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SPWPEt a: 

 INTRODUCȚIUNE, 
— Ca . 

Junime Pommnsnă!? 

Ka tpadăuepea auestei spomspl, ue este 
sn5aă din fpăkteze opezopă meaze de penaosă 
în timnăză ksti amă oksnată nenigiza mi in- 
gpata fănkpisne de dipektopă în Ilpefektspa no- 
zigiei din Bskăpenti. amă kpezătă ks, mai ks 
seam5 în auestă momentă, îmi îmnaineskă o nap- 
te din indisnensasiza mea datopie. de getsmeană 
pomsnă; ui mosiasa mes intimă ue m'a kon= 
dassă a o da aa aămins în ekămna mi infpts- 
nata noastpr Ilaipie este: 

_L. Ks asts-zi, ksudă Snipea, Jlisepapea mi 
Indenendinma Itaziei, pesnektaniza 80p'5 a memzn- 
dei Pomsnie, de sigipă se peaziss npin ea în- 

„Sbmui, este o datopie sakps d'a se msptspissi 
onoapea mi peksnomtinua ue se kăBine a se 
konsepBa în etepnitate upimăasi maptipă axaă 
Nanionaziteyii, Fexise Opsini, kape npin gao- 
pioasa(1) sa moapte ne emafodg, Sp5Ei n assigăps 
penenepapea ini msntsipea săpaimei saaze Nagisni: 

II. K5 aksm ksndă nentps Pomania, ns-= 
(1) Zikă glorioase nămai din nsntală de vedere 

allă ssblimitznii simpimsnteloră salle de Italiană, . 
kare "llă-a kondsssă nus la fatala -estremitate 
d'a kslka ri kiar sea mai sakrz datorie a sa de omă.
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msntăză ue kongine skămna senăms a mormizopă 
mi nspingizopă nostpi, msmsntsză sdată mi ns- 

„tpită atryiă sekszi ka ssnmeze epoizopă Po- 
mini; ksndă nentps dzauea noastps Ilatpie, 
zik, fs mi noate ss mai fie Bopsa d'a fi dats, 
ka gnă opiektă disnonisiaă aa Boinna opi-kspsi 
stpiină, snpe desdasnape Asstpici nentps ue- 
depea Benegiei, tpezze neanzpată st mai ksnoas- 
ks Pomsznii ii din aveastz spougp's nozitika 
mi intengisneze aăstpiave ; mi 

III- Kz asts-zi, ksndă stindapdază npinai- 
nisaăi Nagionaziteuii este atstă de Biă apespată, 
addeBzpagii natpioni Pomsni tpezbe ss sims 
ks aă uea mai sakps datopie d'a Begia toni kă 
nekaintipe ka ns ksmă-Ba, dopmitendă în f5- 
gamsas moptifepă în kape strmă atpt de npo- 
fendamente nomoziri, sz ne demtenirmă pr- 
mami 0 amapr iskrpie a pe nei dinzomagii 
monstpăoase tokmai kwndă sa fi npea tspziă 

_dWane mai nătea msntăi uri kiap npin desnepape. 
“ Jsnime Pomsns! fiindă-k5 Pomania fome- 

meg5nds mi în asestă tinună de kpisz a ei totă 
kstpe tine îi întoapns okii zpkptmenzi ui n5 
mai de aa tine snep5 assig&papea Biitopăazi e- 
sistingei sazae; mi fiindă-ks săntă konBinsă k5 
nămai tă nomi mi Boomti a înpezene ks întpe- 

pime depeposaaă aimayiă aană inimei meaze in 
asts npiBinm5, pie îni uri dedikă, kă toat stima, 
ageasts tpadskgisne. 

Te pogă dap npimermie-o, fspz a te ok5- 
na de maateaze gpemezi ue Bei întîmnina întpi Îu- 

sa kg auezaană simyimzută ks kape eă ni-o 
pekomangă, ksni săntă Sinuepsaă să amikhă 

Tpadsk'topăaă.



Prefaţă. 

De aa attentatsză din 14 Ianzapit 1958 
mi k& okasisnea despatepizopă jadiaiape ue aă 
ăpmată desnpe dînsăză, nseaikăaă s'a npeoksnată 
ks Bioiasne de Feziue Opsini. Maate nspepi 
sat dată desnpe nsptapea azi. Gnii n'aă przată 
întp” înssaă dekît snă aeapzatană npimejdiosă 
kape, nentps ka ss attpags attennisnea as&npa 
sa, a kătezată a mepