ! (ese). 

SCENA IV, 

Morul, Fiesco. 

FIESI0 

Cine-a eşit deaici ? 

NORUL 

Marchizul Calcagno. 

FIESCO 

O batistă a r&mas pe canapea; femeea mea a 
fost aici. 

" MORUL 

Am intilnit-o eşind foarte tuzburată. 

FIES0O 

- Batista e umedă (o viră in busunar), Calcagno 

aici? Leonoră foarte turburată? (după o scurtă gân- | 
dire, Morului). Desară am să te intreb ce s'a pe- 
trecut aici, 

XORUL 

Ii place domnişoarei Bella saudă că e blondă. 

Ţi-oiu răspunde. -



Sa „PIESOO - - . aa 
Acum: s'au trecut treizeci de ore. Implinit-ai ordinile mele? - e E 
0 mon 

„Pănă la un iota, stăpâne, 

FIESCO (s'așează),. 
" Ei bine, ce se şopteşte despre Doria Şi guvernul actual ? 

„o MORUD = 
Fi! Slute vorbe. Singurul cuvânt „Doria“ ii scu. tură ca frigurile. Ei uresc pe Geanettino ca moar- tea. Toţi sunt nemulțămiţi. Zic că Franţejii ar f fost gusganii Genovei, motanul Doria i-ar fi mâncat şi acum ospătează şoarecii. 

FIESCO_ | 
Asta-i cam aşa — şi nu cunosc ei nici un câne - pentru. motan ? - 
0 MOB, 
Oraşul vorbia mult, mult de un... de un... hola! eaca, i-am uitat numele. . * 

FIESCO (se scoală). 

Tontule! E aşa de uşor: de ţinut, cât era de greu de dobândit. Mai are Genova vre unul.ca dinsul ? 
| MORUL 
Atât de puţin, căt are doi conți de Lavagna. 

FIESCO (S'așează). 

Bine, Şi ce şopteşte! despre viaţa mea asta veselă ?
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MORUL (il: măsoară cu ochi mari), 

Ascultă, conte de Lavagna! Genova trebue mult 
să te stimezo. Nu le intră in cap, cum un cavaler 
din cea intăi familie, plin de talent şi de geniu, 
in floarea vieţei şi cu atâta influenţă, propristar 
ce patru milioane, cu sânge' de prinţ, in vinele sale, 
un cavaler ca Fiesco, căruia nu iar trebui de.cât 
un semn pentru a atrage toate inimile spre sine.. 

PIESCO (se intoarce cu dispreţ). 

A auzi aceasta din-gura unui ticălos! 

MORUL 
Ca cel- mai, mare om al Genovei să doarmă când 

Genova decade... Mulţi te jălesc, foarte. mulţi te 
iau în ris, cei mai mulţi te osindese. Toţi deplâng 
statul care te-a perdut. Un Jesuit a pretins că 
adulmeră. o :vulpe sub-peptarul tău.'! - 

FIESCO 

O vulpe gâceşte pe alta. Ce se vorbeşte despre 
romanul meu cu contesa Imperiali ? 

. NORUL Ă 

Nişte lucruri cari nu-mi vine a ţi-le spune. 

| FIES00 a 

"Spune, spune. Cu cât vei fi mai obraznic cu atâta 
mi-a părea, mai bine. Ce se. şopteşte ? 

“MORUL : . „i . 

Nimic nu se. şopteşte. In toate cafenelele, la toate 
mesele de biliard, prin hanuri, pe la primblări, pe 
piaţă, la bursă, se strigă in gura mare...
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” PIESCO 
Ce? Iţi poruncese! | 

MORUL, (dând inapoi). 
Că eşti un nebun! Ă 

FIES0O 
Bine! Naţi un zechin pentru vestea asta. Ni-am pus cuşma de nebun in cap pentru ca Genova să aibă o enigmă de gâcit; in curând am Să-mi rad şi capul ca ei să joace rolul de Arlechin dinaintea mea. Ce mină făceau neguţitorii de mătasă când le-ai dat darurile mele ? 

» MORUL (glumeţ). 

Nebunule, se plecau ca nişte condemnaţi... 
| ! PIESCO 

“Nebun 2... Perdut-ai mintea, ticălosule ? 
| MORUL 

: Iartă! Mai doriam câţiva zechini. 

PIESCO (îi dă rizena). 
Ei, se plecau ca nişte condemnați... : 

KORUL 
Când li se citește ertarea pe eşafod. Ei sunt ai tăi cu trupul şi sufletul, . - 

FIESCO - 

Imi pare bine. Ei sunt cei mai insemnaţi din ple- bea Genorei. 
: : MORUL 

Ge. scenă minunată ! Mai că era să mă iee dracul
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gi că eram să devin deacum inainte generos! Imi 
săriau in gât; părea că fetele se inamoraseră de 
coloarea străbunilor mei, aşa imi sărutau obrajii 
mei işti negri ca funinginea. Banul e a tot pu: 
ternic, gândiam, inălbeşte şi po Harapi. 

FIES0O 

Ideea-ţi era mai bună decât noroiul de unde a 
eşit. Vorbele ce-mi spui sunt bune, să pot oare 
conchide âin ele şi la fapte? 

MORUL- 

" Ca din vuetul cerului, furtuna. S'adună, formează 
grupe şi când trece vre un, străin, fac hum? In 
toată Genova domneşte un clocot ameninţător. 
Nemulţămirea pluteşte asupra republicei ca o grea 
furtună—un vânt, şi isbueneşte trăsnetul şi fulgerul. 

| PIESCO | 

Pst! Ascultă! Ce vuot surd s'aude? 

IGRUL | 
O mulţime de oameni strigă viind de la Signoria. 

FIESC0O 

Azi e alegerea procuratorului. Zi să-mi iragă 
trăsura. Nu se poate să se îi terminat şedinţa. Voiu 
să mă duc şi eu. Nu se poate să se fi sfirşit. Dă-mi 
spada şi mantaoa,. Unde-mi e decorația ? 

MORUL 

Am furat-o şi am vândut-o, 

| FIESCO 

Imi pare binş.
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i ORL 
: Ei bine, dar. presentul nu mi-l dai? | 
Ma " FIESCO_ i 

Pentru că nu mi-ai furat mantaoa? 

OR 
Ba pentru că ţi-am descoperit tâlharul, . N 

| PIESCO a 
Sgomotul S'apropie, Ascultă | Acesta nu e stri- găt de aprobare (iute). Hai, iute, discuie poarta cea mare! Am o presimţire. Doria 'e cutezător, Statul se leagână pe virful unui ac, Pun rămăşag că s'a intimplat ceva la Signoria, 

„ MORUL (la fereastă). . 
Ce e asta? Pe strada Bilbi.. mai multe mii de oameni... se v&d alebarde... arme... hola! Câţiva senatori se răped aici. - n . 

FIESCO 

-. O resculare! Aleargă intre dinşij ! Rosteşte: nu- mele meu! Caută să vie “incoace, (Morul ese fuga). Grămada pe care harnica furnica o adună incet, incet cu mare: osteneală, vântul intîmplării '0.'im- prăştie intr'o clipeală..; DI a 

„SCENA V: : 
„Fiesco, Centurione, Cibo, Asserato (se răped prinşi o in Cameră), | ai aa 

CIBO. 
Conte, eartă-ne că intrăm. neanunțaţi,, furia 

noastră... ” ia arti
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CENTURIONE 

Sunt insultat, sunt insultat de moarte de nepotul 
ducăi in presența intregei Signorii. ! 

ASSERATO 

„Doria a pătat cartea de aur, unde fiecare pagină 
e un nobil Genovez. 

CENTURIONE 

Pentru asta suntem aici. Nobleţa intreagă e in- 
sultată in persoana mea. Nobleţa intreagă trebue 
să iee parte la r&sbunarea mea. Pentru a-mi r&s- 
buna o insultă personală n'aş căuta tovărăşi, 

0IBO - - 

Nobleţa intreagă e insultată, în persoana lui. No- 
bleţa intreagă trebue să verse foc şi pară.. 

ASSERATO 

„Drepturile naţiunii sunt călcate. “Libertatea re- 
publicană e lovită de moarte. ! 

| | FIESCO - 

. „Aştept cu nerăbdare,.: 

0180 

EI era al doisprezecelea din alegători şi trăsese 
pentru alegerea procuraturei o bilă de aur, două- 
zeci şi opt de: voturi erau culese: patrusprezece 
pentru mine, tot atâtea pentru Lomellino! Doria 
şi ai lui lipsiau incă... - - 

CENIURIONE (curmându-i vorba). 

.» Lipsiau incă..Eu votez pentru Cibo: Doria... în- 
chipueşte-ţi rana, onoarei mele... Doria. .. 

46300, — Scrieri complete, Vol. V. 26
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ASSERATO (luându-i vorba din guri). 

Aşa ceva nu s'a intimplat de când oceanul scaldă 
Genova! 

OENTURIONE (cu mai mare căldură), 

Doria scoase o spadă ce era ascunsă sub pur: 
pură, imi străpunse votul şi strigă adunării: 

"OIBO 

Senatori! Buletinul n'are valoare, e găurit. Lo- 
meilino e procurator! 

- OENTURIONE (ca sus). 
„Lomellino e procurator“ şi aruncă spada pe masă. 

FIE300' (după o mică tăcere). 

La ce v'aţi hotărit? 

OENTUBIONE 

" Republica e lovită in inimă ! La ce ne-am hotărit? 

FIESCO 

Centurione ! Papura se pleacă de o suflare, ste. 
jarului îi trebue o furtună. Y5 *ntreb, la ce v'aţi 
hotărit ? - 

0IBO 

_Pare-mi-se că, ar trebui să întrebăm co a hotărit . Genova. 

| FIESCO 
Genova? Genova? Las'o la o parte, e un pu: 

» tregaiu, care se frânge când il atingi. Aveţi incre- 
dere-in patrie ?: Oare pentru că se posomorese şi 
dau din umere când e vorba de trebile statului?
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Dă-i incolo! Focul lor eroic e legat in baloturi de 
marfă de Levante, sufletele lor flutură ingrijate 
primprejurul flotei lor de la Indii. . 

OENTURIONE ; 
Aibi o mai bună idee de patricianii noştri! Abia 

se intîmplase obraznica faptă a lui Doria, o sută 
se răpeziră in piață cu hainele bucăţi. Signoria se 
sparse. - 

PIESCO 

Cum sboară porumbei când dă uliul in hulubărie. 

CENTURIONE (intărtat). 

Nu! ca balercele de praf când cade o scânţeie 
inlăuntru. 

CIBO 

Şi poporul e furios! Ce nu poate face un mistreţ 
rănit ? . 

TIESCU (surizend). 

Acel colos orb şi nepriceput, a cărui mulţime la 
inceput vueşte ca şi când ar voi să inghită tot in 
gura lui căscată, mare şi mic, depărtat şi: apro- Ă 
piat... şi la urmă se impiedecă de un fir de aţă? 
Genoveji, in zadar; epoca domnitorilor mării a 
trecut. Genova a căzut sub greutatea numelui ei. 
Genova a ajuns acolo unde neinvinsa Romă sbura 
ca o minge în mânile gingaşului Octavius. Genova 
fiu mai poate îi liberă. Genova trebue reinsufleţită 
de un monarc. Genovei îi trebue un suveran şi 
aşa dar, plecaţi-vă inaintea, stropşitului Gianettino.
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CENTURIONE (cu turbare). 

Când elementele turbate se vor impăca şi polul 
nordului va ajunge polul sudului | Haidem camarazi! 

, FIESCO 

Staţil Staţi! La ce gândeşti Cibo? 

CIBO 

La nimica! ori la o jucărie ce se va chema, cu- 
tremur. 

F1ES00 

Vitaţi-vă la statua aceasta! 

CENTURICNE 

E Venerea de la Florenţa. Ce are a face? 

FIESCO 

Aşa-i că-ți place? 

CIBO 

Desigur, ori n'am f adevăraţi Italieni. Şi dece 
mă intrebi aceasta acum ? 

FIESCO 

Călstoreşte prin toată lumea şi alege din toate 
modelele vii ale genului femeescpe cel mai frumos 
în care s'ar imbrăţoşa toate frumuseţele acestei 
Veneri inchipuite, ” 

CIBO 

Şi ce resplată vom avea pentru munca noastră? 

” - FIESCO 

Atunci vei convinge fantasia celor ce strigă pe 
piaţă...
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OENTURIONE (nerăbdător). 

Şi ce vom câştiga? 

FIESCO 

Atunci va fi câştigat procesul intre natură şi 
artişti... 

COENTURIONB 

Şi pe urmă? | 

FIESCO 

Şi pe urmă? pe urmă? (suziznd). Atunci nu vei 
uita să iei seama că libertatea Genovei e aproape 
de risipă. : 

SCENA VI. 

Vuetul creşte imprejurul palatului. - 

PIES00 

Bravo! Bravo! Paile republicei s'au aprins. Focul 
a cuprins case şi turnuri... cu atât mai binel,.. 
cu atât mai bine! Incendiul devie general, şi vântul 

“pornit vijiească prin ruine! 

- SCENA VII. 

Morul (intră cu grabă), Fiesco. 

MORUL 

Grămadă peste grămadă! 

FIESCO 

Deschide porţile, intre cine va voi.
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MORUL 

Republicani! Republicani !. Işi târăe libertatea sub jug şi gâfăo ca nişte boi sub strălucirea lor aristocratică, | 

FIESCO 

Nişte nebuni care cred că Fiesco de Lavagna va urma aceea ce Fiesco de Lavagna n'a inceput. Rescularea vine ca chiemată. Insă conspirația tre- bue să fie a mea. (Se grămădesc cu sgomot pe scară), 

_ MORUL (afară). 
Hola! hola! O să aduceţi casa cu voi pe uşă, (Poporul se aruncă inainte şi strică ușile), 

SCENA VIII. - 
Fiesco, Doisprezece meseriaşi, ? 

TOȚI 
. Resbunare asupra lui Doria! Resbunarg asupra lui Gianettino | 

FIESCO 

Incet, incet, oameni buni! Că veniţi cu toţii să- mi faceţi visită, e semn că aveţ: o inimă bună, dar urechile-mi sunt mai delicate. ! 

TOȚI (cu mai mare sgomot), 

Jos Doria! Jos unchiul şi nepotul! 

FIESCO (numtrându-i zimbind), 
Doisprezece! Groaznică oaste!
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CÂȚIVA 

Doria trebuesc depărtaţi! Statul trebue să aibă 

o altă formă! 

INTĂIUL LUORĂTOR 

Să arunce pe judecătorii noştri de pace pe scări! 

Pe scări pe judecătorii noştri de pace! 

AL DOILEA LUORĂTOR 

Inchipueşte-ţi, Lavagna să-i arunce pe scări pen- 

tru că n'au votat după placul lui! 

TOȚI 

Nu e de suferit, nu e de suferit! 

AL TREILEA LUORÂTOR 

Să vie cu spada la consiliu ! 

INTĂIUL LUORĂTOR 

o spadă, semnul r&sboiului, in sanctuarul păcii ! 

AL DOILEA LUCRĂTOR 

Cu purpura in Senat! Nu in negru ca ceilalţi 

senatori! 

INTĂIUI, LUORĂTOR 

Să se primble cu opt harmăsari prin capitala 

noastră | 

TOȚI 

Un tiran! Un trădător al ţării şi al cârmuirii! 

AL DOILEA LUORĂTOR 

Să cumpere de la impărat două sute de Germani 

ca gardă! , - .
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INTĂIUL. LUORĂTOR 
Străini contra fiilor patriei ! Germani contra Ita- lienilor! Soldaţi contra legilor! 

TOȚI 
Resvrătire! Trădare! Peirea Genovei]| 

INTĂIUL LUORĂTOR 

Să poarte armele Republicei pe oblonul trăsurei ! 

AL DOILEA LUURĂTOR 
Statua lui Andrea in curtea Signoriei | 

TOȚI 
În bucăţi Andrea! Cel de peatră şi cel viu! 

i FIESCO 
Genovej i! Pentru ce mi le spuneţi toate ace- stea mie ? 

INTĂIUL LUCRĂTOR | 
„Tu nu trebui so suferi. Să-i pui frâu! 

Al DOILEA LUORĂTOR 
Eşti un om ințelept, şi nu trebue s'o suferi şi trebue să ai minte pentru noi! 

INTĂIUL LUORĂTOR 

Eşti mai bun nobil şi trobui să i-o arăţi şi nu trebue s'o suferi! ” . 

| FIESCO 
- Increderea voastră e foarte măgulitoare pentru mine. Pot eu s' merit prin fapte? :



— 409 — 

TOȚI (vuind),. 

Loveşte, răstoarnă, mântueşte ! 

F1ES00 

Veţi asculta şi de la mine o vorbă? 

UNII 

Vorbeşte, Lavagna! 

FIESCO (așezându-se). 

Genoveji... In impărăţia animalelor isbucn! odi- 
nioară un r&sboiu civil. Partizi se băteau cu par- 
tizi şi un câne de măcelărie usurpă tronul. Acesta, 
deprins a goni vitele la măcelărie, cârmui câneşte, 
lătra, muşca şi rodea oasele poporului său. Naţia 
murmura, cei mai inimoşi se intruniră şi sugru- 
mară dulăul stăpânitor. Atunci se inființă o mare 
adunare naţională pentru a desbate insemnata che- 
stiune care cârmuire e cea mai bună. Voturile se 
impărţiră in trei. Genoveji, pentru ce Vaţi fi ho- 
tărit voi? “ 

_ INTĂIUL LUORĂTOR 

Pentru popor, totul pentru popor! 

| - PIESOO 
Poporul câştigă. Se infiinţă o cârmuire democra- 

tică. Fiecare cetăţean avea vot, majoritatea hotăria. 
După câteva s&ptemâni omul declară r&sboiu ace- 
stui stat republican. Toţi se adunare. Calul, leul, 
tigrul, ursul, elefantul şi rinocerul strigau in gura 
mare: la arme! Acum veni rindul la ceilalţi: mie- 
lul, iepurele, cerbul, măgarul, toată familia insec= 
telor, a păserilor, a peştilor, toate animale!e ce se 
tem de om... toate interveniră şi tremurând cerură



.— 410 — 

pace. Vedaţi, Genoveji!.... Erau mai mulţi mişei de- 
cât viteji, mai mulţi proști decât cuminţi... Majori- 
tatea hotăria. Acest sistem de stat fu inlăturat, 
Genoveji, ce aţi fi hotărit atunci? 

INTĂIUL ȘI AL DOILEA LUORĂTOR 
Sistemul electiv, sistemul electiv, 

FIESCO 

Opiniunea aceasta fu adoptată. Afacerile statului 
fură împărțite in mai multe camere: Lupii admi- 
nistrau finanţele. Vulpile erau secretarii lor, Po- 
rumbiei erau judecători criminali. Tigrii căutau in: 
voelele da pace. Zapii erau insărcinaţi să impace 
neinţelegerile dintre soţi. Soldaţii erau iepurii, Aă-. 
garul era ambasadorul impărăţiei. Leii şi elefanții pă- 
ziau bagajele şi cârtița era, inspector general asupra 
purtărei funţionarilor. Ce aşteptaţi Genoveji de la o 
aşa inţeleaptă impărțire ? Pe care nu-l rupea lupul, 
il japuea vulpea. Care scăpa de la aceasta, il călca 
măgarul. Tigrii sugrumau nevinovăția, pe tălhari şi 
pe ucigaşi ii ertau porumbiei. Și la urmă când se de- 
puneau funcţiile, cârtița le găsia foarte bine admi- 
nistrate. Animalele se revoltară şi strigară toate 
intrun rost: ne trebue un monare care să aibă 
ghiare şi dinţi dar un singur stomah... şi aleseră 
toate un domnitor, un domnitor Genoveji... dar 
(mergând spre dinșii cu mărire) acesta era Leul, 

TOŢI (apla:dă și aruncă cușmele in sus), 

Bravo! bravo! Cu minte au fâcuț. 

INTĂIUL LUORĂTOR 

Şi Genova trebue să facă tot aşa! şi Genova işi 
are omul!
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FIESCO 

Nu voiu să-l ştiu! Mergeţi acasă şi gândiţi la 
leu ! (Lucrătorii es cu sgomot). Treaba merge bine!" 
Poporul şi Senatul contra lui Doria! Poporul şi 
Senatul pentru Fiesco... Ilassan ! Hassan! 'Trebus 
sa măresc această ură, să infierbânt aceasta bună 
plecare !... Vino, Hassan, bastard al iadului! Has- 
san! Hassan! 

SCENA IX, 

Morul (intră), Tesco. 

MORUL (selbatic), | 

Tot-imi ard incă tălpile, Ce mai este? 

FIESCO 

Ce-ţi voiu porunci. 

i MOBUL 

Unde salerg intăi, unde pe urmă? 

PIESCO | 
* Data asta iţi iert alergatul. Au să te tâne, Pre- 
găteşte-te, voiu să fac cunoscut atentatul tău asu- 
pra mea şi să te dau legat la tortură, 

MORUL (dând şase paşi inapoi), 

Măria ta! Asta e impotriva tocmelei! 

YFIESCO 

N'aibi grijă! nu e alta nimic decât un joc. În 
momentul acesta trebue numai decât să se afle 
că Gianettino a vrut să mă ucidă. Au să-ți facă 
interogatorul,



- NORUL 

Ei, şi eu mărturisesc ori tăgăduesc? 

FIESCO 

Tăgădueşti! Au să te pue la tortură. Suferi gra- 
dul intăiu, Ia asta ca un acont pentru atentat, 
La al doilea grad mărturiseşti tot. 

MORUL (clătinând din cap), 

Dracul e viclean. Domnii ceia ar putea să mă 
ție la masă, şi cu toate că e numai un joc ar putea 
să mă omoare. 

FIESC0 

Vei scăpa sănătos! Iţi dau cuvântul meu de conte, 
Voiu cere ca satisfacere incuviințarea de a te pe- 
depsi eu ; şi te voiu ierta, inaintea ochilor intregei republici, | , 

UMORUL 

Bine, fe! Au să-mi cam desfacă incheieturile, dar nui nimica, mv'oiu face mai mlădios. 

FIE300 

Hai! Sgârie-mă iute cu pumnarul la braţ pănă 
ce a da sânge, Am să facea Şi când te-aş fi prins 
asupra faptei. Bine. (Strigând grozav). Ucigaşi! U- cigaşi! 'Ţineţi-i calea, Incueţi ugele! (Ese ţiind pe Mor de gât, servitorii fug in coace şi in colo),
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SCENA X, 

Leonora, Rosa (intră iute și speriate). . 

LEONORA 

Ucigaşi! S'a strigat ucigași! De-aici s'a auzit 
țipătul. 

ROSA 

N'a fi nimica. O spaimă deşartă, cum se "ntîimplă 
in toate zilele in Genova. 

LEONORA 

Au strigat ucigași! Şi am auzit poporul şoptină: 
Fiesco ! Sermanilor, care voiţi să mă inşalaţi! Vreţi 
să-mi cruțaţi ochii, ear inima gâceşte tot. Aleargă, 
du-te, vezi, spune-mi unde-l duc, 

" ROSA 

"Linişteşte-te, s'a dus Bella. 

LEONORA 

Bella o să mai vadă ochirea lui murindă, Fericită 
Bella! Blăst&m asupra mea, eu lam ucis! Dacă 
Fiesco m'ar fi putut iubi, Fiesco niciodată nu sar 
fi aruncat in lume, nu Sar fi aruncat în pumnarii 
invidiei, Eaca Bella! Du-te! Nu vorb! Bella! 

„SCENA XI. 
Cei dinainte, Aravela. 

ARABELLA . 

Contele trăeşte şi e sănătos. Iam văzut galo: 
pând prin oraş, Niciodată nu Pam văzut atât de 
frumos! Harmăsarul stu se fălia sub dinsul şi



— 414 — 

depărta cu mândrele sale copite poporul ce se gră- mădea imprejurul măndrului călăreț. Mă Zări, su- rise, făcă un semn spre palat Şi trimise trei săru- tări (maliţios). Ca să fac cu dinsele, signoră ? 

LEONORA (incântată). 
Limbuto ! Du-i-le ihapoi! 

ROSA | 

Ei vezi, eată-te ear roşie ca purpura. 
: LEONORA 

Inima şi-o aruncă femseij aceea, şi eu alerg după o ochire? O, femeil femei! (es). 

SCENA XII. 
In palatul lui Andrea, 

Gianeltino, Lomellino (intră iute), 

GIANETTINO 

Lasă-i să urle după libertatea lor ca leoaica după pui. Eu nu-mi schimb intenţia, 

LOMELLINO 
Insă... 

GIANETTINO 

La dracu cu insele tale, procuratorule de trei ciasuri! Zu nu dau inapoi nici un fir de păr. Lasă turnurile Genovei -să clatine din cap şi marea fu. rioasă să strige: ANu/ Eu nu mă tem de plebe. 

LOMELLINO 

„ Adovărat e că poporul e lemnul care arde, no bleţa insă e vâritul care măreşte flacăra. Toată re- publica; clocoteşte, poporul şi patricianii,.
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GIANETTINO 

Atunci ca Neron de pe culmea muntelui, voiu 
priv poznaşul incendiu. 

LOMELLINO 

Până ce toată mulţimea se va arunca în braţele 
unui singur ambițios care va şti secera ceea ce-au | 
semănat alţii. 

GIANETTINO 

leacuri, fleacuri! Numai unul este care ar fi de 
temut, Şi acela e pus la cale. 

LOMELLINO 

Serenisimul doge! (Andrea intră. Amândoi se 'n- 
chină adânc). 

ANDREA | 

Signor Lomellino ! Nepoata mea vrea să easa, 

LOMELLINO 

Voiu avea onoarea de-a.o intovărăși, 

SCENA XIII. ” 

Andrea, Gianettino. 

ANDREA 

Ascultă, nepoate. Nu's mulțămit de tine. 

GIANETTINO 

Dă-mi voie a-ţi spune, preainălţate unchiu... 

ANDREA 

Ascult mai. bucuros pe cerşetorul cel mai. sdren-
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ţeros din Genova. dacă o merită, pe un rău niei- odată, fie chiar nepotul meu. Ajungă-ţi că-ţi vor- 
besc ca un unchiu ; ai merita s*auzi vorbina dogele 
şi Signoria, 

GIANETTINO 

O singură vorbă, preainălţate,.. 

ANDREA 
Ascultă intăi ce ai făcut şi pe urmă apără-te, 

Ai dărâmat un edificiu la care am lucrat eu o ju- 
" m&tate de secul, mausoleul unchiului tău — unica 
Sa piramidă — amorul Genovejilor. Nesocotinţa asta ţi-o iartă Andrea. 

| GIANETTINO 
Unchiule şi ducă... 

ANDBEA 
Nu mă intrerupe! Ai vătămat cel mai frumos monument al cârmuirii, pe care eu insumi Pam co- borit Genovejilor din cer, care m'a costat atâtea nopți, atâtea pericule, atâta sânge. Inaintea Ge. novei intregi ai pătat onoarea princiară, pentru că n'ai avut stimă pentru așezământul meu. Cine-l va respecta dacă insuş sâugele meu il despreţu- eşte? Această prostie ţi-o iartă unchiul tău. 

GIANEITINO (atins). | 

- Inălţimea ta m'a crescut pentru ca să mă facă ducă Genovei, 

ANDREA 

Taci... eşti un trădător a] statului, şi ai rănit inima vieţei sale. Ia aminte, copile! Aceasta se
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chiamă supunere?! Pentru-că păstorul s'a retras in 
desară de la treaba lui, crezut-ai .că turma ară 
mas părăsită? Pentru că părul lui Andrea e alb 
ca omstul, trebuia să-calei ca un ştrengar legile 
in picioare? , - - A 

GIARETTINO (mândru), | 

Incet, ducă. Şi in vinele mele ferbe sângele a- 
cestui Andrea, dinaintea căruia tremura Franţa. 

ANDREA 

Taci... iţi zic! Sunt:deprins s'asculte marea când 
vorbesc eu, În mijlocul templului ai miîrşăvit ma» 
estoasa dreptate. Rebelule! Ştii care e pedeapsa 
pentru o aşa crimă? Răspunde acum! 

(Gianettino ţinteşte ochii la pământ. Tăcere). 

ANDREA 

„„..Nefericite Andrea ! In insuş sânul tău, ai crescut 
vermele ce era să roadă meritul t&ul Cladisem Ge- 
novejilor un monument, un monument care să in: 
fiunte orice pericul ! Şi eu singur arunce în el cel 
intăiu tăciune — pe acesta, -Mulţămeşte, nesocoti- 
tule, acestui cap 'alb, ce nu voeşte a fi pus in si- 
criu de mâui străine, mulţâmeşte nelegiuitei mele 
dragosti că nu arunc ce pe eşafod capul resvrăti- 
torului la picioarele statului vătămat ! (ese iute), 

SCENA XIV, 
Lomellino (gâfâind şi spăriat), Gianettino (se uită in : “tăcere şi roșu de rușine după duca). 

LOMELLINO | 
«- Ce-am auzit! Ce-am văzut! Pugi, prințule, fugi! 
Totul, totul e .perâut! - - aa 

44300. — Serieri complecte. Vol, V. 27



— 418 — 

GIANETTINO (posomorit),., 
„Ce era de perdut?. 

Pa „LOMELLINO | | | 
Genova, prinţule! Yin de la piaţă. Poporul se gră- 

mădia imprejurul unui Mor pe. care-l târieau fe- 
recat. Contele de Lavagna şi peste vre-o trei sute 
de nobili şi mai bine il urmau la curte unde se torturează criminalii. Prinsese pe Mor tocmai când 
voia să, ucidă pe Fiesco, .. | 

GIAREZTINO (bătând diai picior) 
Cel Resoulatu-s'âuă toţi dracii incontra mea? 

LOMELLINO a 
Il intrebară cine la plătit. Morul nu mărturisi 

nimic. Il supuseră la intăia tortură. El nu mărturisi 
nimic. Îl duseră la a doua ; el mărturis). Inălţimea ta, unde-ţi era capul când ţi-ai incredinţat onoarea 
unui asemenea, ticălos ? 

 GIANETTINO (selbatic). 
Nu mă 'ntreba nimic. 

LOMELLINQ 

Ascultă mai departe. Abia fu pronunţat numele 
D ria-cu .mai mare plăcere aş fi văzut numele meu 
inscris in catalogăl. lui Satan, decât să aud numele Inălţimii Tale acolo — se arată Fiesco poporului. [1 cunoşti pe acel om care se roagă ordonând şi stă- pâneşte asupra inimilor; toată mulțimea se uita, la 
dînsul in grupuri amenințătoare abia resuflând ;el vorbi puțin, insă ridică braţul sângeros şi poporul 
se aruncă asupra picăturilor de sânge ca asupra
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unor moaşte sfinte. Morul fu dat la disereţia lui, 
şi Fiesco — ce lovitură de moarte. pentru, ngi.— 
Fiesco il iertâ. Atunci. tăcerea mulţimii se profăciă 
intrun urlet, fiecare resuflare ucidea pe. un Doria, 
ear Fiesco fu condus. acasă cu vivate, de sute. de 
mii de glasuri. pa 

+ GIANETTINO + i a 
Ajungă-mi rescularea pănă Ja gât! — Impăratuil 

Carol! Cu singur numele acesta îi voi nimici, in: 
cât să nu se audă in toată Genova nici măcar su- 
netul unui clopot. | | 

LOMELLINO PN 

Boemia e departe de Italia. Dacă Carol se va 
grăbi, numai bine va ajunge să vadă cum te duc 
la groapă. 

GIANETIINO (scoțEnd o scrisoare cu mare sigiliu). 

„Noroc ca şi sosit! Se miră Lomellino? Au:m5 
crede destul de nebun pentru a aţiţa nişte republi- 
cani furioşi dacă n'ar f depe acum vânduți şi trădaţi! 

i 4 VOMELTIRO, (cu, mirare), -. +... - 
Nu mai ştiu ce să gândesc! 

'GIANETTINO 
Eu gândesc la ceva ce tu nu ştii::Eaca co ho- | 

tărit. Poimâni caq doisprezece senatori. Doria se 
ace monare şi impăratul Carol îl va protege. Te 
sparii ? , 

“LOMELIIO eee 
Doisprezece senatori! Inima mea € e prea strimtă 

pentru a cuprinde o crimă aşa « de grozavă de două- 
sprezece ori! .. po
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mi “GIANEDTINO atu 
"“Nebunule! Odată suit pe tron, nu se mai incap păcate! Vezi tu, m'am” inţeles'cu miniştrii lui Carol şi am văzut că Franţa are incă in Genova partisani 
puternici,'care ar putea să i-0.mai vânaă odată, dacă nui vom stirpi din rădăcină. Şi bătrânul Carol 
a priceput aceasta şi a subscris cererea mea — şi tu scrie ce-ţi voiu dicta... 

: -* LOHELLINO 
“Nu ştiu incă, - 

GIANETTINO 

Şezi şi scrie! a 
| LOMELLINO 

Dar co să scriu ? (se aşază), 

 GIANEZIINO 
“Numele celor doisprezece candidaţi. — Francisc Centurione, i 

| LOMELLINO | 
Ca mulţămire pentru votul. său, el deschide cor- tejul. Ii 

| GIANETTINO 
„Cornelio Calva. 

LOMELLINO 
- Calva, 

GIANETTINO 
Mihail Cibo, a 

LOMELLINO 
S'a recori de procuratură. : . -.,
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GIANETTINO 

« Toma, Asserato cu trei fraţi, 

  

“" (Lomelino' se opreşte), -:::) ni-i 

| GIANETAIXO (eptstna). 

- Cu. trei fraţi. * NR 

LOMELLINO (scrie). | 

- “Urmează.. !. - Ia a a n 

| |  GIANETTIRO aa 
iesco de Lavagna, i 

LOMELIINO: zii 

Ia sama, ia sama să nu te *mpedici . dei! astă 
peairă neagră şi să- “ți sfarmi capul. 

| Mă OIANEITINO e 

“Scipion: Burgognin, i ni    
LOMELLINO 

Poate să-şi facă nunta in alt loc. 

. GIANETIINO e ii 

Unde i-o pregătesc eu. Rafael Sacco. 

LOMELLINO. -. . : si 

Acestia” âr trebâ) să-i cer iertare pănă mi-a plăti 
cele: cinci mii de scuzi ce-mi: datoreşte ; (6crie) 
moartea... ne face chit. ” 

GIANETTINO 7 

Vincențiu Calcagno. Pa
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LOMELLINQ 

Calcagno. Pe al doisprezecelea il scriu -pe sama mea, ori uităm „9 duşmanul nostru. de moarte. 

..„ GIANETTINO 
Finis coronat opus! Giuseppe Verrina. 

" LOMELLINO :: 

Acesta e capul vermelui. (Se scoală, pune. nisip, 
citește incă odată şi dă hârtia prinţului). Moartea dă 
poimâni masă mare şi a invitat doisprezece prinți Genoveji. a 

GIANETTINO (fierge la masă și subscrie). 

""E hotărit! Poiâne alegerea dogelui,- Când Sig- noria va f adunaţă, se: vâ.da un isemnal cu o.ba: tistă, şi o singură impuşcâtură va răsturna pe toți doisprezece la pământ, totodată cei dou5 sute de Germani ai mei vor ocupa palatul, După asta Gia. nettino Doria intră in _șală şi se proclamă duca. 
(Sună), 

LOMELLiNO 
Dar Andrea? ae 

“ GIANETTINO its 

E un moşneag (unui servitor). De m'a intreba duca, spune-i că sunt la biserică, (Servitorul, ese). Dracul care. e ascuns in mine „poate. să-şi păstreze incog- nito numai sub o mască sfântă. 

LOMELLINO 

Dar hârtia, prințule?



GIANETTINO 

Ia-o tu şi fă-o să circuleze în partidul : nostru. 
Scrisoarea asta trebue. să meargă cu extrapostă 
la Levante. Inştiinţează pe Spinola despre, toate - 
şi-i ordonă să se afle mâne dimineaţă la opt ore 
aci in capitală (vrea să iasă). 

LOMELLINO 

Lipseşte un cerc de lu bute, prinţule. Fiesco nu 
mai vine in Senat. 

GIANETTINO (strigând inapoi). 
Un ucigaş se va mai găsi doară in toată Genova. 

Lasă pe mine. (Ese prin o ușă laterală ; Lomellino prin- 
tr'o alta), 

SCENA XV, | 
Cameră la Fiesco. 

Fiesco (ocupât cu scrisori şi hârtii), Morul. 

PIESCO 

Aşa dar patru galere au intrat in “port? | 

| NORUL OC 

Au intrat cu bine in Darsena. 

| FIE300 

. Minunat, De unde, sunt dopeşele? 

MORUL 

De la Roma, de la Piacenza şi din Franţa. 

FIES00 (deschide scrisorile şi le citeşte): 

Bine aţi venit! Bine aţi venit in Genova! (Cu 
satisfacere). Curierii să fie trataţi domneşte. -
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- MORUL 
Hum! (vrea să easă),.. 

Aa - FIESOO - * 
„ Stăi! stai! Mai ai treata multă, 

“MORUL 
„Dece ai nsvoe, de nasul prepelicarului ori de ghim- pele scorpionului 9 " , | 

FIESCO 

De o cam dată nada Ppăserarului. Mâne dimineaţă. au să vie in oraş două mii de oameni schimbaţi in haine, ca să intre în. serviciul meu. Imprăştie-ţi tovarăşii pe la toate porţile cu ordinul de a pri- veghia pe toţi străinii ce ar veni, O parte va sosi ca perigrini ce se due la Loretto; o alta ca câlu- Bări, uri savoiarzi, ori comedianţi; unii ca neguţaă. tori ori mMusicanţi, cei mai mulţi insă ca soldaţi eşiţi din armată ce vin să mănânce pâne genoveză. Fiecare trebue intrebat : unde voeşte să mâe. De. respundg:, „La Şarpele de aur“, trebue să-l saluţi ca pe un amic şi să-l indrepţi spre locuința mea, Însă-ascultă Am incredere in prudenţa ta. 

MORUL 

Ca şi'n răutatea mea. De-a trece un fir de păr nezărit poţi să-mi Scoţi ochii, să-i incarci intr'o Puşcă şi să tragi in vrăbii (vrea să easă), 

FIESCO * 

Stăi! incă o treabă. Galerele au să . bată popo- tului la ochi, Ia bine sama, ce se va vorbi despre 'dinsele. De te-a intreba cineva, să Tespunzi că ai
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auzit vorba că stăpânul tău vrea să se bată cu 
Turcii. Ai ințeles ? -. a: 

" MORUL 

“ Inţeles! Barbele păgânilor acoper sacul ; cee inăuntru, dracul ştie (vrea să easă), 

” PIES00 
„Mai stai! Incă o pază. Gianettino are o nouă causă să mă urască şi să-mi tindă curse. Observă 
pe camarazii tâi de nu vei miros) cumva vre un nou asasinat. Doria se duce. prin casele cele rele. Bagă-te intre femeile publice. Tainele: cabine- „telor s'ascund de multe 'ori prin creţele fustelor; promite-le muşterii care scuipă aur, promite-le şi 

"pe stăpânul tău. Nu respecta nimic, nici cel mai 
venerabil lucru; acufundă tot in noroiul acesta 
pănă ce vei da de fund.: 

_MORUL 
Stăi! Ho! Am intrare la una Diana Berioni că- 

reia i-am făcut serviciuri particulare mai bine de 
un an. Alaltăieri am văzut pe procuratorul, Lomel- lino eşind din casa ei. - 

 PIBS00 
Minunat ! Tocmai Lotnellino e cheia tuturor ne- 

buniilor lui Doria. Chiar mâne dimineaţă să mergi. 
la dinsa. Poate chiar.in astă noapte ele Endimio- 
nul acestei caste Diane. - 

Ma _MORUL . 
Incă ceva, stăpâne. Dacă m'ar intreba Genoveijii 

— şi mă dau dracului de n'or face-o — dacă mor 
intreba ce gândeşte Fiesco despre Genova. Ai să-ţi 
mai porţi. masca, ori-ce să respund?
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PIES00 . 

Ce să respunzil Aşteaptă. Para e coaptă. 'Dure- 
rile anunţă facerea. Că Genova e pe eşafod — să 
respunzi —şi că st&pânul tu se chiamă. Joan Lu- 
dovic Fiesco. 

MORUL (vesel), 
Asta am s'o zic, .pe onoarea mea de ticălos! 

Insă hai la treabă, amice Hassan! Intăi ja crâşmă! 
Picioarele mele au. destul de lucru, trebue să-mi 
dismerd puţin stomahul ca S'ajute picioarele. (Ese 
insă se intoarce indată, inapoi), Apropos! Mai.c'aş fi 
uitat luându-mă cu vorba. Ai vrut să ştii. ce s'a 
petrecut intre femeea d-tale şi intre Calcagno ! Pro- 
puneri respinse. Atâta tot, (fuge). | 

SCENA XVI. 

FIESCO (singur). 

Imi pare rău, Calcagno. Crezi tu că aş risca un 
articul atât de delicat ca onoarea conjugală, dacă 
virtutea femeei mele şi meritul meu propriu n'ar 
fi o garanţie ? Insă şi aceasta e bună. Eşti un brav - 
soldat şi asta te-a face să-mi imprumuţi braţul 
pentru răsturnarea lui Doria! (Se primblă cu pași 
mari). Acum Doria vino cu mine pe câmpul bătă- 
liei! Toate maşinele pentru indrăsneaţa faptă sunt 
pregătite, toate instrumentele acordate pentru gro- 
zavul concert. Nimic nu mai lipseşte decât de a-mi 
arunca masca şi de a arăta patrioţilor Genovei pe 
Fiesco. (S'aud pași). O visită! Cine mai. vine să mă 
supere? ie -
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SCENA XVII. DI 
Fiesco, Verrina, Romano (cu un tablou), Sacco, Bur- 

gognino, Calcagno. Toţi se "mchină, 

FIESCO (mergendu-le inainte). 

Bine aţi venit, onoraţi- amici! Ce imprejurare 
gravă vă aduce la mine atât de numeroşi ? Şi tu, 
iubite frate Verrina ? Incurând nu te-aş mai cu- 
noaşte, dacă gândul meu nu te-ar vedea mai des 
decât ochii mei. Pare-mi-se că de la balu! cel de 
pe urmă n'am mai văzut pe Yerrina al meu, - 

Ra VERBINA 
Nu te supăra, Fiesco..Grele sarcini au plecat de 

atunci albul meu cap. Dar destul, 

SI .. FIESGO | 
“Nu e destui pentru iubirea mea. ingrijată. Vei 

trebui să-mi spui mai mult când :vom f singuri. 
(Lui Burgognino), Bine-ai venit, june erou, Cunoştinţa 
noastră e verde incă, dar amicia mea e coaptă. 
Ţi-ai schimbat opiniunea rea ce aveai despre mine? 

BUBGOGNINO 
Sunt pe calea acesa. 

E) 

FIESCO 

Verrina, aud că acest ten&r cavaler are să-ţi fie 
ginere. Nu-pot decât; lăuda o asemenea alegere. 
Am vorbit numai o singură dată cu dinsul, şi cu 

- toate acestea aş fi mândru dacă ar deveni gine- 
rele meu. Ii SD
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VERRINA | 
"Opiniunea asta m8 face mândru pentru fata mea. 

i +? PLES0O (la ceilalu), - 

Sacco ?' Calcagno ? Tot apariţii rare in casa mea. 
Mai că m'aş Tuşina de ospitalitatea mea de vreme 
ce..podoabele. cele. mai. nobile. ale Genovei n'0. 0no- 
rează. Mai salut încă un al cincilea oaspe, străin 
pentru mine dar recomendat în destul prin astă 
onvrată societate. 7 Ie i 

| a ROMANO. | 
- E numai un pictor, Signore, căruia îi zic Romano, 

care se hrăneşte cu ceea ce fură de la natură ne 
având altă steamă decât penelul său şi care acuma 
caută conturul unui cap de Brutus. - a 

" FIBBOO 
Dă mi mâna, Romano. Invăţătoarea ta e inrudita 

ci casa imea. Eu o iubesc frăţeşte. „Arta e mâna 
dreaptă a naturei. Aceasta w'a făcut decât creaturi, 
cealaltă a făcut oameni, Dar ce zugrăveşti Romano ? 

„Scene :din bârbăteasca antichitate. La Florenţa 
se găseşte tabloul meu“ „Ercule murind“, „Cleo- 
patru“ mea e la Veneţia, „Ajax furios“ la Roma 
unde renasc in Vatican eroii antichităţii. 

a, FIE80O | 
- Şi cu ce ţi se ocupă penelul acum ?. E 
i BOMARO 

L'am aruncat! Lumina geniului a fost mai puţin
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inzestrată decât lumina:vieţei. De la un oarecare 
punct mai incolo arde numai Coroana de hârtie. 
Fată ultima inca operă. e 

| _ FIRBCO 
„Minunat! Azi sunt. de 0 vesălie extraordinară, 
toată fiinţa mea să află intr'o linişte eroică, toată 
fiinţa mea e deschisă pentru frumoasa natură, A: 
şază-ţi tabloul, Am să-l gust cu nespusă plăcere. 
Veniţi imprejurul meu, amicii mei. să ne dăm cu 
totul artistului. Aşază-ţi tabloul, | 

„ VBREINA (cătră ceilalţi). 
„ Acum luaţi sama, Genoveji! 

ă “ROMANO - 
- Lumina trebue să vie deoparte. Ridică cortina 
ceea, coboară pe cealaltă. Bine (se dă intr'o parte). 
E istoria Virginiei şi a lui Appiu Claudiu. 
(Pausă mare expresivă în care toți contemiplă tabloul). 

" VEBRINA (inspirat). : 

” Loveşte, loveşte, bătrânule părinte! Trenuri; tira- nule ? De ce sunteţi palizi şi aţi incremenit, mişeilor de Romani? după dinsul, Romanilor! spadele stră- 
" lucese — după mine, mişeilor Genovejil Jos Doria! 
jos! jos! (Loveşte in tablou), ! , 

| FIESCO (surizend către pictor), 

- Mai vrei alte laude? Arta ta transformă pe moş- 
neag intr'un june exaltat. 

VERRINA 

„Unde sunt? Au.dispărut ca năluciri?: Tu aci Fiesco?. Tiranul trăeşte incă?. . a
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FIES00 

Arât de mult te-ai uitat incât n'ai văzut nimic. 
- Admiri capul ist de Roman? Dă-l incolo! Priveşte 
mai bine pe fata aceasta. Expresia cât de gingaşă 
cât de femseească! Ce graţie in veştejindele sale 
buze! Ce voluptate in. aceşti ochii ce se sting! Ne- 
imitabil, divin, Romano! Şi acest sîn alb'strălucitor, 
cât” de frumos pare că palpită in cele de pe urmă 
valuri ale resuflării! De mai creezi asemenea nimfe, 
Romano, m5 prostsrn inaintea fantasiei tale şi mă 
lepăd pentru totdeauna de natură, 

- BURGOGNINO 
Verzina, acesta-ţi: e efectul sperat ? 

VERBINA 

Prinde inimă, fetul-meu.. Dumnezeu. a inlăturat 
braţul lui. Fiesco, se 'vede că. se „increde intr'al 
nostru. Ei a . 

. PIESCO 

Da! Aceasta e ultima ta operă, Romano. M&duva 
ţi-a secat. Nu, mai pune mâna pe penel. Dar ad: 
mirând pe artist, ui să-i admir opera. Aş putea 
stând aici şi privind să nu simt un cutremur. Ia-ţi 
tabloul inapoi. De ar fi să-ţi plătesc acest cap de, 
Virginie ar'trebu! să pun Genova in gaj. Ia-ți ta- 
bloui inapoi! ! ' ' 

ROMANO |, 

Artistul se plăteşte cu onoare. Ţi-l dăruesc. (Vrea 
să easă).: . DE 

2 PIESCO 

„ Puţină răbdare, Romano | (Se primblă cu pași ma- 
estoşi prin casă, preocupat cu un mare gând, Din când
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in când se uită la ceilalți scurt şi pătrunzător, In fine 
ia pe pictor de mână și-l duce inaintea tabloului). Vino 
incoace, pictore ! (cu mândrie şi demnitate). Eşti mân» 
dru pentru că simulezi viaţa pe pânză moartă şi 
eternisezi fapte mari cu mică cheltueală? Te fă- 
leşti de focul tău poetic, de slaba ei fantasie şi 
reproduci marionete fără inimă, fără puterea ce 
încălzeşte faptele? Tu restorni tiranii pe pânză şi 
eşti singur un miserabil sclav! Mântueşiti republici 
cu penelul şi nu-ţi poţi sfărăma erele tale (Impe. 
rios), Mergi! Arta ta e şarlatanie! Aparenţa facă 
loc faptei! (cu mărire răsturnând tabloul). Ce tu ai 
zugrăvit, eu am fâcut! (Toţi incremenesc, Romano ia 
tabloul şi ese turburat). - Ea - 

SCENA XVIII 

Fiesco, Verrina, Burgognino, Sacco, Calcagno. 

FIESCO (intrerupe o pausă de mirare). 

Gândiaţi voi că leul dormia pentru că nu mu: 
gia? Eraţi voi aşa de deșerţi ca să vă credeţi sin: 
gurii oameni care simţese lanţurile Genovei, sin- 
gurii oameni care doresc să. le sfarms? Când voi 
abia le auziaţi zingânină, Fiesco ie sfârmase. (Des- 
chide o scatulă, scoate un pachet de scrisori şi le 'mpră- 
Ştie pe masă). Aci soldați de la Parma, aci bani din 
Franţa, aci patru galere de la Papa. Ce mai lip- 
seşte incă pentru a goni pe un tiran din cuibul 
sâu? Spuneţi, nai lipseşie ceva? (Toţi tac increme- 
niţi, el se duce de la masă cu demnitate). Republica. 
nilor, voi vă pricepeţi mai bine a blăst&ma pe ti. 
rani, decât a-i răsturna! (Toţi, afară de Verrina cad 
in. genunchi inaintea lui Fiesco).
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- VEBEINA 
Fiesco! Geniul meu se pleacă inaintea geniului tău, genuchiul meu nu poate. Eşti un mare om, insă... ridicaţi-vă, Genovejilor ! 

“FIESCO 

Genova intreagă se oţeria de. molaticul Fiesco! Genova. intreagă -blăstăma; pe desfrănatul mişel Fiesco. Genoveji! Genoveji! Desfrânarea mea a in- şălat pe despotul cel mai viclean; nebunia mea a ascuns pătrunderii voastre periculoasa mea inţe. 
lepciune. In. scuticele voluptăţii. era ascunsă gran- dioasa operă a conspirației ! -Destul| Genova mă recunoaşte acum prin voi, dorul meu cel mai fer- 

„binte s'a implinit, : 

BUBGOGNINO (aruncându-se trist intrun jlp. 
Dar eu nu mai sunt nimic? 

FIESCO 
Dar să trecem iute de la vorbe la fapte. 'Toate 

maşinele sunt pregătite. Pot da asalt cetăţii de pe mare şi de pe uscat. Roma, Franţa şi Parma imi vin in ajutor. Nobilimea e nemulţămită. Inima 
poporului e a mea. Pe tiran lam adormit cu cân- 
tece. Republica e coaptă pentru o schimbare. No- 
rocul e cu noi. Nimic nu lipseşte. Verrina e gân- ditor? - 

- BURGOGNINO | o 
Tăceţi. Ştiu o vorbă care Par trezi mai iute de. cât trimbiţa judecății de pe urmă, (Lui Verrina, cu 

gravitate). Părinte, deşteaptă-te! Berta ta e în des- perare ! 
.
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- VERRINA 
Cine a zis aceasta? La lucru, Genoveji! 

PIESCO 

Gândiţi la executarea planului. Noaptea ne-a sur: 
prins in vreme ce deliberăm. Genova doarme; ti- 
ranul cade obosit de păcatele zilei. Veghiaţi pentru 
amândoi, a 

BURGOGNINO 

“ Inainte de a ne despărţi, să intărim' eroicul ne- 
stru pact cu o imbrăţoşare - solemnă. (Toţi iși dau 
mâna şi formează un ceic). Aci se "mpreună cels cinci 
mai mari inimi ale Genovei intruna, pentru a ho- 
tări cea mai mare soartă a Genorsi, (Se string mai 
cu foc). Dărame-se edificiul lumii, rupă sentența 
supremei judecăţi legăturele sângelui şi ale iubirii, 
această eroică tulpină cu cinci ramuri nu se pleacă, 
(Se despart). ” 

VERRINA 

Când ne 'adunăm ear? 

- FIE30O 
” Mâne la ameazăzi voiu culege părerile „Voastre, 

VERRINA 

Mâne deci la-ameazăzi. Noapte bună, Fiesco. Bur- 
gognino, vino, ai să auzi ceva foarte ciudat, 

| PIESCO 
Voi eşiţi prin poarta din dos, (la ceilalţi) ca spio- 

nii lui Doria să nu iee nimic in samă, 

(Toţi se duc), 
-46300.— Serieri complete. Vol, V. 28
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SCENA XX. 

FIESCO (se primblă in cugetări) - 
Ce turburare in peptul meu! Ce sbor tainic al gândurilor! Ca oameni suspecți care incearcă o faptă neagră, lunecă pe virful degetelor, şi-şi -pleacă a- prinsa faţă la pâment, aşa fug şi se prefac volnp- 

toase fantome inaintea sufletului meu. Opriţi-vă! 
Staţi să vă văd in față... O idee bună intăreşte inima bărbatului Şi s'arată vitejeşte la lumină. Ha! 
V8 cunosc! Purtaţi livreaoa eternului mincinos! - Periţi! (ear paust pe urmă mai vioiu). Republicanul 
Fiesco — Fiesco ducă? Incet. Aci e prăpastia cea mare la marginea căreia se mântue virturea, unde 
se desparte cerul de iad. Aci au lunecat eroi şi eroi au căzut, şi lumea le incareă numele cu blă- st&muri. Aci eroi sau indoit, eroi s'au oprit şi 
au devenit semizei (mai iute). Inimile Genovei sunt 
ale mele? Grozava Genovă se lasă s'o poarte. mâ- 
nile mele cum vor? O! ce viclean e păcatul carg 
pune in faţa fiecărui demon câte un ânger. Nefericită 
ambiţie, vechie amăgitoare! Angerii imbrăţoşân- 
du-te au perdut cerul şi din pântecele tău se născă 
moartea. (Se scutură ingrozindu-se). Pe ângeri îi far- 
meci cu eterne melodii de sirenă — pe oameni îi 
prinzi cu aur, femei şi corvana (dupi o pausă ener- 
gică). A câştiga o diademă e mare! A o lepăda e dumnezeesc! (hotărit). Pei tiranule! Fii liberă, Genovă, şi eu (cu o blândă emoție) cel mai ferice al tău cetăţean ! * ” 

.. (Cortina cade),



ACTUL III. 

SCENA 1., 

Pustietate selbatică. 

Perrina, Burgognino (noapte), 

„ BURGOGNINO | 

Unde mă duci, părinte? Tot ved in greaoa ta 
suflare, durerea inăduşită cu care m'ai chemat. 
Curmă această ingrozitoare tăcere. Vorbeşte! Nu 
merg mai departe. : : 

VERRINA 

Aci e locul. 

BURGOGNINO 

: Cel mai grozav care-l puteai găsi. Părinte, dacă 
ceea ce meditezi seamănă cu locul acesta, are să 
mi se ridice părul de fiori. : 

.. VBRBINA 

Asta incă nu e nimic pe lângă ceea ce-mi. cu: 
prinde sufletul. Urmează-mă acolo unde putrezimea 
roade cadavrele şi moartea ţine masă mare, acolo 
unde gemetele sufletelor perdute inveselese dracii



— 436 — 

„Şi lacrimile sterpe ale miseriei se cern prin sita 
„ eternității — acolo, fiule, unde lumea nu mai are 

legi şi dumnezeirea se leapădă de misericordia, sa, 
acolo iţi voiu vorbi prin spasmuri şi dinţii iţi vor 
clănţăni, ascultându-mă, | 

BURGOGNINO 

S'ascult ? Ce s'ascult? Te jur! 

” VERRINA 
Tinere, mă tem, tinere, sângele t&u e roşu ca 

trandafirul, carnea ta o moale, naturi ca ale tale 
simţesc omeneşte, la astă pară simţitoare se tope- 
şte cruda mea, înţelepciune. Dacă gerul bătrâneţei 
ori nefericirile ar fi paralisat vesela săltare a spi- 
ritului t5u, dacă un sânge negru şi gros ar inchide 
naturei simţitoare drumul la inimă, atunci ai fi in 
stare să 'nțelegi vorbele furiei mele şi să admiri 
hotărirea mea, . - DN 

BURGOGNINO 
Voiu asculta-o şi voiu face-o a mea, 

VERBINA 
Nu pentru asta, fiul meu. Verrina te va cruța 

de aceasta. O, Scipion! Mari sarcini apasă acest 
pept, o idee grozavă ca intunecoasa noapte, destul 
de uriaşă pentru a sdrobl un pept bărbătesc. Vezi? Singur. vreau s'o implinesc, singur n'o pot purta, 
De-aş fi mândru, Scipion, aş pută zice că-i un chin 
de a fi unicul om mare, Mărirea a fost o sarcină 
pentru creator şi şi-a făcut confidenţi printre spi- rite. Ascultă, Scipion. - . -. 

- BURGOGNINO! 
„ Sufletul meu inghite pe al tău.
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VERBINA 

"-Ascultă dar nu respunde nimic. Nimic! Auzi? 
Nici o vorbă să riu r&spunzi! — Fiesco trebue să 
moară. - ” - 

-  BURGOGNINO (inspăimântat), ” 

SA moară Fiesco ? 

VERRINA 

Să moară | Iţi mulțămese ţie, Dumnezeule! Am 
rostit-o. Fiesco să moară, fiule, să moară prin mâna 
mea. Acum mergi, sunt fapte Care nu: se supun 
judecăţei unui om, care nu recunosc alt arbitru 
decât cerul. Aceasta e una dinti'acele. Mergi! Nu 
vreu nici aprobarea nici desaprobarea ta. Ştiu cât 
m5 costă şi asta e destul. Insă ascultă, poate Gai 
nebuni vrând să . gâceşti, ascultă, văzutu-Vai eri 
surizend de mirarea noastră? Omul, a cărui suris 
a inşălat Jtalia, suferi-va el in Genova unul ase. 
menea cu dinsul? Du-te! Pe tiran il va răsturna 
Fiesco, usta e. sigur. Fiesco se va face cel mai 
periculos tiran al Genovsi, asta e şi mai sigur. (Ese . 

“iute. Burgognino se uită după dinsul cu admirare şi adâncă. 
tăcere, apoi il urmează incet). 

SCENA 11. | 
"O sală la Fiesco. In fund o mare uşă de sticlă prin tare 

se zăreşte” marea şi Genova, Se ivește de zi, 

FIEBCO (la fereastă), 

Ce e asta? Luna a apus? Zorile se ridică info- 
cate din ocean, visuri fantastice. mi-au turburat 
somnul şi mi-au pironit toată fiinţa spre o singură
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idee, Imi trebue aer, (Deschide fereasta şi vede orașul 
şi marea luminate de zorile zilei, Fiesco se primblă cu 
paşi mari prin casă). Eu sunt cel mai mare om in 
toată Genova! Şi geniele cele mai mici nu s'ar 
supune sub cel mai mare? Insă vatăm virtutea ! 
(Se opreşte). Virtute? Un cuget inalt are alte ispite, 
decât cele de rând; să'mpărţiască el oare cu din- 
sele virtutea? In armura, in care intră micul trup 
al unui pigmeu, incape trupul unui uriaş ? 

(Soarele resare asupra Genovei). 

-Ce oraş maiestos! - (alergând spre dinsul cu brațele 
intinse). AI meu! şi. de-a străluci 'asupra-i ca impă- 
răteasca zi, de a-l acopen cu puternicele aripi ale 
unui monarc, de-a cufunda toate patimile cloco- 
tinde, toate dorinţele nesăţioase in acest ocean 
fără fund? Sigur! Dacă dibăcia inşălătorului nu 
inobilează inşalătura, cel puţin preţul inşălăciunii ' 
inobileaza pe inşălător, E ruşinos a fura o pungă, 
e obraznic a fura un milion, însă e măreț, gran- 
dios, a fura o coronă, Ruşinea :scade cu cât p&- 
catul creşte. (Pausă, pe urmă cu expresie). A fi supus! 
A fi domnitor! Prăpastie grozavă, ameţitoare! A. 
runcaţi inăuntru tot ce are omul preţios: cuceri: 
torilor, bătăliile ce aţi câştigat, artiştilor, operele 
voastre nemuritoare, epicureilor, voluptăţile voa- 

- stre, navigatorilor, mările şi insulele voastre! A 
fi supus şi a fi domnitor! A fi! şia nu fl! Cel ce 
ar fi in stare să măsoare prăpastia ce desparte pe 
fiinţă înaltă din cei de pe urmă din serafimi, acela 
ar putea măsura şi pe aceasta. A sta pe inălţimea 
cea sublimă şi a priri cu dispreţ in şiroiul răpede 
al omenimii, unde oarba amăgitoare işi invârteşte 

„ nestatornica roată, a sorbi cel intăiu din cupa 
plăcerii, a struni cum vrei puternicul uriaş, legea,
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a-l vedea incercându-se să loviască, când neputernica 
sa mânie se sfarmă de ostreţele care'ncunjură 'ma- 
iestatea, a supune nedomolitele patimi ale popo- 
Tului ca pe nişte fugari c'un singur joc uşor al 
fr&ului, a stinge co suflare, c'o singură suflare trufia 
vasalilor ambiţioşi, câna sceptrul creator va realisa 
delirul acestor friguri de domnie! A! ce inchipuire! 
Cum scoate pe sufletul uimit, din marginile sale! 
Un singur moment de domnie cuprinde toată sub- 
stanţa vieței. Nu lungimea, dar faptele determină 
valoarea vieţei. Desfă tunetul in simple note şi vei 
găsi un cântec de legănat copii. Topeşte-le la un 
Ic şi acest sunet monarhic va sgudui cerul e- 
tern! Sunt hotărit! 

SCENA. II 

Cei dinainte. Leonora (intri timidă), 

LEONORA 

Ertaţi, conte. Mă tem să nu ve turbur repaosul 
de dimineaţă. A 

PIESCO (dă un pas inapoi cu mirare), 

In adevăr, signora, imi pare foarte curios. 

LEONORA 

Asta nu se 'ntimplă niciodată intre persoane cari 
se iubesc. - 

FIE&CO 

„Aerul aspru al dimineţei nu e priitor frumuseţei 
voastre.
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LEONORA 

Şi dece să mai cruţ cât imi mai rămâne pentru suferință? 

FIESCO 

„Suferinţă, iubita mea? Pină acuma credeam că acei cari nu meditează la răsturnări, gustă pacea | sufletească. 

LEONORA 

Se poate. Insă simţesc că sânul men femeesc se sfarmă sub greutatea acestei păci. Vin, domnul meu, să vă Supăr cu o rugăminte neînsemnată, dacă aveţi o minută, de perdut pentru mine. De şapte luni visam nebuneşte că: eram contesa, de Lavagna. Acum visul a dispărut şi mi-a lăsat o impresie dureroasă. Trebue să rechiem plăcerile nevinovatei mele copilării spre a-mi vindeca spi- ritul de astă vioae fantomă. Daţimi voe să mă in- tore in braţele bunei mele mume. 

FIESC0 (spăriat). 
Contesă ! 

LEONORA 

Biata inima mea e slabă şi simţitoare şi trebue să ai indurare cu ea. Cea mai uşoară amintire a acestui vis ar putea vătăma bolnava mea fantasie. Pentru aceea întore legiuitului lor stăpân gajurile cele de pe urmă ce mi-au remas (pune câteva galan- terii pe masă). Şi pumnarul acesta care mi-a stră- puns inima, (scrisoarea lui) şi acesta — şi (voind să se răpeadă afară Plâugend tare) mie nu-mi mai rămâne
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__ FIE300 (insp*imântat fuge după dinsa și o opreşte). 
Leonora! Ce scenă? Pentru -Dumnezeul! 

LEONORA (căzând obosită in braţele sale), 
N'am meritat a A soția voastră, insă soția voa.- Stră ar fi meritat stima. Cum şoptesc, când mă văd limbile calomniei. Cu ce dispreţ se uită la mine femeile şi fetele Genovei ! Ia priviţi cum se veste. jeste trufaşa ce luâ pe Fiesco! Crudă pedeapsă pentru mândria mea de femee! Eu dispreţuisem tot sexul meu, când Fiesco mă conducea la altar, - 

FIESCO 
Incă două zile contesă şi atunci mă vei judeca. 

| * LEONORA 

Sacrificată ! O, nu da vov să o rostesc inaintea ta, lumină fecioară! Sacrificată unei cochete! Nu, nu! priveşte-mă soţul meu! A! ochii care fac să tremure Genova, trebus' să se plece inaintea lacri- milor unei femei! 

_ FIESCO 
Destul, signora, destul! 

LEONORA (cu durere şi amărăciuue). 

A rupe astfel inima unei slabe femei... O, asta e demn de sexul cel tare. M'am aruncat in braţele . acestui bărbat. De acest bărbat tare se lipiră cu voluptate toate slăbiciunile mele femeeşti. Eu îi 
dădui tot cerul meu — şi acest bărbat mărinimos il dărui unei,.. 

FIESCO (intrerupând-o cu iuțeală). 

Leonoră mea, nu!
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LEONORA 

Leonora mea? Iţi mulțămese, cerule! Am auzit 
incă odată adevăratul sunet auriu al amorului! Ar 
trebul să te uresc, perfide, şi eu mă arunc flămânaă 
pe fărmăturile dragostei tale. A te un? Am zis 
uri, Fiesco! O, nu crede! Sperjurul tău mă in: vaţă să mor, dar nu să te uresc. Inima m'a amă- 
git! (saude Morul), ! 

" PIE800 

Leonora, implinește-mi o neinsemnată rugă- 
minte, . ” 

LEONORA 

Tot, Fiesco, numai nu nepăsarea! 

FIESCO 

Ce vei voi, cum vei vol, (grav) Până ce Genova, va îi imbâtrânit cu 4ou5 zile, nu mă intreba, 'nu 
mă condemna ! (O conduce cu nobleţă intr'o altă cameră). 

SCENA IV. 
AMorul (etfâina), Fiasco. 

| FLESCO 

De unde vii de eşti așa de obosit ? 

MORUL 

Iute, Măria ta... 

FIESCO 

. Sa prins ceva în laţ?
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MORUL 

Ceteşte scrisoarea aceasta. Ajuns-am oare in a- 
devăr ? Ori Genova s'a scurtat do vre-o douăspre- 
zece strade, ori picioarele mele s'au lungit pe atât. 
Tengălbeneşti ? Aşa, au şă joace cărţile pe capete 
şi al dumitale e coz, Ei, cum iți place? 

PIESCO (aruncă scrisoarea pe masă, impresionat). 
Dihanie cu părul creţ, spune-mi, in numele tu- 

turor dracilor, de unde şi pănă unde ţi-a picat seri 
soarea asta in mâni? . 

MORUL 

Cam tot aşa cum a picat in mânile Măriei tale 
republica. Un curier trebuia s*0 ducă la Levante, 
Eu miros friptura şi-mi pândesc flăcăul intro jă- 
dovină. Bafl cade dihorul şi eu apuc găina. 

FPIESCO 

Sângele lui asupra ta! Scrisoarea asta nu se 
poate plăti cu aur. 

MORUI, 

M5 mulţumesc Şi cu argint. (serios şi grav) Conte de Lavagna, mai d&unăzi am avut gust să te des- 
bar de viaţă, acum ţi-o scap şi gândesc că signorul şi tâlharul sunt chit! Pentru ceea ce am să-i mai dau, mulţămeşte amiciei mele (dându-i a doua 
scrisoare). Numărul ?, ” 

PIESCO (luând hârtia cu mirare). . 

- Nebunit-ai ? | 

| MORUL, | 
Numărul 2. (Stă cu fudulie lângă dinsul puindu-și
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mânile in șolduri). Leul n'a-fost aşa de prost când a ertat pe şoarece. Aşari, prea şiret a fost, altfel cine ar fi ros sfoara ? Ei bine, cum iţi place asta? 
A FIESCO | 
Câţi draci ai în serviciul tău? 

MORUL, 
Numai unul şi acela e servitorul unui conte. 

PIESCO 
Insaşi subscrierea lui Doria! — De unde ai că- pătat hârtia asta? 

MORUL 

Proaspătă din mânile Bononei mele. Eu m'am dus la dinsa noaptea trecută şi am făcut să sune vorbele voastre cele frumoase şi zechinii voştri cei. şi mai frumoşi incă, Aceştia făcură efect. Imi zise să vin a doua zi la şase dimineaţa şi in adevăr contele fusese Ja dînsa, cum ai spus şi plătise in loc de bani cu puţin negru pe alb acest paradis de contrabandă. 

IES 
O, sclavi venali ai muierilor ! Ei vor să răstoarne republice şi nu pot să taca inaintea unei femei 

prostituite ! .V&d din hârtiile aceste că Doria. şi 
partida lui au făcut complot să mă ucidă împreună 
cu unsprezâce senatori şi să proclame pe Gianet- " tino ducă-suveran. - - 

MORUL |. 

Nici mai mult unici mai puțin, şi asta in zioa a- legerii dogelui, la a treia a lunei.
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+" PLESCO (iuts), 

Harnica noastră noapte va sugruma zioa in s&- nul maicei sale. Iute, Hassan! 'Trebile mele sunt 
coapte, chiamă re ceilalţi, îi vom preven cu sânge, |. - grăbeşte-te, Hassan! ' - ” , 

MORUL 

Mai 'nainte trebue să-mi deşert traista de veşti. 
Două mii de oameni au intrat bine in oraş. I-am 
virit în mânăstirea Capucinilor, de unde nici raza 
soarelui nu-i poate descoperi. Ard de nerăbaare 
de-a cunoaște pe stăpânul lor, sunt flecăi zăraveni, 

FIESCO 

De tot capul. luceşte un scud pentru tine. Ce mai zice Genova despre galere? 

MORUL . 

Nare haz mi-a făcut! Mai bine de patru sute de 
aventurieri, care mor de foame de când pacea in- 
tre Franţa şi Spania s'au legat de oamenii mei şi 
iau rugat să-ţi vorbească de dinşii pentru ca să-i trimiţi contra necredincioşilor. Le-am spus să vie 
in astă seară la curlea palatului! 

- FIES00 

- Mai că-mi vine să te sărut, diavole | Bravo! bravol patru sute, zici? Deacum inainte Genova nu mai 
poate scăpa, Alţi patru sute de scuzi pentru tine. 

MORUL (cu incredere). 

Lasă pe noi, Fiesco! Noi amendoi vom pune Ge- 
nova'lă cale, incât să se poată mătura legile ca 
gunoiul, cu mătura. Nu ţi-am spus incă, că am pă
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serile mele prin garnizonă, de care sunt tot aşa de Sigur ca de iad, in care voiu intra odată. Am pus deci treaba aşa la cale: la fiecare poartă vom avă cel puţin vre-o şase creaturi, destui pentru a purta - de grijă de ceilalţi adecă de-a le ineca toate sim. ţurile in vin. Aşa dar, de ai gust să incerci ceva in astă noapte, vei găsi gardele bete. 

FIES00 
Nu mai spune nimica. Pănă acum am urcat stinca din loc fără ajutor omenesc; acuma aproape de țel să mă ruşineze ştrengarul cel mai mare din toată ţara? Dă-mi mâna, aceea ce-ţi rămâne dator contele, iţi va plăti duca, 

MORUL 

- Mai am incă un bilet de la contesa Imperiali. Imi făci un semn când treceam, s'arătâ foarte bună şi mă intrebâ zimbind dacă contesa de La- vâgna nu s'a imbolnăviţ de gălbenare ? Înălţimea Voastră, am zis eu, mă 'ntreabă numai cum se află o persoană, 

FIESCO (a cent biletul şi-l aruncă). 

Prea bine! şi ce-a răspuns? 

MORUL 

A răspuns Că-i e milă de. biata contesă şi că e gata a-i da satisfacere Şi că nu-ți va mai da voie să-i faci galanterii, - 

FIESCO 

Vor inceta ele pănă la sfirşitul lumii, — Atâta tot, Hassan ?
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MORUI, (maliţios). | 

Măria ta, după trebile politice vin cele fomeeşti. 

FIESCO | 
„ Negreşit şi aceasta mai cu seamă, Dar cs hăr- 

tiuță ţii în mână? 

! MORUL 

O drăcie care şi-a găs) locul. Praful ista mi-l dădu 
Signora ca să-l amestec toate dimineţele in şoco- lata femeei d-tale, 

FIE3CO (îngălbenindu-se şi făcend un pas inapoi). 

Ţi Pa dat..? 

MORUL 
Donna Iulia contesa Imyperiali. 

PIESCO (il smucește de mână). 

De minţi, canalie, pun să te spânzure de virful 
catedralei de Lorenzo unde intro clipeală vântul 
te va inverti de nous ori. Praful acesta... 

MORUL (nerăbdător), 

Mia ordonat donna Iulia Imperiali să-l dau câte 
unul femesi d-tale in şocolată. 

FIESCO (perzindu-se). . 

Grozav! grozav! Astă creatură gingaşă? Atât iad poate găs! loc in sufletul unei femei ? Uit insă 
a-ţi mulţănmi, divină Providenţă, care ai impedicat-o 
printr'un diavol şi mai r&u incă. Căile tale sunt neinţelese! (Morului). Sa promiţi că vei asculta-o 
şi să taci. ! .



"MORUL 

„ Foarte bine. Aceasta o pot, m'a plătit cu bani 
gata. 

FIESCO 
” Cu biletul acesta mă chiamă la dinsa, Voiu veni, doamnă. Te voiu indupleca să mă urmezi! Bine, 
Tu fugi cât vei puiea şi chiamă pe toţi conjuraţii. 

|  “MORUL 

Am presimţit acest ordin, şi le-am spus la toţi 
din capul meu să se afle aice la zece precis, 

FIESCO 

Aud paşi. Ei sunt. Ai merita, berbantule, o spânzurătoare anume făcută pentru tine, la care incă n'a bălălăit nici un fiu al lui Adam. Treci in antecameră pănă ce voiu suna. 

| MORUI, 
Morul şi-a făcut treaba. Morul se poate duce (ese). 

„SCENA V. 

Toţi conjuraţii. 

PIES0O (mergendu-le inainte). 
Furtuna se pregăteşte. Nourii S'adună. Păşiţi în- cet. Inchideţi toate zăvoarele. 

VEBRINA 

Am trecut prin opt camere şi pe toate le-am in: cuiat; prepusul nu se poate apropia de noi la o sută de paşi.



BURGOGNINO.. . 

Intre noi nu s nici un trădător ; singurul trădă- tor poate f frica noastră, ' : | 

PIESCO 
Frica nu trece pragul uşei mele. Bine a venit - acel care e incă cel de ieri, Şeieţi! (sed). ă 

BURGOGNINO (primblându-se). 
“Mie nu-mi place să şed când gândesc “la res- turnări. 

a 

FIES0O | 
Genoveji, acesta e un moment insemnat. 

| VERRINA _ | 
Ne-ai zis să ne pregătim un plan pentru uciderea, tiranilor. Intreabă-ne. Suntem gata a-ţi r&spunde. 

FIESCO | | 
Întăi o întrebare. care vine destul de târziu pen-. tru a părea curioasă, Cine trebue să cadă? (Toţi tac), 

BURGOGNINO 
(sprijinindu-se de scaunul lui Fiesco, grav). 

“Tiranii! : 
- . 

FIES0v -. .. . PE 
"Bine zis, tiranii. V& rog să luaţi bine seama, la” toată greutatea cuvântului. Cine e mai tiran, acel » ce voeşte să asuprească libertatea ori acel ce arg. destulă putere pentru a o asupri ? - mamă 

O MERRINA 
Uresc pe cel intăiu, de al doilea mă tem. Andrea, Doria cadă! . E PE Ra 4300. — Siricri complecte, Vol, V, 29
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CALOAGNO (mişcat). 

„Andrea, bătrânul Andrea care mâne poate s'a 
răfu! cu natura? E 

SACCO | 
“ Andrea, blândul bătrân? 

FIES00 

. Grozavă e blândeţa acestui bătrân, iubite Sacco, 
obrăznicia lui Geanettino e numai ridiculă! Andrea 
Doria cadă, asta a rostit-o inţelepciunea ta, Ver- 
rina ! 

BUBGOGNINO 

Lanţurile fie de oţel ori de mătasă, sunt tot lan- 
țuri şi Andrea Doria 'cadă! 

FIES00 

Condemnaţi sunt deci şi unchiul şi nepotul! Sub- 
scrieţi ! (toţi subscriu) Cinele ? e pus la cale (se pun 
jos) să trecem la Cum? Vorbeşte intăi, amice Cal: 
cagno. 

OQALCAGNO 

Ne purtăm ori ca soldaţi, ori ca conspiratori. 
Calea intăia e periculoasă fiindcă ns trebuese mulţi 
confidenţi, riscată fiindcă inimile naţiunii nu's incă 
toate ale noastre; pentru a doua ajung cinci buni 
pumnari. Poimâne e leturgie in catedrala San Lo- 
venzo. Amândoi Doria vor fi faţă, In sanctuarul 
Celui Prea Inalt, doarme şi frica tiranilor, 

FIES00 (intorcându-şi capul). 

Calcagno, oribilă e buna ta părere. Rafael Sacco ?
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SACO0O- 

"Motivele lui Calcagno imi plac, modul sâu re. „voltă. Mai bine, Fiesco, invită pe unchiu Şi pe ne- pot la o masă şi acolo incunjuraţi de urele repu- blicei aleagă-şi ei moartea intre pumnari şi vin de Cipru. Mijlocul acestă cel puțin e indemânâtic; 

- FIES00 (revoltat). --. 

Saeco, dar dacă picătura de vin. giistătă de limba lor murindă se va preface in păcura clocotită —0: pregustare a iadului ? Co facem atunci, Saceo? De. parte de noi acest proiect! Vorbeşte tu, “ Verzină. 

„VERRINA 
O inimă deschisă arată o frunte. deschisă. Uci- derea pe din dos ne infrățeşte cu hoţii. Cu spada in mână S'arată eroul. Părei ea mea e să dântare semnalul resculării, chemând pe toţi patrioţi. Ge- novei la resbunare. 

BURGOGNINO 

Şi cu mâna armată silim Lorocul să se declare 
pentru noi! Acesta e glasul onoarii' şi al meu, 

TIESCO 

Şi al meu. (Căzră Calcagno şi Sacco) Ruşine, Ge- 
noveji! Norocul a făcut deajuns pentru noi, mai râmâie-ne şi nouă ceva de lucru. Aşa dar, rescu- lare şi chiar in astă noapte, Genoveji ! (Verrina, Bur. gognino se miră, ceilalți se sperie). . 

CALOAGNO 

Ce ? Chiar in astă noapte? Tiranii incă sunt prea tari, partidul nostru prea s'ab. ;
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" SA00O 

- În astă noapte? Şi incă nam făcut nimica şi 
soarele apune? - . ” 
o PIEBOO 
Ingrijirile voastre sunt drepte, dar cetiţi aceste 

hârtii. (Dă hârtiile lui Gianettino, şi in vreme ce ei ce- 
tesc cu curiositate; el se plimbi prin casă). Acum. rămas 
bun, Doria, luceafăr frumos! Erai falnic şi dispre- 
țuitor, ca şi: când 'ai fi stăpân pe orizontul Genovei, 
deşi vedeai.că insuş Soarele părăseşte cerul şi im- 
parte sceptrul universului cu Luna. Adio Doria, lu- 
ceafâr frumos! . , 

Şi Patroclu a' munt 

Şi era mai mult decât tine, 

BUBRGOGNINO (după ce a cetit). 

__Oribil! 

i OALOAGNO 

Doisprezece de odată! 

VERRINA 

Mâne in Signoria. . 

BURGOGNINO 

„ Daţi-mi mie hârtiile. Alerg in galop prin Genova 
țiindu-le aşa, şi petrele vor sâri după mine şi cânii 
vor urla; resbunare! . 

TOȚI | 
Resbunare, resbunare! Şi chiar in astă noapte. 

„PIE8Q0 

Eată-vă cum vă doriaml: Cum va insera .voiu in- 
vita pe toți nemulţumiţii cei principali la o pe-
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trecere, mai intăi pe toţi care sunt insenimaţi in lista sângeroasă a lui Gianstttino şi afară de dinşii “incă pe. Sauli, Gentili, Vivaldi, Vesodimari, tuţi duşmani de moarte ai casei Doria, de care a uitat să se teamă ucigaşul.. Au să imbrăţnşeze ideea mea din: toată inima, nu mă indoese, 

BURGOGKINO 

Nu mă indoesc! 

"PIESCO 

Inainte de toate trebue să ne asigurăm de mare. Galere şi mărinari am. Cele douăzeci de corăbii ale lui Doria sunt fâră funii, fără oameni, uşor de sur- prins. Gura Darsenei o astupăm, incât le incuem speranţa de scăpare, St&pâni pe port, Genova e in lanţuri. 
. 

VERRINA 

Fara îndoială. 

FIESCO 

Pe urmă luăm şi ocupăm toate tăriile „Oraşului. Cea mai insemnată e. poarta San Toma, care du- când la port, leagă puterile noastre de pe uscat -Şi de pe mare. Amândoi Doria se vor surprinde şi ucide in palatele lor. Batem alarma pe toate stra. dele, tragem clopotele, provocăm cetățenii sa se dea in partea noastră şi să se lupte pentru liber- tatea Genovei. De ne va favoriza nerocul, in Sig- noria veţi auzi ce va mai fi de tăcut, 

VERRINA | E 
!anul e bun, Să vedem cum impărţim rolurile,
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FIES00 (grav). 
Genoveji! Voi mă puneţi de bună voie in capul 

complotului, veţi asculta ordinele mele şi deacum 
inainte ? 

VERRINA 

Cât timp vor fi cele mai bune. 

PLES00 

Verrina, ştii cuvântul cei 'de:sub standart ? Ge- 
noveji, spuneţi-i că e Subordinaţie! De nu pot po- 
văţui capetele aceste cum vreauieu— inţelegeți-mă bine — de nu sunt capul conjuraţiei, atunci perde 
conjuraţia şi un membru. - 

VERRINA 

Pentru o viaţă liberă putem sacrifica vre-o câteva. 
ore de sclăvie ! Te vom asculta. . 

" FIESCO 

Bine. Acuma mergeţi. Unul din voi va visita o- 
raşul şi mi-a raporta de tăria şi de slăbiciunea, qi- 
feritelor posturi. Altul să afle parola. Al treilea, 
inarmeze galerele. Al patrulea conducă cei patru 
“ni de oameni in curtea palatului meu. Eu voiu 
pune lu cale ce mai rsmâne pănă va insera şi dacă 
vrea 1.orocul voiu sparge banca. La nous ore pre- 

-cise să s'adune toţi in palat ca s'audă cele de pe 
urmă ale mele ordine (sună). 

VEBRINA 
Eu iau portul asupră-mi (ese). 

” BURGOGNINO 
Eu, soldaţii. 

OALOAGX0 
Parola voiu afla-o eu (ese),
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- SACCO 
Eu voiu face ronda prin Genova, (ese), : 

„SCENA VI. 
Piesco, pe urmă Aforul, 

FIESCO (Sa aşăzat la un scriitor şi scrie). 
Nu s'au burzuluit de cuvântul „subordinaţie“ ca „fluturul in virful acului ? Insă e prea târziu, repu- blicanilor! 

HORUL (vine), 
Măria ta... 

| „ FIESCO 
Pe toţi, al căror nume se găseşte pe hârtia asta, îi vei invita la o comedie pe astă seară, 

MORUL 

Pesemne ca, să-şi ia și ei câte un rol, Intrarea va fi plătită cu capste. 

FIESCO (rece şi despreţuitor), - 

După asta nu. te mai opresc in Genova (se duce şi lasă să cadă in dosul lui o pungă cu bani), Asta e 
treaba ta de pe urmă. 

„SCENA VII, 
„ Morul (ridică, punga incet dela pământ, uitându-se după 

dinsul cu gura căscată), 

Aşa ţi-e povestea ? „Nu te mai opresc in Ge- nova!“ Care vra să zică tradus din creştineşte in păgâneşte: „Când oiu fi quca pun să spânzure pe
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prietenul meu de-o spânzurătoare genoveză“. Bun! 
se teme că n'oiu putea să tac când afi ducă pen: 
tru că-i cunose intrigele. Ia mai 'stăi, domnule 
conte! Incă n'am isprăvit! Acuma, bătrâne Doria, 
pelea ta e in mânile 'mele. Eşti dus, dacă nu 
ţi-oiu da de ştire. De merg acum la dinsul şi-l in- 
ştiinţez de complot, scap ducăi de Genova nimic 
mai puțin decât viaţa şi ducatul, şi resplata nu 
poate fi mai mică decât o pălărie plină de aur. 
(Vrea să iasă insă se opreşte). Dar ce vrei să faci, 
prietene Hassan? Pare-mi-se că vrei să faci o go- 
gomânie. Daca nu s'ar alege nimic din toată măce- 
lăria şi s'ar intoarce lucrul spre bine? fi! fi! Ce 
festă vrea să-mi joace l4comia? Ce Yoate face mai 
multă neorândueală, de inşăl pe Fiesco, sau de las 
să peară Doria? Ia, asta să-mi discurcaţi, drăcu- 

“şorii mei! Dacă Piesco işi implineşte scopul, Ge- 
nova poate să se ridice şi să infloriască : asta nu-mi 
vine. De scap pe Doria, toate remân cum au fost . 
şi Genova are pace; asta e şi mai slut! Dar spee- 
taculul când vor sbura capetele rebelilor in panerul 
călăului? (de cealaltă parte) dar măcelărirea din astă 
noapte, când Inălţimile lor se vor gâtui intre ele 
la şuerătura unui Mor? Nu! Din chaosul acesta 
easă un creştin, pentru un păgân enigma e prea 
grea. M8 duc să intreb pu un invăţat (ese). 

SCENA. VIII. 
Salon la Contesa Imperiali, 

Julia (in ntgiige), Giaieltino (intră tulburat). 

 GIANETTINO 
- Bună seara, soră. Pe



— 457 — 

IULIA (sculându-se), 

Ce lucru extraordinar aduce pe prinţul moştenitor al Genovei la sora sa? 

GIANETTINO 
Soro, tu eşti pururea inconjurată de fluturi, eu 

de vespi. Ce să facem? — Sa şedem'! 

-. IULIA 

* MB faci nerăbdătoare. 

GIANETTINO 

Soro, când ţi-a fâcut Fiesco cea de pe urmă vi- 
sită ? i - 

IULIA 

Curios! Ca şi când creierii mei se ocupă cu ase- 
menea nimicuri. 

GIANETTIRO 

“Prebue s'o Ştiu negreşit. 

IULIA 

Ei bine, a fost eri la mine. 

GIANETIINO. 

Şi s'a arătat deschis? 

, IULIA 
„Ca totdeauna. | 

GIAN ETTINO 

; Tot vechiul fantast? | 

IULIA (atinsă), 

Frate! |
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GIANETTINO (ridicându-și vocea). 

Ascultă! Tot vechiul fantast? 

IULIA (se scoală mânioasă), 

Drept cine mă ici, frate? 

GIANETTINO (rămâne pe scaun cu ironie), 
O bucăţică de carne femeească invălită intrun 

mare pergament de nobleţă. Fie zis intre noi, soră, 
fiindcă nu ne ascultă nimeni. 

TULIA (aprinsă), 

Intre noi fie zis — eşti o momită obraznică care călăreşte pe creditul unchiului său — fiindcă nu ne ascultă nimeni. ” 

GIANETTINO 
Sorioară, sorioară. Nu te supăra, sunt vesel pen- tru că Fiesco e tot vechiul fantast. Asta am vrut să ştiu. Cu plecăciune. (Vrea să iasă), 

SCENA IX. 

Lomellino (intră). 

LOMELLINO (sărutând mâna Ialiei). 

Ertare pentru indrăsneala mea, Signora (intorcta- du-se cătră Gianettino), Afaceri ce nu sufer intârziere. 

GIANETTINO 
(ÎL ia la o parte, Iulia se duce mânioasă la un clavie şi 

Cântă un allegro), 

Ei, totul e pus la cale pe mâne?
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: DOMELLINO 

Tot, prinţule, însă curierul care a plecat azi di- 
mineaţă la' Levante irică nu sa, intors. Nici Spi- 
nola n'a venit. De nn cumva lor fi prins. Mă gă- 
sesc intr'o mare îngrijire. - 

GIANETTINO 

Nu te teme. Lista o ai cu tine? 

LOMELLINO (in învăimășal), 
Mâria ta... lista... nu ştiu... oiu fi uitat-o in buzu- 

narul hainei de eri. -- ! 

+” GIANETTINO 
Bine şaşa. Numai de sar fi intors Spinola. Pe 

Fiesco lor gâsi mâne dimineaţa mort in aşternut. 
Așa am pus la cale. ” 

LOMELLINO 
Insă are să pricinuiască un vuet grozav, 

GIANETTINO 

Tocmai asta e siguranța noastră. Crime: de rând 
fac să clocotiască sângele vătămaţilor şi-i fac ca- 
pabili de orice, crime extraordinare inchiagă sân- 
gele de groază şi nimiceşte pe om. Ştii povestea 
cea cu capul Medusei? Aspectul transformă pe 
oameni in petre. Ce nu se poate face pănă ce se 
insufieţesc putrele? i 

„ LOMELLINO 

Ai dat a înţelege Signorei? 

. GIANETTIXO 

-O! nu! Ea trebue tratată mai cu delicateţă din
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causa lui Fiesco. Insă dacă va gusta fructele, va uita 
„ce costă. Vino, aştept incă in astă seară trupe de 
„la Milano şi trebue să dau ordinele necesare pe la 
„porţi. (Iuliei), Ei. sorioară, trecutii-ți-a necazul cu 
musica ? . | i 

„IULIA 
Du-te, eşti un oaspe selbatic. 

(Gianettino vrea să easă şi întâlneşte pe Fiesco la ușă). 

SCENA X: 

Fiesco (intră). 

GIANETIINO (dând un pas inapoi). 

Ha! 

FIESCO (prevenita). 

* Prinţule, mă scuteşti de o visita ce-mi propuse- 
sem aţi face. * 

"“GIANETTINO 

“plăcere "decât a te intilni, az 

"Si mie conte, nimic nu-mi putea face o mai mare” 

pr, "FIES0O 
- (merge 1a Iulia și-i sărută mâna cu respect). 

Lumea e deprinsă, signora, de a-şi găsi la voi aşteptările intrecute. 

IULIA 

Fi done! De-ai spune asta la o alta, ar putea să aibă un inţeles indoit. Insă: mă spariu de nâgligs “al: meu. Iartă-mă, conte (vrea să fugă în cabinetul ei),
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FIESCO 

"0, rămâi, frumoasă doamnă. Femesa nu e nici- 
odată aşa de frumoasă ca in n6gligs, (surizând) asta 
e imbrăcămintea ce-o prinde mai bine. Părul acesta 
in nerândueaiă, dă-mi voe să-l mai incurce, 

- TULIA 

O! vouă bărbaţilor, vă place să incurcaţi ! 

FLES00 (lui Gianettino cu nevinovăție), 

Păr şi republice! Nu e tot una, aşa-i? nici cor- 
deaoa asta nu-i bine aşăzată. . Şezi, frumoasă con- 
tesă, Laura d-tale se pricepe a amăgi ochi, insă 
nu inimi. Dă-mi voe să-ţi servesc eu de camerieră. 

GIANETTINO (impingend pe Lomellino). 

Sermanul nesocotit | | 

TIESCU (ocupat la sânul Iuliei). 

Vezi, asta o ascund. Simţurile trebue să fie fac- 
tori orbi, şi să nu ştie raportul intre fantasie şi 
natură. a 

IULIA 

Eşti foarte uşor. 
a. 

FIESCO 

Nicidecum, căci, vezi, cea mai bună ' noutate işi! 
perde valoarea, dacă o află toată lumea. Simţurile 

” noastre sunt numai vulgul republicei noastre. No- 
bleţa trăeşte din ele dar se ridică peste gustul 
vulgar. (A gătit-o şi o duce inaintea unei oglinzi), Pe: 
onoarea mea! Imbrăcămintea asta trebue să devie 
mâne modă. in Genova! (cu fineţă) Imi e permis, 
contesă, să te conduc aşa prin oraş? . m
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IULIA 

- Şiretule! Câtă dibăcie..a intrebuinţat ca să mă aducă la voința lui! Insă mă. doare capul şi voiu. r&n ânea acasă. A - 

FIESCO 

Tartă contesă, poţi să faci cun vrei, insă nu vrei, Au sosit astăzi o societate de actori florentini. și au să joace in astă seară in palatul meu. N'am putut opri ca cele mai intâi doamne ale nobletei să vie să priviască, lucru ce mă viră intro mare nedumerire, neştiind cu cine să ocup loja de onoare fâră a jiem susceptibilitatea oaspeţilor mei. Este numai o singură scăpare (făcând un compliment a- dânc). Vrei să-mi faci onoare, signora ? 
JULIA (se inroșeşte şi fuge in cabinet). 

Laura ! ! 

GIAETTINO (apropiindu se de Fiesco) 
"Conte, ţii A aducend aminte de o istorie neplă- cută ce s'a intimplat între noi doi mai d&unăzi, 

FIESCO 

Aş dori, prinţule s'o uităm amândoi; noi oamenii lucrăm incontra noastră după cum ne cunoaştem, şi a cul e vina decât a mea, dacă amicul meu Doria nu m'a cunoscut bine? 

„ GIANETTINO 

“Cel puţin niciodată nu voiu gândi la ceea ce sa petrecut fără a-ţi cere ertăciune din toată inima. 
FIESCO 

"Şi eu niciodată fâră a te 'erta din toâtă inima. (Iulia se intoarce schimbată in imbrăcăminte).
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GIANETTINO 

Tocmai imi aduc aminte, conte, câ inarmezi con: 
tra Turcilor. 

FIESCO 

In astă sară se vor ridica ancorele — sunt cam 
ingrijit—sper că amicia iubitului meu amic Doria 
imi va ven! în ajutor de cumva mi Sar face im- 
pedicări. 

"GIANEPTINO (cu cea mai mare politeță). 

Cu cea mai mare plăcere, dispune de intreaga . 
mea inriurire. 

PIE3C0 

Această intimplare ar putea să pricinuiască spre 
seară o afluenţă spre port şi spre palatul meu, şi 
poate duca, unchiul vostru, ar crede că... 

GIANETTIKO 

Lasă, asta să fie treaba mea, fă "ce ţi-a plăcea 
şi-ţi doresc noroc şi succes in intreprindere. 

FIESCO (surizând). 
Iţi mulţămesce din toata inima, 

SCENA XI. 

Cei dinainte. Un German din gardă. 

| GIANETTINO 
Ce vrei? 

. GERMANUL 

Trecând pe lângă poarta San Toma, am văzut o



mulţime de Soldaţi inarmaţi alergând spre Dar. sena şi pregătind galerele contelui de Lavagna. 

GIANETTINO 

Alt nimic ? Nu e nevoa dea raporta mai departe. 

„ GERMANUL 

“Foarte: bine. Din mănăstirea “Capucinilor es o mulţime de oameni suspecți şi se furişază pe piaţă, după mersul şi figura lor se poate presupune că sunt soldaţi, 

GIANETTINO (mânios). 

La dracu cu sirguința unui prost! (lui Lomellino cu siguranță). Sunt Milanejii mei. 

" GERMANUL 
Ordonă -Inâlţimea voastră să se aresteze? 

GIANETTINNO (tare lui Lomellino), 

Du-te de vezi, Lomellino. (Germanului) Bine, du-te. (Lui Lomellino) Spune boului ist de German să tacă, (Lomellino ese cu Germanul . 

FIESCO 
(care pănă acuma a șezut cu Iulia și a aruncat din când in când o ochire ascunsă spre ceilalţi), 

Vâd pe amicu! nostru cam supărat ; imi e per- mis a-l intreba din ce causă ? 

| GIANETTINO 
Nu e de mirare, toată zioa mă necăjesc cu in- trebări şi cu raporturi (ese iute), a



FIESC00 

Pe noi ne aşteaptă teatrul, imi e permis a-ţi o- feri brațul, doamna mea? 

IULIA 

Puţină răbdare, imi 
Sper că nu e vre-o „tragedi 
Am visuri urite. . : 

mai trebue o manteluță, 
ie, conte. Ele mă fac de 

PIESCO 

O! e de murit de ris, contesă. (O conduce), 

(Cortina cade). 
+ 
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ACTUL IV. 

SCENA 1. 

Noapte, Curtea palatului lui Fiesco, S'aprind fânarele și 
s'aduc arme. O aripă a palatului juminată, 

Burgognino (conducând soldaţi). 

BURGOGNINO 

Staţi ! La poarta cea mare patru sentinele. La 
fiecare uşă câte două, (Sentinelele işi ocupă postul), 
Oricine poate intra. Nimărui nu-i e dat voie să easă. 
Cine s'a impotriv) — ucis! (Intră cu ceilalți în palat. 
Sentinele se primblă incoace şi'ncolo, Pausă), 

SCENA II, 

SENTINELA DE LA POARTA QEA MARE (strigă). 

Cine e? (Centurione vine), 

OEXNTURIONE 

Amic cu Lavagna (trece prin curte spre ușa din 
dreapta), 

SENTINELA (de acolo), 

Inapoil



OENTURIONE (se miră şi merge la ușa din stinga). 
SENTINELA (de acolo). 

Inapoi! 

CENTURIONE 
(stă impetrit. Pausă, cătră sentinela din “Stinga), ” - 

Amice, pe unde se “merge la comedie ? 

SEXTINELA 

Nu ştiu! 

CENTURIONE . (se primblă cu mirare pe scenă, văzend armele se sparie). 
Amice, ce vrea să zică...? 

SENTINELA 

Nu ştiu, | 
CENTURIONE (spări at, se invălește in manta), 

Curios! 

SENTINELA DE LA POARTA CEA MARE 

Cine e? 

SCENA III. 

Cei dinainte. Cibo. 

“CIBO (intrând). 
Amic cu Lavagna. | 

| _CENTURIONE . 
Cibo, unde suntem ? 

OIBO, 
Co? a



CENTURIONE 

Uită-te imprejurul tău, Cibo! 

0180 

Unde ? Ce? 

| CENTURIONB 

La toate porţile sentinele. 

. 0180 
Colo sunt arme. .. : 

OENTUBIONE 

Nimeni nu răspunde. | 

Ei OIBO - : 
Asta e foarte curios. 

OENTURIONE 
- Câte ciasuri sunt? 

. CIBO 

Opt trecute, 

0ENTURIORE 

Br! tare e frig! 

CIBO 

Opt este ora hotărită, | | 

CENTURIONE (clătinând din cap). 

Nu e lucru curat. 

CIBO - 

Va fi vre-o glumă de-a lui Fiesco.
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- CENTURIONE 

Mâne e alegerea dogelui, Cibo, aici:nu e lucru curat. 

0IBO 

Tăcere, tăcere | 

OENTURIONE | 
Aripa dreaptă a palatului e luminată. - 

CIBO 
N'auzi, n'auzi ? 

OENTURIONE | 
Aud un murmur surd şi din când în când... | 

CIBO 
Un zăngânit ca de zale care se lovesc, 

Ă CENTURIONE 
Ingrozitor ! Ingrozitor | 

" 9IBO 

O trăsură se opreşte la poartă, 

BENTINELA LA" POARTA 
Cine ? 

„SCENA IV. 

Cei dinainte, Cei patru Asserato. 

ASSERATO (intrând). 

Amic cu Fiesco, 

"CIBO 
Sunt; 'cei patru Asserato,
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CENTURIONE 

Bună sara, amice, 

| ASSERATO 

Ne ducem la comedie, 

CIBO 

Drum bun. ” 

a ASSERATO 
Nu veniți şi voi la comedie ? 

CENTURIONE 

Luaţi-o inainte. Noi vrem să mai luăm aer. 

ASSERATO 

Incurând are să "nceapă. Aideţi! (se duc). 

SENTINELA 

Inapoi! 

ASSERATO 

Ce va să zică asta? 

OENTURIONE 
Asta va să zică că nu se ese. 

ABSERATO 
Trebue să fie vre-o neințelegere. 

| „OIBO 
Neapărat (musică în ariţia dreaptă), 

ASSERATO 
N'auziţi simfonia? Comedia are să'nceapă.
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CENTURIONE 

Mi se pare c'a şi inceput şi că noi jucăm rolul 
de bufoni. i 

0IBO | 

Nu-mi e prea cald. Eu unul mă duc. 

ABSERATO 

Colo arme? 

0IB0 

Da, pentru comedie. 

CENTURIONE 

Să stăm aici ca nebunii la marginea, Acheronu- 
lui? Hai Ja o cafel (Toţi se indreapti spre poartă). 

SENTINELA (striga tare), 

Inapoi! 

CENTURIONE 

La dracu! Suntem prinşi. 

CIBO | 

Spada imi zice nu pe multă vreme. 

ABSERATO 

Las'o in teacă ! Las'o in teacă! Contele e om de 
onoare. 

CIBO 

Vânduţi! Trădaţi! Comedia era slănina cu care 
s'a prins şoarecii in capcană!
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ASSERATO 

; Să nu dea Dumnezeu! Mg ingrozesc când gân- desc cum are să casă Ja capăt, 

„SCENA V. 
Cei dinainte, Verrina, Sacco, Şapte alți nobili îi 

urmează, 

BENTINELA 

Cine 6? 

VERRINA 
Amici ai casei, 

| CIBO 

Intimii lui! Acum are să se descopere totul. 

SACCO (in convorbire cu Vertina), 
Cum iţi spuneam, Lescaro comandează 'garda la poarta San Toma. Cel mai bun ofiţer al lui Doria, şi-i e devotat orbeşte. | 

VERRINA 
Imi pare bine 

OIBO (lui Verrina). 
Bine C'ai veni t, Verrina, ca să ne deştepţi din Visul nostru, -. 

- 
VERBINA 

Cum aşa? ” 
| OENTURIONE 

Suntem invitaţi la o comedie,
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VERBINA 
Avem tot un drum. 

CENTUBIONE (nerăbdător). - 
Drumul a tot ce e muritor. Pe acela il ştiu. — Nu vezi, că la porţi sunt sentinele, Dece sunt sen- tinele pa la porţi? 

CIBO 

-: Dece arme ? 

OENTURIONE 

Stăm ca sub Spânzurătoare. 

"VERRINA 

Contele va veni în persoană, 

OENTURIONE 
Ar putea să se grăbiască, Răbdarea mea incepe a rupe gardul. (Toţi nobilii se primblă in fund). 

» BURGOGNINO 

Cum merg trebile la port, Vorrina ? 

VERRINA | 

„“Totul e . gata pe bord. 

| BURGOGNIRO. 

şi palatul'e plin de soldați. 

VERRINA 
Incurând vor fi nouă ciasuri, 

| BUBGOGNINO 

Contele intârzie mult.
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VERRINA 

Tot se grăbeşte prea tare pentru speranţele lui. Burgognino, mă infior când gândesc la ceva. 

BURGOGNINO 

Tată, nu te grăbi! . 

VERRINA 

Unde nu se incape intârziere, nu e pripire. Dacă 
nu comit a doua ucidere, niciodată, nu pot să ju- stifc pe cea intăi. 

BURGOGNINO 

Insă când să moară Fiesco ? 

VERRINA 

Când Genova va fi liberă, va muri Fiesco, 

BENTINELA 

Cine e? 

SCENA VI. 

Cei dinainte, Fiesco, 

FIES00 (intrând). 
Amic. (Toţi se 'nchină. Sentinela presentă armele), 

Bine aţi venit, domnii mei! Veţi fi supăraţi că stă. pânul .casei a intârziat atâta. Iertaţi ! (Incet lui Ver. 
rina) Gata? 

VERRINA (la ureche), 

După plac. 

FIES00 (incet lui Burgognino) 
Şi?
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BURGOGNINO 

Toate gata, 

FLESCO (lui Sacco), 

ŞI? | 

SAC0O 

Toate merg bine. 

FIE3CQ 

Dar Caleagno? 

BURGOGNINO 

Lipseşte incă. 

FIESCO (tare sentinelelor). 

Sa se 'ncuie porţile. (Işi.scoate pălăria şi face un 
pas spre adunare cu o nobilă politeță). Domnilor! Mi-am 
luat libertatea de-a vă invita la un spectacul, — 
nu însă ca să fiţi spectatori, ci pentru a vă im- 
părţi rolurile. Destul timp, amicii mei, am suferit 
trufia lui Gianettino Doria şi nedreptele usurpări 
ale lui Andrea. De voim să scăpăm Genova n'avem 
timp de perdut. Pentru care scop gândiţi că sunt 
cele douăzeci de galere care asediază portul patriei 
noastre? Pentru care scop alianțele incheiete de 
Doria? Pentru care scop armatele străine chemate 
in inima Genovei?... Timpul murmurelor şi a blă- 
stemelor a trecut; pentru a scăpa totul, trebue să | 
cutezăm totul. La boalele desperate trebue o me- 
dicină violentă. Este vre-unul. din noi care are a- 
tâta flegmă pentru. a recunoăşte dă:stăpân pe cel 
ce nu e decât egalul său? (murmure). Aici nu este 
nici unul ai cărui străbuni să nu fi fost imprejurul 
leagănului Genovei. Ce? Vs 'ntreb pe tot ce emai
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sacru, prin ce se deosebesc aceşti doi cetăţeni ca 
să se ridice cu atâta insolenţă deasupra capetelor 
noastre? (murmure selbatice) Provoc pe fiecare din 
voi ca să apere causa Genovei incontra asuprito- 
rilor ei... Nici unul din voi nu poate ceda un fir 
de păr din drepturile sale, fără a trâda totodată 
sufletul statului intreg. 

(Mişcări sgomotoase intre ascultători il întrerup, apoi 
urinează), 

Simţiţi— acum totul e câştigat! Eu vam deschis 
drumul la glorie. Yoiţi a mă urma? Sunt gata a 

-Y8 conduce. Pregătirile aceste pe cari dinioarea le. priviaţi cu groază, trebue să v5 insufle acum un 
nou curaj eroic. Aceşti fiori de groază trebue să 
se prefacă intr'un dor ferbinte de a ve uni cu a: 
cești patrioţi şi cu mine ca să desrădăcinăm tiranii. 
Succesul va favoriza indrăsneața noastră faptă, . căci pregătirile mele sunt bune. Intreprinderea e 
dreaptă, căci Genova sufere, Ideea ne face nemu. -ritori, căci e periculoasă şi sublima, 

OENTURIONE (infiezbentat). 
„Destul Genova va fi libera! Cu acest strigăt resboinic plecâm şi spre infern. - . 

CIBO 

„Şi acel pe care acest cuvânt nu-l deşteaptă din 
somn, să geamă etern incovoiaţ pe vislă, până ce trimbiţa judecăţei de pe urmă il va elibera. 

FIESCO 

- Aceste sunt cuvinte de bărbat. Acum numai, me: 
" ritaţi a afla primejdia care pintea Şi asupra voastră şi asupra Genovei. (Le dă hârtiile Morului). Lumină
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soldaţi! (Nobilii se grămădesc imprejurul unei făclii și 
cetesc). Amice, trebile merg după cum Goriam. 

VERRINA 

Nu vorbi incă aşa de tare. Colo in stinga am 
vezut feţe ingălbenindu-se şi genunchi tremurând. 

CENTURIONE 

Doisprezece senatori! Diabolic! Apucaţi toţi arme! 

(Toţi afară de doi apucă arme). 

CIBO - 

Şi numele t&u stă aici,. Burgognino. 

BURGOGNINO : 

Şi dacă a da Dumnezeu va fi scris astăzi incă 
pe gâtul lui Doria. 

CENTURIONE 

Două spade au mai r&mas. 

OIBO 
Ce? Ce? 

CENTURIONE 

Doi n'au luat arme. 

ASSERATO 

Fraţii mei nu pot vedea sânge.. Cruţaţii! 

” OENTURIONE (furios). 
Ce? Ce? Nu pot vedă sânge de tiran? Faceţiii 

bucăţi! Goniţi din republică pe aceşti bastarzil 
(Câţiva din societate s'aruncă infuriaţi pe cei doi),



FIESCO (despărțindu i). 

Staţi! Stai! Să datoriască Genova libertatea, sa 
unor sclavi? Să peardă aurul nostru sunetul cel 
bun, amestecat cu acest rău metal ? ([i eliberează), 
D-voastre, domnilor, mulțămiţi-vă de o cam dată 
cu 0 câineră a palatului meu, pănă ce trebile noa: 
stre vor fi hotărite, - (La sentinelă). Dci arestaţi! 
Voi respundeţi de ei. Două sentinele la uşa lor! (Se. duc). 

: 

” BENTINELA (de la poartă). 

Cine e? (Se bate la ușă). 

| CALCAGNO (afară, strigă” înspăimântat). 

Deschideţi! Amie! Deschideţi, pentru Dumnezeu l 

BURGOGNINO 

E Calcagno. Ce vrea să zică acest „pentru Dum: nezeu ?: 

FIESCO 

Deschideţi, soldaţi! 

SCENA VII. 

Cei dinainte, Calcagno (gâfâind şi spăriat). 

CALOAGNO 

Sa mântuit! S'a mântuiţ! Fugă cine poate! To- 
tul e perâut! 

BURGOGNINO - 

Ce e perdut? Ce? E carnea lor de aramă, sunt 
spadele noastre de trestie?!
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FIESCO 

Gândeşte-te inainte de a vorbi, Calcagno! O ne- 
inţelegere n'ar îi de iertat! : 

OALOAGNO 

Suntem trădaţi! Un adevăr infernal! Morul tău, 
Lavagna, ticălosul! Vin de la palatul Signoriei. A 
avut audienţă la duca. : 
(Toţi nobilii incremenesc, Fiesco insuș schimbă coloarea). 

VERRINA (la sentinelă, hotărit). 

Soldaţi! Străpungeţi-mă cu elebardele! Nu voiu 
să mor de mâna câălăului! 

(Toţi nobilii fug incoace şi incolo inspăimântaţi). 

FIES00 (liniştindu-se). 

Incotro? Ce faceţi! Du-te in iad, Calcagno... V'aţi 
inspăimântat in deşert, domnilor... Muieri! Să spui 

- acestea inaintea unor copii... Şi tu Verrina ?... Bur- 
gognino şi tu?... Incutro? 

BURGOGNINO (iute). 
A casă să-mi omor pe Bertha şi să mă intorc. 

FIES00 (rizând cu hohot). 

Staţi! Staţi! Acesta e curajul sfărmătorilor de 
tirani? Ţi-ai jucat rolul de minune, Calcagno... 
N'aţi băgat de samă că vestea aceasta era pusă 
la cale de mine? Vorbeşta, Calcagno, nu ţi-am or- 
donat eu să cerci pe aceşti Romani? 

VERRINA 

Ei bine! De poţi ride, te cred, ori nu te mai ţin 
de om.
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FIESCO 

Rvşine! Bărbaţi ca voi să cadă intro ispită co- pilărească !... Reluaţi-vă armele... Trebuie să vă ba- teţi ca nişte urşi de voii să ştergeţi această pată. (Incet lui Calcagno) Ai fost acolo in persoană ? 

CALOAGNO | 
Mi-an facut loc printre trabanţi pentru a putea 

afla la: duca, după ordinul ce mi-ai fost dat, parola ; tocmai când eşiam, aduceau pe Mor. 

PiESCO (tare). 

Vă să zică s'a culcat nioşneagul ? L'om scula noi 
din puf. (Incet) Yorbit-a mult cu duca? ” 

CALCAGNO 

Spaima mea şi periculul ce vă ameninţă nu-i 
dâdă voe să.remân mai mult de două minute. 

TIESCO (tare şi vesel). - 

Ia priveşte cum tremură incă amicii noştri. 

CALOAGNO 

Nu trebuia să mă faci sa, le spun aşa de odată. (Incet) Pentru numele lui Dumnezeu, conte, ce folos poate da minciuna aceasta ? 

TIES00 

Timp, amica; cea intâi Spaimă s'a trecut acuma, (tare) Hai, să se aducă vin! (încet) Şi a ingălbe- nit duca? (tare) Hai fraţilor să ne pregătim cu ve- selie la jocul din noaptea aceasta. (Incet) Şi ai vă. zut pe duca ingălbenind ?
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CALCAGRO 
Cel intăi cuvânt al .Morului trebue să. fi fost: Conspiraţie. Bătrânul dădă un pas inapoi, galben ca, ceara, o E 

: - FIES00 (confus),: 
Hum! Hum! Dracul e viclean, Calcagno... n'a trădat nimic pănă ce nu Pa ajuns cuțitul la os. Acuma s'a făcut ângerul tor, E viclean Morul, (1 se aduce o cupă de vin, o ridică cătră Adunare și bea), La succesul nostru, camarazi! (se bate la poartă), 

BENTINELA 

- Cine e? i 

O Voce 
* Ordonanţa de la duca! (Nobilii se primblă despe- 

raţi prin curte). 

FIESCO (sare intre dînșii). 

Nu vă Sspăriaţi, nu vă spăriați, copii, sunt aici! - „Iute, inlăturaţi armele! Fiţi bărbaţi, pentru Dum- nezeu! Vă jur! Visita aceasta imi dă speranţă că Andrea se indoeşte. Intraţi inăuntru ! Veniţi-vă in fire! Deschideţi, soldaţi! (Toţi intră, poarta se deschide), 

SCENA VIII. 
: Fiesco (făcându-se că ese din palat). Trei" Germani 

(aducând pe Mor legat). . 

, ; . -PIESQO | 

Cine ma chemat în curte?: -. . ..., 

„ GERMANUL 
„Du-ne la conte. | , 
46300.— Scrieri complect, Vol. V, 31
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" FIES00 
* Eu sunt in persoană. Ce voiţi de la mine? : 

| GERMANUL (salutându-]). , ă , E ; 

| Complimente din partea ducăi. Trimite Mariei 
tale pe Morul acesta ferecat. A spus mii, de in- 
famii. Acest bilet vorbeşte mai lămurit. 

“ FIESCO (L ia cu indiferență). 
Nu ţi-am proorocit chiar astăzi galerele ?' (Ger-' 

manului), Bine! Respectele mele ducăi! 

MORUL (strigând in urma lor). 

Şi din partea mea, şi spune ducăi că... de n'ar 
A trimis un măgar, ar f putut afa că sunt ascunşi 
in palat două mii de oameni! (Germanii es, nobilii se 
intorc). 

SCENA IX. 
Fiesco, Conjuraţii, Borul (în mijlocul lor cu o mină 

obraznică. Conjuraţii dau un pas inapoi văzend pe. Mor), . 

. CONIUBAȚII | 

Hal Ce-i asta ? | 

„ FIE800 (după cetiea biletului, inecându-şi mânia), 
Genoveji! S'a trecut p ericulul... S'atrecut insă 

şi conspirația! 

„ NERRINA (strigând cu mirare), 

Ce! Murit-a Doria ? 

PIESCO (cu mare mişcare). 

Pe viața mea! La toată puterea inarmată a re-
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publicei... la aceasta nu mă aşteptam! Bătrânul gârbovit imi invinge cu, patru' linii dous mii cinci sute de oameni! (lasă mânile 'in jos desperat). Doria invinge pe Fiesco ! Aa : 

„1 BUBGOONINO - e: i i 
Esplică-te! Suntem impetriţi! 

FIESCO (cetind). 
„Lavagna, avem amândoi tot o soartă, binefa- cerile ni se. resnlătese cu nerecunoştinţă. Moru! a- cesta imi zice să mă feresc de un complot. i-l trimit ferecat şi voiu dormi. in astă noapte fără gardă“, (li cade hârtia din. mâvi, „toţi se uită unul la altul). - Pi “ - 

: 

VERBINA - 
Ei bine, Hiesco ? 

FIESCO (zu nobieză). 
Un Doria să mă Â invins în mărinimie $ Pe viaţa mea... Despărţiţi-vă! M& duc la dinsul şi descoper totul! (Vrea să easă), 

VERRINA (ţiindu-l), ! ai 
| Nebunit-ai, omule ?. Intreprinderea noastră era un joc copilărese ? Stâil ori nu era pentru patrie? Stăi! ori aveai tu numai: cu Andrea a face, nu cu tiranul? S:ai, iţi zic, te arestez ca pe un trădător al patriei! ” ” ” 

- OONJURAȚII . . 
Legaţi-l! Ferecaţi.l!
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FIESCO 
(smucina spada din mâna unui conjurat. și făcându-și loc 

printre dînşii). 

Incet ! Cine e cel intăiu care ar indrăsui să pue 
câpăstru- tigrului?.., Vedeţi;. domnilor, - sunt liber... 
Aş putea trece pe unde 'mi-ar plăcă, Voiu insă să 
remân căci mi-am schimbat ideea. 

 BURGOGXINO. 

ŢI ai adus aminte de datoria ta? 

PIE300 (mânios, cu mândrie), 

Ha, copilule! Invaţi-ţi intăi datoriile cătră mine, 
şi nu iindrăsni niciodată... . Liniştiţi-vă, domnilor, 
totul rămâne cum a fost... (Morului, tăindu-i frân- 
ghiile), Tu ai meritul de a pricinui o mare faptă... 
Fugi! - 

CALOAGNO (mânios). 

Ce? Ce? Să trăiască păgânul ? După ce ne-a tră- 
dat pe toţi? o 

FIES00 

. 

SA trăiască... După ce v'a spăriat pe toţi. Fugi! | 
Caută să: părăseşti Genova cât de curând, ar putea 
să-şi “incerce unii curajul asupra persoanei tale. 
aa TE 

m i MORUL 
Aceasta va să zică că dracul nu-şi părăseşte ber. 

banţii! M5 'nchin cu plecăciune, domniloi! V&d că 
in Italia nu-mi creşte funia! 'Trebus S'0 caut aiurea 
(ese rizend),
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SCENA X, 

Un servitor (intră). Cei dinainte, atasă. de Mor.. 

SERVITORUL 

Contesa Imperiali a intrebat de trei ori după 
Măria 'Ta, ” 

FIE300 

Mâri ce spui? E vreme să'nceapă comedia! Spu- 
ne-i că vin indată... Stăil Roagă pe femeea mea să 

„se.ducă in sala de concert şi să m'aştepte in dosul 
cortinei (servitorul ese). V'am scris la toţi. rolurile. 
Dacă fiecare işi va implini rolul său, n'am ce mai 
zice. Verrina va merge inainte la port şi va da, 
Semnalul cu un tun după ce va fi puş mâna pe 
corăbii. Eu me duc, mai am incă o mare datorie 
de implinit. Când veţi auzi! un clopoței să intraţi 
cu toţii in sala de concert, pănă atunci intraţi in 
palat şi gustaţi vinul meu de Cipru. (Es cu toţii). | 

SCENA XI. 

Sala de concert, 

Leonora, Arabella, Rosa. (Toate ingrijite), 

LEONORA 
-Fiesco a promis c'a veni in sala de concert şi 

nu vine. Palatul resună grozav de oameni şi de arme, şi Fiesco nu mai vine? 

ROSA 

A spus să te ascunzi in dosul cortinei — oare 
pentru ce?



„ DEONOBA . 

Aşa vrea el, Rosa, şi e âcajuns ca să ne su- punen), deajuns, Bosa,. ca să:nu avem frică, —$i cu toate acestea tremur, Bella, şi inima. imi bate cumplit. Pentru Dumnezeu! dragele mele, nu vă duceți de. lângă. mine!.: ” ! 

ABABELLA 

Nu te teme, Frica. ne taia curiositatea, 

LEONORA 

Ori incotro imi arune ochii, dau peste fețe străine, sinistre, hidoase ca fantome. Pe oricine intreb se. infioară şi S'ascunde in noaptea cea mai adâncă, grozavul locaş al relei conştiinţe, De-mi răspund, imi Trospund Curi glas! surd şi tremurător, ce pare incă a se teme să nu Â zis prea mulţ,” Fiesco... Nu ştiu ce lucruri grozave se pregătesc aici... nu- mai pe Fiesco meu (impreunându-și mânile cu graţie). păziţi-l, Puteri divine! 

ROSA (inspăimântată), 

Dumnezeule, ce S'aude in galerie? 

ARABELLA | 
A â sentinela ? (S:ntinela strigă: Cine ea şi î se- respunde). 

„LEONORA 
Vine cineva, Aidem în dosul cortinei! Iute! (Se ascund). ” i
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„SCENA XII. | 

Julia, Ftesco (in convorbire): : 

IULIA (foarte agitată). 

 Sfirşeşte, conte! Galanteriile tale nu mai cad în 
urechi nebăgătoare in samă, ci intrun sânge clo- cotitor. Unde sunt? Aci nu e nimeni decât! is- pititoarea noapte. Unde ai condus gingaşa mea inimă ? Ă . - 

„ FIESCO 
- Unde patima timidă se face mai indrăzneaţă şi . inima vorbeşte mai liber cu inima, | 

TULIA 

Opreşte-te, Fiesco! In numele a tot ce e sfânt, opreşte-te! Dacă noaptea mar fi atât de intune- coasă ai vedea fața mea roşă ca para focului şi 
te-ai indura. i 

FIESCO 
„ Te'nşeli, Iulia. Tocmai atunci simţirea . mea ar 
recunoaşte focul simţirii tale şi S'ar face mai in- 
drăzneaţă. (Ii sărută mâna cu pasiune), 

IULIA 

Omule, fața-ţi arde ca şi vorbele! Vai! Şi din a 
mea, o simţesc, ese un-foc vinovat. Aidem la lu-! 
mină, te rog! Simţurile deşteptate ar putea as- 
culta periculoasa indemnare.a acestui intuneric, Acești rebeli impetuoşi ar putea implini scopul lor 
profan, în lipsa sfintei lumine,. Aideim între oameni, 
te conjur! -
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FIESCO 

Pentru ce-ţi e teamă fără cuvânt, iubita mea? 
“Poate stăpâna să se teamă de sclavul su? 

IULIA 

'O, voi bărbaţilor şi eterna voastră contrazicere ! Ca şi când n'aţi fi voi invingătorii cei mai pericu- loşi, atunci când vă declaraţi prinşi de propriul nostru amor. Să-ţi 'mărturisese totul, Fiesco? că numai viţiul meu imi păstra virtutea, că numai mândria. mea ridea de incercările tale, că princi- piile mele au ţinut păn' aci? Nu te mai increzi în viclenie şi te adresezi la sângele Iuliei, aci mă părăsesc. 

FIESCO (cu confienţi), 

Ei ? Şi dacă ele te părăsesc, ce ai perdut? 

IULIA (escitată şi cu foc). 

Cum? Dacă uit pentru tine cele mai sacre da- torii ale onoarei femoeşti, nu eşti stăpân a mă face să mor' de ruşine? Pot perde mai puţin decât to- tul? Mai vrei să afli ceva? Voeşti incă să-ţi spun că toată iscusinţa sexului nostru nu e nimica alta decât o mască pentru a apăra partea noastră cea slabă, partea acea pe care o asediază mai cu seamă jurămintele voastre şi care Sar lăsa bucuros in- vinsă de câte ori o perde virtutea din vedere — că tot talentul nostru apără numai aceea ce nu se poate insuşi apăra, precum apără toate figurile numai pe rege ce singur nu se poate apăra. De-l inchizi — mat! şi virle toate celelalte, Iată tabloul trufaşei noastre sărăcii — [ii generos!



— 459 — 

FIESCO 
Cu toate acestea, Iulia, cui ai putea incredinţa comoara aceasta mai bine decât nesfirşitului meu amor? 

IULIA 

Sigur. Nimărui mai bine şi nimărui mai râu. — Ascultă Fiesco, câtă vreme va ține nesfirşitul a- cesta? Ah! Am fost prea nefericită la joc ca să nu risc şi ce-mi mai rămâne, Că te-oiu captiva, Fiesco, asta o aşteptam da la frumuseţea mea, insă mă indoese că ea va avea puterea să te şi reţie. Fi! Ce vorbe sunt. acestea ? (D4 inapoi şi-şi ascunde fața in mâni), , . 

FIESCO 

Două hule intrun cuvânt, Neincredere in gustul meu, ori crimă de inalta trădare contra frumuseţei , tale, care din două e mai de iertaț? ! 
" IULIA (obosită, supuindu-se), 

Ninciuni sunt numai armele iadului; de acele nu mai are Fiesco nevoe pentru a invinge pe Iulia sa. (Cade obosită pe un sofa; după o mică pausă, solemn). Ascultă! incă o vorbă, Fiesco: suntem eroine când ştim virtutea noastră in siguranţă, când o apărâm Copii (uitându-se in ochii lui seibatic), furii, când o răa- bunăm. Ascultă! De m'ai vinde cu sânge rece, Fiescol ae " . 
„ FIESCO (făcându-se mânios). 

Sânge rece ? Sânge rece ? Ca mai vrea nesăţioasa deşertăciune a unei femei când vede pe un om u- milindu-se la picioarele ei, şi incă tot se indoeşte ? Cele mai mari favoruri ale unei femei nu plătesc
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osteneala ca să se injosiască un bărbat nici un minut, (făcendui un compliment adânc şi rece). Lini- şteşte-te, signora,- acuma eşti in Siguranţă. 

IULIA (inspăimântată), 

„Conte, ce schimbare! 

FIES00 (cu mare indiferență) 
Nu, signora, ai dreptate, amândoi nu ne putem pune in risc: onoarea decât o singură dată (i “sărută mâna cu politeță). Voiu avea plăcerea a vă anunţa, societăţii (vrea să easă iute). - 

IULIA (urmându-l și oprindu-l), 

- Stăi! Perdut-ai mintea? Stăi! 'Trebue să mărtu- Tisesc, aceea ce tot: sexul t&u n'ar trebui s%g smulgă de la mândria mea in genunchi, cu lacrimi, în tor. tură? Vai! şi intunericul acesta e prea luminos pentru a ascunde focul ce faţa-mi acopere prin astă mărturisire — toţ sexul meu -are să mă urască e- tern—te ador, Fiesco! (cade in genunchi inaintea lui), 

PIESCO 
"(QX trei pași inapoi, o lasă jos şi ride cu un ris 

triumfător), 

- Imi pare Bu, signora! (trage clopotul,. ridică cor- tina, și conduce pe Leonora), Eată soţia mea, o femee divină! (cade în braţele Leonorei), 

IUL:A (sărind cu un țipăt de Ja pămEnt). 
Ha! venzare neauzită!.
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SCENA XIII. | 
Conjuraţii (intră toți impreuni). Doamne (pe cealaltă . parte), F'tesco,.. Leonora, Iulia. 

LEONORA 
;.. Soţul meu, ai fost prea aspru. 

PIESCO , 

O inimă rea nu merită mai puţin. Lacrimilor tale eram dator o asemenea satisfacere. (Cătri socie- tate), Nu, domnilor şi doamnelor, eu nu sunt de- prins de a mă inflăcăra copilăreşte la fiecare ocasie. Nebuniile oamenilor mă; desfătează mult; pănă ce mă irită. Aceasta a meritat toată mânia mea, căci a vrut să otrăviască pe acest ânger (arată otrava cătră adunare care se ingrozeşte), ” 

"_. IULIA (mușcându-și buzele cu furie). 
Bine, bine!. Foarte bine, domnul meu! (vrea să easă), | 

FIESCO (o duce inapoi de braţ). 

Vei trebui să ai răbdare, sienora, incă n'am sâr- git amândoi. Societatea aceasta ar dori să ştie pen- * tru ce mi-am tăgăduit intr'atâta, bunul simţ incât să joc in romanţ nebun cu cea mai mare nebună . a Genovei. 

IULIA (tresărind), 

A, nesuferit 1, Tremură: tu! „(ameninţându-l). Doria dispune in Genova de toate trăsnetele şi eu... sunt sora lui, 

FIE300 

Imi pare r&ui că nu-ţi rămâne decât această fiere, Imi pare râu că am să-ți vestesc că Fiesco de La-
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vagna a făcut din diademul furat al inaltului -tale 
frate o frânghie cu care ara să spânzure. pe furul 
republicei in astă noapte incă. (O vede ingălbenin- 
du-se şi urmează cu ironie), Aşa e? La asta nu te a- 
şteptai şi vezi (urmând și mai muşcitor) deaceea am 
găsit de cuviinţă să amăgesc ochii familiei d-tale; 
de aceea m'am invălit in.astă pasiune de arlechin 
(arată spre ea); deaceea m'am depărtat de juvaerul 
acesta, şi vânatul meu s'a prins in cursă. Iţi foarte 
mulţămesc pentru ajutorul ce mi-ai dat, signora, 
şi m5 lepăd de acest ornament de comedie. (i in- 
toarce portretul ei cu un compliment adânc), 

LEONORA 

. Ludovico, plânge. Leonora ta, te roagă tremu- 
rând... 

IOLIA (cu furie Leonorei), 

Taci tu, uricioasă ! 

PIESCO (unui servitor). 

„ Fii galant, amice, dă brâţul aceştei doamne —ea 
are gust să visiteze inchisoarea mea. 'Te fac res- 
punzător ca signora să nu fie supărată de nimeni. 
Afară bate un vânt aspru, furtuna care va desră- 
d&cina trunchiul Doria ar putea să-i strice coafura. 

IULIA (plângend). 

Ciuma asupra ta, ipocrit negru şi afurisit! (către 
Leonora cu ciudă), Nu te bucura de triumful t&u, şi 
pe tine are să te peardă şi pe sine insuş şi are 
să desperezea! (ese). 

FIES00 (cătră oaspeţi). : - 
"D-voastră aţi fost marturi, scăpaţi-mi onoarea
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in Genova! (cătră conjuraţi). Voi veți veni să mă 
luaţi când se va auzi tunul (toţi se depărtează). 

SCENA XIV, 

Leonora, Fiesco. 

LEONURA (S'apropie de dinsul cu timiditate), 
Fiesco! Fiesco ! Te'nțeleg numai pe jumătate şi 

incep a tremura. 

„ FIESCO (grav). 

Leonora, te-am văzut odată la stinga unei doamne genoveze. Am. văzut în adunările nobilimii cum ca- 
valerii iţi sărutau mâna după ce sărutase intâi o alta, Leonora, asta mi-a jicnit ochii şi am hotărit ca să nu mai fie, şi nu va mai! Auzi zgomotul res- boinic in palatul meu? Lucrul de care te temi e adevărat. Mergi de te odihneşte contesă, mâne te vei deştepta ducesă, : 

LEONORA 

Dumnezeule! Presimţirea mea! Sunt perdută! 
| FIES00 

Lasă-mă să sfirşesc, iubito! Doi din străbunii răei au purtat intreita coroană; sângele Fiescilor curge liber numai sub purpură. Soţul tău să stră- lucească numai de splendoarea, moştenită? Ce? Pen- tru toată mărimea să mulţămiască numai schim- băciosului noroc, care intrun moment de bună dis- 
posiţie a cârpit din merite putrezite pe un Ioan Ludovic Fiesco? Nu, Leonora, sunt prea mânâru pentru a primi in dar aceea ce pot dobândi singur, 
In astă noapte arunce în mormântul străbunilor
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mei strălucirile imprumutate. Conţii de Lavagna 
S'au stins, prinții incep. - ! : ! 

LEONORA (clătinând: din cap. in fantasii). 

Văd pe soţul meu căzând, rănit greu, de moarte. 
Văd un cortej aducând in tăcere cadavrul soţului . 
meu (sculându-se spăriată). Cel intăiu, singurul plumb, '* 
loveşte sufletul lui Fiesco. . - -. aa 

FIESCO (o ia de mână cu amor). 

Fii liniştită, copila mea, acest singur plumb nu-l 
va lovi. - , 

LEONORA (se uită Ia dtasul serios). 
„Cu aşa siguranţă provoacă Fiesco cepul? Şi dacă 

in o mie de mii de casuri arfi unul numai incon- 
tra ta, acel o mie de mielea sar putea intimpla 
şi soţul meu ar fi perdut. Inchipueşte-ţi că-i pui 
in joc viaţa eternă, Fiesco! Daca pe un bilion de 
câştiguri ar veni o singură perdere, fi-vei atât de 
cutezător de a pune indrăsneţul remăşag cu Dum: 
nezeu ? Nu, soţul meu! Când e totul in joc, fie- 
care incredere in hazard e hulă. 

FIESCO (zimbind). 

Fii neingrijită, norocul şi eu trăim bine impreună. 

„ LEONORA 

“Tu o spui asta — şi erai de faţă la jocul cel gro- 
zav —voi il numiţi petrecere —ai văzut cum inşă- 
lătorul arsăgia pe favoritul său cu cărţi bune, pănă 
ce se inforâ, se scul, zise: „va banque !“ şi atunci 
il părăs.. O, soţul meu, tu nu' te duci pentru a te” 
arăta Genovejilor şi a fi adorat! A deștepta repu- 
blicani 'din 'somnul lor, a aduce aminte harmăsa:
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rului de copite! sale, asta nu e 0 simplă prim- blare, Fiesco. Nu te increde rebelilor acestora! Cei 'şireţi care te-au aţițat se tem de tine; cei proşti 
care te indumnezeesc nu-ţi folosesc intru nimic, şi incotro mă uit, Fiesco e perdut! 

„ FIESCO (primblându-se prin casă), 

Lipsa curajului e periculul cel mai mare, Şi mă- 
rirea cere şi ea un sactificiu, 

LEONORA 

Mărire, Fiesco? O, dece geniul tău nu inţelege 
inima mea! Bine! Am incredere in norocul tău, admit că ai să-i invingi. Atunci vai mie! sunt cea mai nefericită din tot sexul meu | Neferice de nu 
isbuteşti, de isbuteşti mai neferice incă! Aici nu se 
incape mijloc, iubitul meu! De nu se face ducă, 
Fiesco e perdut; de-l imbrăţoşez ducă, mi-am per: 
dut soţul. 

FIESCO 

Asta nu o inţeleg, | 

LEONORA 

Aşa e, Fiesco. In zona furtunoasă a tronului se usucă gingaşa plantă a amorului. Inima unui om, 
fie şi Fiesco acel om, e prea strimtă pentru a cu- 
prinde două dumnezeiri a tot puternice — dumne- 
zeiri atât de opuse una alteia; Amorul are lacrimi şi intelege lacrimi! Ambiţia are ochi de aramă pe 
care niciodată nuii umezeşte simţirea. Amorul are numai un singur obiect şi renunţă la toate cele- lalte creaţii; ambiția moare de foame inghiţind in- 
treaga natură, ambiția preface lumea intr'o inchi- soare ce resună de lanţuri, amorul visează in fe-
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care pustiu paradisul. De vrei să te legeni 1a pep- 
tul meu, un vasa! rebel năvăleşte in ţara ta— de 
voesc eu să m arune în braţele tale, frica ta de 
despot ar auzi pasul unui ucigaş eşind din dosul 
„unei tapete şi te-ar goni fugar din cameră in ca- 
meră. Dar, neadormitul prepus ar intra şi în con- 
cordia casnică. Când Leonora ta iţi va intinde cupa 
Trecoroasă, tu ai respinge-o cu groază şi ai crede 
dragostea insăși otrăvitoare, - | 

FIES00 (se opreşte cu groază). 

Leonora, taci! Aceasta e o urită inchipuire! 

„.- LEONORA 
Şi tabloul incă nu e deplin. Aș zice, sacrifică a- 

morul măririi, sacrifică liniştea, -numai să rămâi 
Fiesco. Dumnezeule! Dar aceasta e lovirea cea mai 
cumplită! Foarte rar se urcă ângeri pe tron şi mai 
rar se cobor tot ângeri. Cine n'are nevoie să se 
teamă de un om, va avea el milă de vre-un om? 
Cel ce poate insoţi orice dorință cu un trăsnet, 
va găsi el de cuviință s'o insoţiască cu o vorbă 
blândă? Domnitorilor, Fiesco, acestor proiecte gre: 
şite ale naturei, care voieşte insă nu poate, le place 
a şedea intre oameni și dumnezeire, creaturi fără 
credinţă, mai răi creatori? : 

- PLES00O (primblânda-se din ce in ce mai neliniștit). 

- Leonora, deajuns! Puntea in urma mea e ruptă, 

LEONORA (uitându-se la dinsul cu dragoste). 

Şi dece, soţul meu? Numai faptele nu se pot 
şterge! Te-am auzit odată jurând că frumuseţea 
mea ar fi răsturnat toate planurile tale —n'ai jurat 
drept, făţarnicule — ori-s'a trecut ea foarte iute. 
Intreabă inima ta cine e vinovat? (cu mai mare foc;
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imbrăţoșându-l cu amEndouă. mânele), „Intoarce-te !. De- şteaptă-te! Renunţă !. Amorul te va despăgubi, Dacă inima mea n'a piitea sătura, foaniea „ta, 0.Fiesco diademul va fi şi mai nețutincios incă! (cu măgulire) Vino! Vreau să'nvăţ.toate dorinţele: tale pe de rost, Vreau să contopesc toate farmecele naturei intro sărutare amoroasă pentru a ţin „pe inaltul fugar etern in aceste sfere divine. — Inima ţi-e nesfirşită — şi amorul e nâsârşit, Fiesco. A ferici pe 0 sar. mană creatură —pe'o creatură 'care gustă raiul la „Peptul t&u — putea-va lăsa un deşert in inima ta? 
, PIESCO (in cel mai mare grad al mişcării), 

Leonora ! Ce ai făcut ? (cade, in braţele ei, perzân- du-și puterile). Nu voiu mai putea privi pe un Geno- vez in faţă. 

LEONORA (bucuroasă, iute). 
Să fugiin, Fiesco, s'aruncăm in pulbere aceste nimicuri pompoase, să trăim in câmpii romantice numai pentru amor. (U strânge la inimă cu incântare);” De sufletele noastre limpezi, ca veselul azur a] ce. rului asupra noastră, nu se va mai lipi atunci su- " Marea neagră a, tristeței — viaţa noastră, va curgu melodiousă ca isvorul spre Creator — ţs'aude tunul; Fiesco tresare ; toţi conjuraţii intră in sală), 

SCENA XV. 

CONIURAȚII 
Timpul a sosit! 

FIESCO (cătră Leonora, energic). 

Adio! Pentru totdeauna —ori Genova va fi mâne la picioarele tale. (Se răpede să casă), 
46300. — Scrieri complete, Vol, V. | 22
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BURGOGNINO (strigând). 

Contesa leşină! (Leonora a leșinat. Toţi sar spre a 
6 ţină, Fiesco la picioarele ei), 

FIECO (cu un ton pătrunzător). 

Leonora, ajutaţi-o, pentru Dumnezeu, ajutaţi-o | 
(Rosa, Bella vin s'o ajute). Ea deschide ochii! (se ridică 
hotărit). Acum veniţi — să'nchidem ochii lui Doria! 

(Canjuraţii es), 

(Cortina cade).



ACTUL Y. 

SCENA 1. 
Mezul nopții. Stradă in Genova. Pe ici pe colea se mai văd luminări prin case, care se Sting una după ala, În fund se vede poarta San Toma incă inchisă, In 'de- Părtare mare câţiva oameni trec cu fânare in mână, pe urmă patrule, Totul e in linişte. Numai marea e neliniştită, 

Fiesco vine inarmat și se opreşte inaintea palatului lui 
Andrea Doria, pe urmă Andrea, . 

FIESCO 

Bătrânul s'a ţinut de cuvânt — toate luminările stinse in palat, garde nu sunt, Am să sun (sună). He! hola! Deşteaptă-te Doria! Doria eşti trădat, eşti vândut! Hola! hola! Deşteaptă-te! 

ANDBEA (se arată in balcon), 
Cine a tras clopoţelul ? 

" PIESCO (prefăcându-și glasul), * 

Nu mă 'ntreba! Ascultă-mă ! Steaoa ta s'a intu- necat, ducă. Genova se rescoală incontra ta! Ca- lăii t&i s'apropie şi tu poţi dormi, Andrea ?
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ANDREA (măreț). 

Imi aduc aminte cum marea infuriată se certa 
cu Bellona mea, cum corâbiile piriiau şi catargul 
cel mare s'a rupt... şi Andrea Doria dormia liniştit, 
Cine trimite calăii?; 

F1E300 

Un hărbat mai teribil decât marea ta infuriată: 
Ioan Ludovic Fiesco. .î..: 2 

ANDREA 

Vrei să rizi, amice!. Eşti. vesel.) Dacă-ţi plac glu. : 
mele, glumeşte zi zica, Mozul! roții nu e ora potrivită. 

za : „ZIBSCĂ, ai a pt Ș i. . a 

mu iiej.in: ris pe, acel ce. ji: doreşte. binele? 

i: ” ANDBEA pace gata 

| “zi mtilțăamesc! şi "m duc să mă culc! " Piosco sia 
ostenit, in petreceri şi n'are timp de gândit la Doria. 

""FIESOO. vi. ; = 
Bătrâne nefericit! Nu te increde şarpelui! Şapte 

culori Iucesc pe solzii săi... te apropii... şi te invâ. 
iatuceşte, cu cercurile sale. Ai ris de inştiinţarea, 
unui trădător,. ni-ţi bate joe de sfațul unui priten. 
Un cal e inşăoat, gata in, curtea ta.. Fugi pănă e 
timp. Nu desprebui pe uri “amic! 

ii ": ANDREA: ea 

Fiesco are cugetări nobile; nu-l an insultat nici- 
odată, şi Fiesco, nu, m8 trădează, 

„„£IES00 : 

“Are: cugetari i nobile; te trădează. ma a dovezi 
şi de una Şi « de alta... . posta
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- ANDBEA * 
2. Atunci .mai 'este incă o gardă pe care un Fiesco 
m'0 poate invinge, dacă n'are ângeri in “oastea. sa, 

FIES00 (cu irânie). | 
Aş dori să-i văd ca să le dau o scrisoar6 pentru 

ceea lume. DR 

»-* ANDBEA (Ci :mărire). 

__* Sermane luător in ris! N'ai auziţ niciodată 'că 
Andrea e de optzeci de ani şi Genova fericită ? (se duce 
din balcon). . , i 

- FIES00 (se uită lung și mult după dinsul). 
„.. Trebuia, intăi să. reslorn. pe omul. acesta şi pe 
urmă să 'nvăţ că e greu de a-i s&mâna ? (face câţiva 
paşi adâncit în gânduri). Am răspuns măririi cu mă 
Tire... Andrea, intre noi:s'a Sfirşit! Şi acuma, peire, 
porneşte!.. : a fa 

(Aleargă spre strada. din fund; saud tobe din toate” 
părţile. Luptă la poarta San Toma. Poarta se sfarmă şi 
se vede portul, in care: să zăresc: corăbit “luminate ! cu făclii), 

a e ta e oa 

SCENA II. '.: 

Gianeltino Doria (cu manta 'de purpură). Lomellino. 
Servitori (cu făclii inainte). “Poţi vin iute. .. -, 

GIANETTINO (oprindu-se). 

Cine-a dat ordin să 'bată alarma ?. 

- LOMELIIRO' : -. 
De pe galere s'a slobozit un tun.
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- GIANETTINO | 

“Sclavii şi-or fi sfărmat ferele. (Saud impușe*turi 
la poarta San Toma). . e 

LOMELLINO. 
. Colo foc! - i 

GIANETTINO a 
Poarta deschisă ! Gardele răsculate! (spre servitori) 

Aide iuțe, .ticăloşilor! Mergeţi cu făcliile spre port! 
. „+ Toţi se 'ndreaptă spre port), o . 

„SCENA III. 
Cei dindinte; Burgognino. Conjuraţii viind de la poarta. 

i i . San Toma. : ” 

mm 40 BURGOGNINO - 
Sebastiano Lescaro e un soldat viteaz!: 

aa " GENTURIONE 
. Sa apărat. ca un urs pănă ca a căzut, 

GIANETTINO (dând un pas inapoi). 

Ce s'aude?,., Staţii - -. 

. BURGOGNISO 
Cins'e acolo ci făclii? 

LOMELLINO . 

Sunt duşmani, prinţule ! Fugi in.stinga? -. 

BURGOGNINO, (cu energie), 
Cine e acolo cu- făclii 2... .. pă



CENTURIONE 

:- Staţi! Parola! 

„GIARETTINO (scoțând spada cu mândrie). 

Supunere şi Doria! 

BURGOGNINO (furios). 

Răpitorul republicei şi al miresei mele (cătră con: 
juraţi aruncându-se asupra lui). Ne scuteşte de a-l mai 
căuta! Demonii lui inșii il trădează (ÎL străpunge). 

GIANETTINO (cade urlând). 

. Ucigaşi! Ucigaşi ! Resbunâ-m&, Lomellino! 

LOMELLINO şi SERVITORII (fugind). | 
, Ajutor! -Ucigaşi! Ucigaşi! or 

-: * OERTOBIONE (strigă tare), 
E străpuns! Țineţi pe conte! (puind mâna pe Lo- 

mellino), : II | : . 

7 

LOMELLINO (în genunchi). 

Liăsaţi-mi viaţa, mă dau în partea voastră, 

BURGOGNINO 

Mai trăeşte incă acest miserabil ? Lăsaţi să fugă - 
mişelul! (Lomellino fuge), Sa 

SR i CENTURIONE 

Poarta San Toma a: noastră! Gianettino mort ! 
Fugiţi “cât veţi putea, daţi de ştire lui Fiesco, 

 GIANETZINO (ridicându se spasmodic). 
Blăstăm, Piesco ! (moare), . -
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BURGOGNINO (scoțând: spada din cadavru), 
Genova liberă şi cu ea Berta moa!,.. Dă-mi spada ta, Centurione. Şi asta plină de sânge du-o mirese mele. “Porţile inchisorii ei sunt sărobite, 'Te-oiu urma incurând să-i dau sărutarea de mire. (Es prin diferite părţi), 

mt o SCENA IV. 
| Andrea Doria, Germani. 

„UN GERMAN 
Furtuna s'a indreptat spre partea ceea. Incalecă, . - duca, 

ANDREA 

Lăsaţi-mă să mai privesc odată turnurile Geno- vei şi cerul! Nu, nu e un vis, Andrea e trădat! 
| 7% GERMANUL 

Imprejurul nostru numai duşmani! Aidem! -Ai- dem dincolo de marginile ţării ! - 
ANDREA (aruncându se pe cadavrul nepotului stu). 
Aici vreau să mor. Nu-mi vorbească nimeni de fugit! Aici zace puterea bătrâneţei mele. Calea „mea s'a 'sfirşiti 

GERMANUL 

Cola văd ucigaşi! Ucigaşil “Fugi, bătrâne prinţ! 

a ANDREA (după ce s'a auzit. earăș tobele). Ra 
Ascultaţi, străinilor, ascultați! Aceştia sunt Ge- novejii a cărora jug eu lam sfărmat, Aşa se res plăteşte şi in ţara voastră ?. : »,. i
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GERMANUL 
Fugi! fugi! fugi! Păn'atuncea oasele" noastre se vor tâmpi de spăzile lor. (Calcagno. s'apropie). 

ANDREA 
Fugiţi voi! Lăsaţi-mă pe mine! Mergeţi de infri- coşați naţiunile cu vestea ; Genovejii şi-au ucis pă- rintele! IDR ! o 

GERMANUL 
"Fugi! păn” la ucis mai avem treabă. Camarazi, staţi! Tuaţi contele în mijloc! (scot spizile). Invă. taţi pe cânii işti de Italieni să aibă respect de pă- rul cel alb. 

„OALOAGNO (strigă), 
Cine e? Ce-i acolo ? 

GERMANUL, (lovind). 
Loviri.germane! (Es bătându-se, Se ridică cadavrul lui Gianettino). 

| SCENA V. 
Leonora (in haine bărbătești). Arabella, (AmEndoue 

vin tremurând), - 

ARABELLA | 

Vino, Signora, vino! | | 

LEONORA 

Intr'acolo s'aude cel mai mare sgomot, ascultă, n'auzi gemetul inaduşit. al unui 'om ce moare! — . Vai! îl incunjură — spre inima lui Fiesco sunt in- dreptate ţevile carabinelor lor, spre a mea, Bella
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— acum dau foc — staţi! staţi! e soțul meu! (aruncă 
braţele in aer in delir) | . , . 

ARABELLA 

. Pentru numele lui Dumnezeu! 

LEONORA (ca şi sus, strigând în dreapta şi'n stînga). 

Fiesco! Fiesco! Fiesco! I] părăsesc amicii, cre- 
dința rebelilor e" nestatornică, Soţul meu conduce 
rebeli? Bella! Cerule! Fiesco e rebel? 

ARBABELIA E 

Nu, signora, el e grozavul arbitru al soartei Ge- 
novei. 

LEONOBA (cu atenţie), 

“Aşa! Şi Leonora ar fi tremurat! Cel mai mare 
republican să aibă soţ pe cea mai fricoasă repu- 
blicană ? Arabella, când bărbaţii se luptă pentru 
ţări, e ertat ca şi femeile să simţeasca?.. (se, aud 
tobe). M5 arunc intre luptători. | 

ARABELLA (incleștându-și mânile), 

„Cerule indurător! 

LEONORA 

Stăil De ce se *mpedică piciorul meu? Eată o- 
pălărie şi o manta, eată şi o spadă (o ia m mână); 
grea spadă, Bella mea, insă oiu avea putere a o 
purta şi mânile mele nu-i vor face ruşine. (Se sună 
alarma). - 

 ARABELLA 
-- Auzi? Auzi ? Clopotul din turnul Dominicanilor. 
Indură-te Dumnezeule! Cât de. grozav! ,
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. LEONORA 
Zi mai bine cât de incântător! prin sunetul lui, 

Fiesco. vorbeşte cu. Genova (tobele sună. mai tare), 
Ura! Ura! Niciodată n'am auzit o musică mai 
dulce. Şi acestor tobe le dă viaţă Fiesco! Cum imi 
bate inima! toată Genova se deşteaptă, bande de 
mercenari urmează numele lui şi şoția lui să aibă 
teamă ? (Se aude sunând in trei alte turnuri). Nu! E- 
roul meu să imbrăţoşeze o eroină! Brutus al meu 
să imbrăţoşeze o Romană! (Pune pălăria în cap și 
mantaoa pe umere), Bu sunt Porcia! 

ARABELLA 

Signora, nu ştii cât de cumplit aiurezi! Nu, nu-ți 
poți inchipui! (Sunete de alarmă şi tobe), 

LEONORA a 
Ticăloaso, care poţi auzi toate acestea fără ate 

exalta — petrele plâng pentru că nu au picioare să 
alerge după Fiesco— palaturile acestea sunt indig- . 
nate contra celui ce le-a infipt atât de adâne in 
păment incât nu pot alerga. la Fiesco — ţermurile 
de-ar putea şi-ar uita datoția — ar trăda Genova 
mării şi ar sălta după tobele sale. Aceea ce de- 
şteaptă moartea din cuticele sale nu poate deştepta 
curajul t&u? Du-te tu! Eu singură mi-oiu găsi 
drumul, 

„ ARABELLA 

Nare dumnezeule! Nu „cumva ai voi să impli- 
neşti aceea ce vorbeşti? 

LEONORA (mândru și eroic), 

Am $'0 implinesc, ticăito! (cu foc) Acolo unde 
lupta va mai îurioasă, acolo unde Fiesco se luptă
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insuş — acesta-i Lavagna ? Genovejilor el 6, le voiu 
zice; şi acest: om:e soţul meu, şi eu am o rană, 
(Sacco: strigă: Cine e? Doria sau Fiesco?) - 

„ LEONORA (inspirată). 
Fiesco şi libertate ! (se aruncă intr'o stradă, mulțimea 

de. oameni .0. desparte de Bella). 
. cz 

ASE: 

SCENA VI. 

Sacco (cu o trupă), Calcagno. (îl.intilneşte cu o alta). 

| CALOAGNO 
Andrea Doria a scăpat. 

“ SAOCO 
Foarte rea recomandare pentru tine la Fiesco. 

pm -*  OALOAGNO 
„Nişte urşi, germanii ceia, s'au infipt dinaintea 
bătrânului ca nişte stinci. Nici măcar l'am piitut 
zări, Nouă dintr'ai noştri s'au dus şi pe mine m'au 
atins la urechia stingă. Dacă se bat ei aşa pentru 
titani străini, cum trebue -să' păziască pe. domni- 
torii lor! ” _ ” ” 

BACCO 

Partea noastră creşte din ce in ce mai mult, 
porţile oraşului le avem toate, 

ae | CALOAGNO 
Aud că la castel se bat cumplit. 

m - BACCO 
““Burgognino e intre ei. Ce face Verrina?
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OALCAGKO | 
„Stă intre Genova şi marea ca cânele infernului, incât un peştişor nu -poate trece, | 

SA0CO 

Eu pun să sune alarma în: suburbiu, 

OQALCAGNO 

Eu mă duc la piața Sarzana, Nişcă, toboşer! 
- (Se due cu sunetul tobelor) :..:. : ” 

e 

„SCENA VII, 

Morul. O bandă de tâlhari (cu torcii), 

“ MORUL 

"S€6 ştiţi, blăstemaţilor!--Eu sunt ce] ce:v'a fert 
Supa, şi mie nu-mi dau niei măcar 0 lingură. Bine! Și venătoarea imi vine a socoteală. Hai să dăm 
foc şi să prădăm! Ceilalţi se bat pentru un ducat, 
noi vom face foc in biserici ta să se mai incăl- 
zească apostolii ingheţaţi. (Se aruncă în casele de prin 
prejur), i 

SCENA VIII. - 

Burgognino, Berta (in haine bărbătești), 

BURGOGNINO 

Odihneşte-te aici, iubite copile. Eşti in siguranţă, 
Eşti rănit? i ae 

BERTA (prefăcendu-și glasul), 

Nu.
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BURGOGNINO (voios), 

Atunci, scoalâ-te, Am să te duc unde se dobâu- 
desc râni pentru, Genova — frumoase, vezi, ca, a- 
ceasta (arată braţul), : - 

BERTA (spăriindu-se), 

Cerule| 

BURGOGNINO 

Te sșarii? dragă copile, prea de timpuriu vrei 
să te arăţi bărbat — de câţi ani eşti ? 

BERTA 
De cincisprezece ani. 

BURGOGNINO 

Pentru noaptea asta cu cinci ani prea tânăr — 
tatăl t&u? 

BERTA 

„Cel mai bun cetățean al Genovei. 

" BURGOGNINO 

Te inşăli, copile! Acel ce merită acest titlu e 
tatăl miresei mele. Cunoşti casa lui Verrina ? 

BERTA 
Foarte bine. 

| „BURGOGNINO (iute). 

- Cunoşti şi pe divina lui fiică ? 

: 'BERTA 

Se numeşte Berta.
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BURGOGNINO (cu foc), 

" Du-te fuga şi-i dă acest inel. Zi-i că e veriga cu- 
nuniei şi că panaşul albastru se tine vitejeşte. 

" Mergi sănătos! Eu m duc intr'acolo. Periculul n'a 
trecut incă, (Vre-o câte-va case ard), - 

BERTA (chemându-l cu glas slab), 
Scipion ! | 

| BURGOGNINO (se opreşte uimit). 
- Pe spada mea, cunose acest glas! 

BERTA , 
Pe inima mea! (imbrăţoșându-]) Sunt foarte cuno- 

scută aici. : 

BUBRGOGNINO (strigă tare), 

Berta! (Sunete de alarmă in suburbiu, Mulţime, A- 
mândoi se perd intr'o imbrățoșare), | 

„In locul scenei acesteia Schiller a scris, in timpul o- 
pririi sale la Lipsca in anul 1785, următoarele : 

O boltă subpământeană, luminată de o singură lampă. 
Fundul rămâne de tot intuneric, Berta singură cu văl 
negru pe faţă şade pe o peatră in faţa scenei, După o 
pausă se scoală şi merge incoace şi incolo. 

Nimic nu s'aude incă! Nici o urmă de om nu se 
arată. Nici un pas al mântuitorilor mei! Aşteptare 
grozavă! Grozavă şi deşartă, ca chinul celui in- 
gropat de viu in mormânt. Şi ce aştepţi, inşălato? 
Un jurământ ce nu se poate sfărma te ţine inchisă 
in bolta aceasta, Gianettino Doria trebue să cadă, 
Genova să fie liberă, ori Berta să se usuce in a- 
cest turn — aşa e juramântul tatălui meu. Inchi- 
soare blăstemată, ce n'are altă cheie decât hircâi- 

] /
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tura de pe urmă a unui tiran bine păzit, (Se uită imprejurul ei in boltă), Cât de lugubră e tăcerea asta! spăimântătoare ca tăcerea, mormentului, Din un: ghiurile deşerte se imprăştie o noapte infricoşată, Și lampa incurâna: se va, stinge. (Mergând cu mai mare vioiciune). O! vino, vino,- preaiubitul meu, e grozav de a:muri: aici, (Pausă; pe urmă 'tresare şi se primblă frângendu-și mânile prin boltă cu toate. semnele durerii), M'a. părăsit! Şi-a sfărmat jurământul! A uitat pe Berta lui! Cei 'ce-trăesc uită pe cei ce au murit, şi bolta această e -un mormânt. Nu mai spera nimic, nefericito! Speranţa există numai unde Dumnezeu se uită. In inchisoarea, asta Dumnezeu nu se uită. (Earăş pâusă, se infricoşază mai mult, , 
Ori au căzut mântuitorii mei! Sumeaţa . conspi- raţie n'a isbutit şi periculul a. invins pe inimosul 

tânăr. O, nefericită, Beriă! Poate in” momentul a- cesta fantomele lor se'primblă prin boltă şi plâng 
de speranţa ta (tresare). DRE a e 
Dumnezeule ! Dumnezeule! Aşa dar sunt perdută fâră scăpare de au căzut, fără. scăpară trădată cru- 

dei morţi! (Se 'razimă de zid, După o pausă “urmează cu durere). Şi de trăeşte incă iubitul meu, când va, 
veni să-şi impliniască: cuvântul şi să-şi iee mireasa în triumf, şi-va găsi aici totul deşert şi mut, şi ca: 
davrul lipsit:de suflet nu va putea răspunde la fe- 
ricirea lui, când sărutările. lui ferbinţi : vor ' căuta, 
in zadar pe buzele mele viaţa - fugită, când lacri- 
mele in zadar. vor curge peste mine, când. tatăi 
va cădea suspinând peste fiica lui şi numai ţipetul 
suferințelor vor resuna in zidurile goale ale acestei 
inchisori. O, atunci, atunci nu le spune plângerile 
mele, boltă! Spune'e că am suferit ca. o eroină şi 
că cel de pe urmă resuflu a fost iertare. (Cade o- bosită pe peatră, pausă, Se aude un vuet. amestecat de
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tobe și clopote in dosul scenei. Berta sare in sus). Ce e asta? Aud eu bine, ori visez? Clopotele sună grozav! Acesta nu e sunetul clopotelor care chiamă pe credincioşi Ja rugăciune. (Sunetul, se apropie şi devine mai tare; ea fuge incoace şi incolo s păriată), Mai tare şi tot mai tare! Asta e alarmă! Intrat-a duşmanul in oraş ? -Se perde Genova in flacări? — Un vuet selbatic, cumplit ca fuga unor mii de ga- meni! Ce e asta? (se bate la ușă) Vine aici, se trage zăvorul. (Mergând cu vioiciune spre fund). Oameni! Oameni! Libertate! Scăpare! Mântuire! . 

Burgognino (intra cu spada goală). Câţiva servitori (în , urmează cu torcii), | ui 

- BURGOGNINO (strigând), 
Eşti liberă, Berta! Tiranul a murit, această spadă Va străpuns! : | Aa 

BERTA (alergând in braţele lui). 
Mântuitorul meu! Îngerul meu! 

BURGOGNIKO 

. Auzi sunetul clopotelor,. vuetul tobelor? Piesco a invins, Genova, e liberă, blăstămul tatălui tău e. sfărmat. , 
o BERTA 
- Dumnezeule! Dumnezeule! Aşa dar pentru ming a fost vuetul acest grozav, sunetul clopotelor] : * 

e r, 

BURGOGNINO : .. na 
Pentru tine, Berta; ne chiamă la cununie. Pă- răseşte astă inchisoare uricioasă şi urmează-m$ la altar. aa E - 
46300. — Scrieri complete. Vol, V, 33
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e) KE gt BERTA 

“La altar, Burgogniio? Acuma la mezul nopţii 
in sgomotul acest cumplit, ca şi când lumea a eşit 
din 'osia sa? :: - ai 
.  (Verzina intră nevăzut și rămâne fără a vorbi pe 
m. , „pragul ușei), , 

_BURGOGNINO 
; In astă noapte sublimă in. care serbează Genova 
întreagă libertatea sa şi legătura amorului nostru. 
Astă spadă, roșie incă da sânge de tiran, va f po- 
doaba -mea de nuntă. Astă mână caldă incă de fapta, 
eroică, va pune-o preotul intra ta. Nu te teme, 
iubita mea, şi vino cu mine la altar. 

VERRINA (Sapropie de diînșii şi-i binecuvintează). 

Dumnezeu să v8 binecuvinteze, copii mei! 

BERTA şi BURGOGNINO (cad in genunchi la picioarele lui), 

"0, părinte! - - | 

VERRINA 

(puind mânile pe capul lor; pausă, pe urmă se adresează 
îi Ia solemn la Burgognino). 

Nu uita niciodată cât de greu ai dobândit-o! Nu 
uita niciodată că cununia ta e de o virstă cu li- 
bertatea Genovei. (serios şi măreț adresându-se la Berta) 
Tu eşti fiica lui Verrina şi bărbatul tău a. ucis pe 
tiran. (După o mică tăcere le face semn să se ridice şi 
le zice cu un glas inădușit) Preotul vă aşteaptă. 

: BERTA și BURGOGNINO 

Cum, tată? Nu vii cu noi?
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- VERRINA (foarte serios), .. 
Intr'un alt loc mă chiamă 0 datorie grozavă; rugăciunile mele vă vor into drăş). (Se aud trimbiţe 

PI 

și tobe, in depărtare . strigări. de bucurie). Auzi strigă- rile de bucurie? 

BURGOGNINO 

Negreşit, proclamă pe Fiesco ducă. Plebea î in- dumnezeeşte şi i-a adus purpură cu strigări “de bucurie; nobilimea privia cu groază şi nu putea "zice nul - 

VERBINA (rizând cu amărăciune). 

Aşa dar vezi, fătul meu, că trebue să fac jură- mântul de supunere noului monare. sa 

BURGOGNIKO (ţiindu-l spăriat), 
Ce vrei să faci? Te intovărăşesc! 

BERTA (ţiindu-se înfricoșată de Burgognino), 
Dumnezeule! Ce: o'asta, Burgognino? Ce vrea să. facă. tatăl meu? . i " m 

VERRINA 

Fiule, mi-am prefăcut toată averea in aur şi am trimes-o pe corabia ta. Ia-ţi mireasa şi te imbarcă. Poate voiu urma, poate nu! Voi vă ducoţi la Mar. silia şi (imbrățoşându-i cu mişcare) Dumnezeu fie cu VO i Sie CAE 

BURGOGNINO (hotărit). 

Verrina, eu rămân: Periculul incă nu s'a sfirşiţ, 
ae VERRINA (ducândui pe Betta de mână). |. 

Mândrule, nesăţiosule! Priveşte la mireasa ta!
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Cu tiranul teu.te:ai.. răfuit,! lăsă'rui înie pe al meu! 
Gea duc), . a. . . 

v
.
.
 

  

SCENA TX.. 

Fiasco (intră furios). Co, 

„5 arte: _ IES00 e 
Cina dat toc? m 
- o OTBD e ee 

Castelul Pam luat, N 

| 7 P18800 | 
Cineă dat fe? i 

„CIBO , 

Patrulii să prindă tăptuitorul (ar se duc), . 

- FIES0O (mânios).. 

: Yreau să mă.facă hoţ; şi incendiar? Să. se ducă 
pe loc cu pompe şi cu cofe, (Urma ese).: Insă Gia- 
nettino e ucis? o 
DR "0180 - 
„ Aşa, se zice, | 

FIES00 (iba, aa 
Se zice numai? Cine -0 zice numai? Cibo, e; „Q= 

noarea ta, a scăpat ?., 

_OIBO (grav). SI 
e 

Dacă mi-e dat voie a crede ochilor. mei mai de 
grabă 'de cât cuvântului unui gentilom, Gianettino 
trăeşte, *
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FIES00 tresărind). 

"Cu vorbele acestea iţi pui viaţa in..joc, Cibor: 

080 .. „- 
O spun incă odată — am văzut de..vre:o opl.mi- nute viu, cu purpura şi cu pănaşul galben.! 

FIESCO' (eşindu-și din fire), 
Cer şi infern! Cibo, pun' să rătez6 'capul lui Băr- gognino, Sboară, Cibo,” să :sa ?nchidă porţile ora- „Şului, să se inece toate felucile ca: să nu. poată scăpa pe apă — diamantul acesta, Cibo, cel mai scump in Genova, Lucca; "Veneţia şi Pisa, cel ce a veni să-mi.vestească : Gianettino e mort—îl are. (Cibo aleargă), Sboară, Cibo! o Ea 

"SCENA X. 

Fiesco, Sacco, Aorul, Soldaţi. 

- SAOCO N | 
Am prins pe Mor cum arunca un fitil aprins. in: catedrala lesuiţilor. 

| | __ FIES00 , , 
Trădarea ţi-am iertat-o, fiindcă mă privia numai pe mine. Insa incendiarea se pedepseşte cu spân- - Zurătoare, Duceţi-l indată şi-l spânzurați la poarta bisericei,. MR o 

MORUL 

Fi! fi! A! Nu-mi vine la socoteală. Nu se mai poate scădea cevacu vorbe bune? .. -.:: i 

" FIES00 

Nimic.
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““MORUL, (intim). 

Paceţi o cercare şi trimiteţi-mă la gâlere.- 

FIES00 (făcând celorlalţi semn). 

"La spânzurătoare ! , 

MORUL (obraznic). 

„Atunci mă "fac creştin. 

| PIEBCO. 
, Biserica nu doreşte putorile păgânilor, 

MORUL (lingușitor). 

- Trimete- mă cel puţin: beat pe ceea lume. 

„BAG0O | 
Treaz! “ 

MORUL 
Cel puţin nu mb spânzurați de-o biserică creşti- 

nească. 

FIESCO 

Un cavaler se ţine de cuvânt. Ți-am promis o 
spânzurătoare anume pentru tine. . 

BACCO 

Destule vorbe, păgâne! Mai avem şi alte trebi. 

MORUI, 

Dar dacă s'ar intimpla să se rupă frânghia? 

FIES00 (lui Sacco), 
S'o pui in două,



MORUL (resignat), 

“ Bine, fie! şi pregătească-se dracul pentru ceva 
extra! (Ese cu soldaţii care-l spânzură in depărtare). » 

SCENA XI. 

Fiesco, Leonora (se iveşte in fund cu purpura lui : 
Gianettind), | 

/ 

FIES00 
(o remarcă, tresare, dă inapoi şi şopteşte infuriat). 

Par'că cunosc pânaşul. şi mantaoa! (Sărind furios pe dinsa și străpungând-o). Dacă ai trei vieţe, invie 
ear şi mergi! : 

| 
(Leonora cade cu un țipăt inădușit. S'aude un marş vic- 

torios, tobe, trimbiţe și hoboe). : 

SCENA XII. 

„Fiesco, Calcagno, Sacco, Centurione, Cibo.. 
Soldaţii (intră. cu musica şi cu drapeluri), 

PIES00 (mergându-le inainte cu triumf), 

Genoveji, soarta voastră e hotărită, eată-l, ver. 
mele care rodea. sufletul meu, hidosul obiect al 
urei mele, Ridicăţi armele in sus, Gianettino! 

OALOAGNO 

Şi eu vin să-ţi vestesc că două treimi a Geno- 
vei imbrăţoşează partea ta şi jură sub bandiera lui 
Fiesco. 

e 

CIBO e 

rina salutări din co- 
rabia amirală şi stăpânirea pe port şi pe mar6. 

“Şi prin mine iţi trimite Ver
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„+ OENTUBIONE 
.-Şi prin mine guvernorul oraşului bastonul ae comandament şi cheile. | az n - 

SACCO 

Şi in persoana mea, se aruncă (ingenunchiând) con: siliul cel mare şi cel mic a] Republicei in genunchi inaintea stăpânului său şi cer milă şi cruţare, 

OALOAGNO 

Eu sunt cel întaiu care 'salut pe marele invin- gător in zidurile lui. Orioare ție — plecaţi stindar- dele. adânc — ducă de Genovar. Ea 

TOȚI (scoțEndu-și pălăriile). 
Să trăiască! Să trăiască! duca de Genova! (Marș de drapele). 

“ 

(Fiesco a remas tot “timpul cu "capul plecat pe pept, adâncit in cugetări), +: ii E 

OALOAGNO 
, Poporul şi Senatul aşteaptă pe inaltul lor stăpân 
să-l poată saluta in ornatul domnesc —dă-ne voe preainalte ducă, să te conducem în triumf la Sig- noriă | | i - 

" FIESCO 

- Daţi-mi voe intăi să pun la” cale o treabă intre 
mine și inima mea. Am trebuit să las 0 persoană 
foarte scumpă în presimţiri de moarte o persoană: 
care va impărtăşi gloria 'acestei nopți cu mine. (Cu mişcare cătră adunare). Fiţi buni de mă insoţiţi 
la amabila voastră ducesă (vrea să easă),
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OALOAGNO 

Dar ucigaşul ist ticălos și mişel să remâe aci şi să-şi ascundă ruşinea in acest unghiu ? 

OENTUEIONE 
” Inţepaţi-i capul intr*o elebarda! 

CIBO 

Trunchiul său :mutilat să ne măture stradele.. 
(Se duc câţiva cu făclii spre cadavru), 

OALOAGNO (spăriat şi cam incet), 

+ Priviţi, Genoveji! Aceasta nu e o faţă „de Gia- nettino. (Toţi remân cu ochii țintiți spre cadavru), 

FIESCO . . 
(se opreşte şi aruncă o căutare pe care. o;retrage incet 

şi strimbându-se), 

Nu, la dracu, nu! Aceasta nu 6 o faţă de Gia: nsttino. Afurisenie ! (rotindu-și ochii) Genova a ea, ziceţi a mea? (cu uniţipăt” furios). Nălucire infernală | 
E femeea mea! (cade pătruns la pământ, Conjuraţii stau 
imprejur foarte impresionați). 

FIE800 (ridicându-se obosit cu un glas inădușit). 

Ucisu-mi-am femeea, Genoveji? Vă conjur, nu vă 
uitaţi galbeni, ca fantome la. acest joc al naturei: Mărire ţie doanâne! Sunt lucruri de care omul nu are teamă pentru că e numai om. Acel ce nu poate simți plăcere dumnezeească, nici poate suferi tor- turile iadului. Eroarea aceasta ar fi şi mai cum- plită. (Cu o linişte grozavă). Genoveji! Mărire dom- 
nului, nu.e. cu putinţă. 

1
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SCENA XIII. 
Cei dinainte. Arabella (vine plângând), i 

ARABELLA 

Ucidă-mă deacum! Ce mai am de perdut? Fie-vă 
milă de mine, bărbaţi, aici am lăsat pe stăpâna 
mea şi n'0 găsesc nicăiri. 

FIESCO (apropiindu-se de dinsa tremurător). 

Leonora 0 chiamă pe stăpâna ta? 

ABABELLA (cu bucurie), 
0! bine că te-am găsit, iubite şi bunule stăpân! 

Nu fii supărat pe noi, n'am putut-o ţină. : 

FIESCO (furios). 

Urito, de la ce? 

ARABELLA 
Să se ducă... | „ 

. FIES00 (și mai funos). 

Taci 1... Unde să se ducă? 

| ABABELLA 

Să 'se amestece in mulţime. 

FIES00 (de tot furios), 

Prefacă-se limba-ţi in crocodil — hainele sale ? | 

| ARABELLA 

O rhanta de purpură, 

FIESCO (turbat). 
Dute in al noulea fand al Iadului! Mantaoa...
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| "ARABELLA 
Era aici la păment, 

CÂȚIVA CONIURAȚI (șoptind), 
Gianettino a fost ucis aici, 

FIESCO (obosit şi ameţit Arabellei). 

Stăpâna ta sa găsit. (Arabella ese infricoșată; Fiesco se uită rotindu-şi ochii la cei din imprejurul lui, pe urmă cu o voce slabă ce treptat crește pănă la strigăt). Ade- 
'x&rat e, adevărat, şi eu sunt acel ce am comis 
neauzitul păcat (bătend imprejurul său) daţi-vă inapoi voi toţi ce aveţi chip omenesc! — A] (crăşnind din dinţi spre cer), Da-aş avea, lumea sa intre dinţii mei! A! aş sfăşia natura intreagă şi uş preface-o intrun 
monstru care să samene cu durerea mea. (Spre cei- lalţi care stau tremurând imprejur). Oameni! Cum stă 
soiul acest ticălos, bucurându-se şi fericindu-se că nu's ca mine —nw's ca mine... (recăzând in tremur).; 
Eu singur am implinit fapta... (mai iute şi mai sel- batic). Eu ? pentru ce eu? pentru ce nu cu mine şi. aceştia? dece să nu se tâmpească durerea mea; de durerea unei alte creaturi? 

CALCAGNO 
Iubitul meu ducă... 

PLESCO (apropiindu-se de dinsul cu bucurie selbatică), 

A! Bine ai venit! Mărire Domnului, mai eată u-: 
nul pe care-l striveşte aceasta. (stringena pe Calcagno 
in braţe,” furios). Frate al desperării mele! Săcţi pri: 
ească blăstâmul! E moartă! ŞI tu ai iubit-o. (11 duce la cadavru și-i pleacă capul spre el). Disnădăjdueşte ! E moârtă (cu ochiul infipt spre un vnghiu). A! de-aş
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sta la porţile osindei, şi ochiul meu să poată ve- dea diferitele torture ale iscoditorului iad şi ure- 
chile mele să supă gemetele "păcătoşilor perduţi, 
de Paş putea vedea pe chinul meu, cine ştie, poate 
Vaş putea suferi (mergend cu groază spre cadavru), * 
Femeea mea zace aici ucisă! O! şi asta incă n'a 
mulţămit iadul), intăi mă ridică pe cea mai inaltă, 
mai lunecoasă culme a plăcerii, mă inalţă păn” la 
pragul cerului, şi atunci... jos... atunci... O. de-ar putea sufletul meu să imprăştie ciumă in suflete... atunci...:atunci... imi ucid femeea.! Nu!-viclenia sa 
merge şi mai departe — atunci se painjinesc .doi- ochi—şi-mi ucid... femeea | (Surizend cu amărăciune). Aceasta e un cap d'operă! (Toţi conjuraţii se razimă: 
mişcaţi pe armele lor, câţiva şterg lacrimile din: ochi ==; 
pausă).. IN : E 

. FIESCO (obosit și mai incet, uitându-se imprejur). 
Da, da! Cei ce au sugrumat un domnitor,. plâng, (cu cea mai mare durere). Vorbiţi! plângeţi voi de 

inalta trădare'a morţii ori plângeţi de -rătăcirea 
minţii mele? (stând inaintea cadavrului foarte mișcat), 
Unde ucigaşi tari ca peatra se topesc in lacrimi 
ferbinţi, desperarea lui Fiesco blast&mă numai (cade plângând inaintea cadavrului). Leonora, iartă-mă, cu furie nu se sileşte cerul a s6 pocă) (mişcat, cu in- 
duioșare). Cu mult inainte, Leonora, gândiam .cu 
voluptate la serbarea carei aceleia, când voiu pre- senta Genovâjilor pe ducesa lor, iti părea că văd faţa ta rumenindu-se, sânul tău săltână cu. dem. nitate sub vălul argintiu, blânda ţa voce tremurând. şi neputând exprima fericirea (mai voios). Ha ! câţ, de divin Sunau la urechile mele sgomotoasele acla- maţii ale-poporului, cum se oglindea friumful iu- bitei mele în invidia, căzută! „beonora, :momentul 

,



a sosit, Piesco al t&u e ducă de Genova şi cel mai miserabil cerşător al Genorei s'ar gând! să schimbe ticălousa sa soartă cu durerea; şi purpura mea; (mai mişcat) Ticăloşia lui el o impărtăşeşte cu o soţie, eu cu cine să impărtăşese strălucirea mea? (plânge şi-şi ascunde fața in cadavru; mişcare: pe toate feţele), ! 

„OALOAGNO 

Era o femee Superioară! 

CIBO 

- Să nu se aflo această nenorocire în popor, Ai noştri ar perde curajul şi duşmanii ar prinde !a inimă, 

FIESCO (ridicându-se hotărit), 

” Ascultaţi, Genoveji! Providența, de pricep semnul său, mi-a: dat această lovire spre a-mi incerca inima la apropierea măririi la care mă inalţă. aceasta . era cea mai grea ispită; deacum inainte nu m mai tem nici de durere, nici de plăcere. Veniţi?! Genovă mă aşteaptă, ziceţi voi? Am să 'dau Ge- novei un domnitor cum nu s'a mai văzut in Eu- ropa. Veniţi! Am să fac o inmormântare acestei princese incât viața işi va perde adoratorii gi moar- tea va străluci ca o mireasă, Acum" urmaţi ps domnitorul vostru ! (ese, marș).. i 

SCENA XIV... 
"Andrea Doria, Lomellino, 

| ANDREA 
Eată-i, se duc in veselie.



— 526 —: 

LOMELLINO 

Norocul i-a imbătat. La porţi nu mai e nimeni. 
Toţi aleargă la Signoria. 

ANDREA 

'Pe nepotul meu nu-l ingăduia calul, Nepotul meu 
a murit. Ascultă, Lomellino! ” 

LOMELLINO 

Ce, tot sperezi incă, ducă? 

ANDREA 

Tremură de a mă nur) ducă, dacă nu-mi e dat 
voie de a spera. 

. 

LOMELLINO 
„Prea inalte, o naţiune intreagă e pentru Fiesco, cine e pentru Măria ta? 

” ANDREA (măreț şi cu foc). 

__ Cerul! ! : 
LOMELLINO (cu ironie increțindu-și sprincenile). 

De când s'a inventat praful, nu se mai luptă 
îngerii, - : 

ANDREA 

"Momiţă ticăloasă, . care Trăpeşti. unui bătrân în 
desperare, pănă şi pe Dumnezeul său. (Serios și im- perios). Mergi! Vesteşte că Andrea trăeşte incă, — spune-le că Anârea 'roagă”pe copiii săi să nu-l go- „hiască in al optzecelea an la Străini, care nici o- - dată nui vor ierta inflorirea patriei sale, Spune-le aceasta, şi că Anârea'cere 'de la copii săi atâta 
pământ, cât să-i acopere -oasele. -



LOMELLINO 

Ascult, insă n'am speranţă. . 

ANDREA: 
„Mai stăi! Ia astă buclă de păr, spune-lo c'a fost cea de pe urmă, in capul nieu, şi s'a rupt in noar= tea de trei Ianuarie, când s'a rupt Genova de la “inima mea, şi ca ținut optzeci de ani şi c'a căzuţ de pe capul meu în a] optzecelea an — firele ei slabe insă sunt tot destul de tari pentru ca tânărul cela „Să prindă cu dînsele purpura de umere. (Ese ascun- zEndu-şi faţa, Lomellino aleargă intr'o altă parte. S'aude mare sgomot de veselie cu sunetul de trimbiţe și tobe). 

SCENA XV. N 
Verrina (viind de la port). Berta şi Burgo nino. 

VERRINA 

Ce strigăte de bucurie ! Pentru cine să fie? 

1 BURGOGNINO 
Proclamă ducă. pe. Fiesco. ie 

BERTA (iindu-se de Burgognino) 

| Tatăl meu e ingrozitor, Seipion. | 

| VEBRINA. Ca 
Lăsaţi-mă singur, copii. 0, Genova! Genova! 

| BURGOARINO | 
d 

Vulgul il adoară şi cerii: purpura în strigăte. No- bilimea privia Cu groază şi nu indrăsnea să zică : nu.
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VERRINA | 
Fiul meu, mi-am prefăcut toată averea'in aur şi 

am pus-o in corabia ta. Ia-ţi femeea şi pleacă. Poate 
voiu urma, poate nu. Voi vă ducați la Marsilia, şi (imbrăţoşându-i cu durere) Dumnezeu să vă păzească | (ese iute). ” : E 

BERIA 

Pentru numele lui Dumnezeu! Ce gândiri are 
tatăl meu? 

BURGOGNINO 

Ai inţeles ce-a spus? | 

BERTA 

Să fugim! Dumnezeule! Să fugim în noaptea 
cununiei ! 

BURGOGNINQ 

Aşa a vrdonat — şi noi îl ascultăm. " 

(Amândoi se 'ndreaptă 'spre port), 

SCENA XVI. 

Verrina, Fiesco (în ornatul ducal. Amândoi se'ntîlnesc), 

| FIESOO 
Verrina ! Minunat ! Tocmai te căutam. 

VERBINA - 

Şi eu te căutam. 

PIESCO : 

"Nu vede Verrina nici o schimbare in amicul său?
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VEBRINA (cu reservă). 

Nu doresc nici una. | 

FIESCO 

Insă nu vezi nici una? 

VBRRINA (după o ochire scurtă). 

Nu găsesc nici una. 

FIES00 

Ei bine, vezi, tot e adevărat că puterea nu face 

tiranii. De când ne-am despărțit, m'am făcut, ducă 

de Genova şi Verrina (stringându-l la pept) găseşte 

imbrăţoşarea mea caldă ca odinioară. 

VERRINA 

“Cu atât mai r&u că trebue să respund rece la 

dinsa ! Privirea maiestăţii cade ca un cuţit ascuţit 

intre mine şi intre ducă. loan Ludovic Fiesco po- 

seda ţări întregi in inima mea, acuma posede Ge- 

nova şi eu imi retrag proprietatea. 

PIESCO (cu mirare), 

Sa ferească Dumnezeu! Pentru un ducat, preţul 

acesta ar fi prea jidovesc. 

VERRINA (şopteşte c'un glas surd), 

Hum |! a eşit oare libertatea din modă, pentru 

ca să se arunce republici in' capul fiecăruia ? 

FIE800 (mușcându-şi buzele), 

Asta nu o spune nimărui decât lui Fiesco. 

| VEBRINA 

O, fireşte! Trebue să fie.un cap foarte ales de 

„âzo0. — Serieri complecte. Vol. V. 34
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Ja care scapă adevărul nepălmuit, insă păcat! Şi- retul jucător s'a greşit numai intr'o Singură carte. A călculat tot jocul invidiei, insă din nenorocire min- teosul şiret a uitat să gândiască şi la patrioţi. (Foarte grav). Asupritorul libertăţii n'a mai reservat vre-o viclenie pentru viztutea romană ? Jur pe viul Dumnezeu! decât mi-a desgropa posteritatea oasele din cimitirul unui ducat, mai degrabă le-a culege de pe roată. a ! 
„FIES00 (Îl ia de mână cu blândeţă). 

Nici dacă duca e fratele tău, dacă preface prin- cipatul său intrun tesaur de binefaceri, ce pănă acuma a trebuit să cerșătoriască din, causa nepu- tinţei sale ? Verrina, nici atunci ? 

VERRINA 

- Nici atunci, Tâlharul nu scapă du spânzurătoare dacă dărueşte luerul furat. Şi apoi prodigalitatea aceasta nu are nici un preţ in ochii lui Verrina, Unui concetățean îi puteam “permite să-mi facă bine, unui concetăţean puteam să-i Tesplătose. Da.. rurile unui domnitor. sunt mile, şi numai lui Dum: nezeu.ii e dat să facă milă, 

- PIES0O (supărat). 
Mai degrabă aş Tupe Italia din oceanul Atlantic, decât pe nătângul acesta din ideile sale,. - 

“VERRINA 

Şi la răpit te cam pricepi, ia intreabă pe mielul republica, pe care Pai smuls din gura lupului Doria, pentru ca să-l inghiţi tu, Dar destul! Ia spune-mi, ducă, ce-a comis bietul om care e spânzurat de „ catedrala Jesuiţilor ?.. . - , i



FIES00 
Canalia a dat foc Genovei. 

VERRINA 

Insă legile le-a lăsat canalia intregi? 

*PIES00 

Verrina imi pune amicia Ja tortură. 

VEBBRINA . 

Dă-o incolo amicie! Iţi spun că nn te mai iubesc, iţi jur că te uresc, te uresc ca pe şarpele paradi- Sului care a adus cel irităiu rău in lume, pentru care sufere de cinci mii de ani creaţiunea. Ascultă Fiesco, nu ca supus ;cătră domnitor, nu ca amie cătră amic, vorbesc cu tine ca om câtră om. (PX. trunzător și iute), Aj p&cătuit contra maiestăţii ade- Yăratului Dumnezeu pentru că ai intrebuințat mâ- nile virtuţii la ticăloasa ta faptă şi că ai pus pe patrioții Genovei să-și bată joc de Genova. Fiesco, dacă aş fi fost Şi eu atât de onest şi prost toto- dată ca să nu pătrund vicleşugul, Fiesco | pe loaie grozăviile eternității, aş impleti o frânghie din in. 

catelor omeneşti, insă aj insultat cerul şi procesul t5u se va judeca de cătră judecata: cea de pe urmă. 
FIESCO (se miră și il măsoară cu ochii in tăcere). 

VERRINA 
Nu mai gândi la nici un răspuns. Acum am sfirşit, “(După ce se primblă incoa şi'ncolo), Ducă de Genova, pe corăbiile tiranilor de ieri am văzut creature ţi-



căloase ce rumegă cu fiecare lovitură de vislă o | 
vină invechită şi plâng. lacrimile lor in ocean, caro 

„precum un om avut se simte prea mărel, pentru 
a le număra. Un domnitor. bun incepe domnia lui 
cu indurare. - NA 

„FLES00 

Fie ei cei intăi care vor simţi tirania mea! — 
Du-te de le vesteşte la toţi iertare. 

VERRINA 

„Faci treaba numai pe jumătate de nu vei fi faţă 
la bucuria ! !or. Cearcă de te du singur. Oamenii cei 
inari sunt aşa de rar marturi la răul ce fac, dece 
să nu fie marturi nici la binele ce ordonă? Cred 
că duca nu e prea mare, incât să nu simtă şi bu- 
curia unui cergător, . 

FIESC0 ă 

Omule, esti grozav, insă nu ştiu ce mă face să 
ie urmez. (AmEndoi se 'mdreaptă spre mare). 

: VERBINA (se opreşte “cu durere), 

Insă imbrăţoşază-mă incă odată, Fiesco! Aci nu 
e nimeni care să vadă pe Verrina plângând şi pe 
un domnitor simțind. (II stringe la pept). Sigur! Nici- 
odată nau bătut impreună două inime mai mari; 
ne iubiam ferbinte ca doui fraţi (plângâcd tare in 
braţele lui Fiesco). Fiesco! Fiesco! Tu deşertezi un 
loc în peptul meu, pe cară omenirea intreagă de 

trei ori pe cât este nu-l mai poate umple. 

FIESCO (foarte mişcat). 

Fii... amicul... meu.
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„ VERBINA 
Aruncă această purpură odioasă şi sunt al tău a- 

mic! Cel intăiu domnitor a fost ucigaş şi a introdus 
purpura pentru ca s'ascundă in coloarea asta do 

. Sânge petele faptei sale — astcultă-mă, Fiesco — eu 
sunt un oştean, nu prea ştiu ce vreau să zică feţe 
ude de lacrime! Leapădă astă purpură! 

FIES00 

Taci! 

VERRINA (mai cu foc). 

Fiesco, arată-mi ici toate coroanele acestei pla: nete, colo toate toiturele ei, ca să plec genunchiul 
inaintea unui muritor, şi nu-l voiu pleca. Fiesco, 
(în genunchi) aceasta e intăia mea ingenuchiare, 
leapădă-ţi purpura! 

- 

FIE300 

Școală și nu mă supăra mai mult. 

VERBINA (hotărit). | 
M5 scoi, nu te supăr mai mult, (Stau inaintea unci 

scândure care duce Ja galere). Domnitorul trece in- 
nainte (trece peste scândură), 

" FPIES0O 

Do ce mă tragi aşa de manta —cado! 

VERBINA (cu ironie. grozavă). 

Ei, dacă purpura cade, trebue să cadă şi duca. (il imbrânceşte in mare). 

FIES00 (strigă din unde). 

Ajutor! Genova, ajutor “domnitorului tău! (se. cufundă). , . 
i
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SCENA XVII. 
Calcagno, Saceo, Cibo, Centurione, Conjurațiă. 

Popor (toţi ingrabi şi infricoșaţi). 

COALOAGNO (strigând). 
Fiesco! Fiescol Andre a s'a intors, jumătate din Genova se dă in partea lui. Unde e Fiesco? 

VERRINA (cu un ton hotărit), 
S'a inecat! 

| OALOAGNO 

Respunde Iadul ori casa de nebuni ? 

VERBINA 

Dam inecat, dacă vă place mai bine. Eu merg la Andrea! 

Toţi grupaţi in pru e neimişcate). (1 grupaj grup 

(Cortina cade), 

N = 
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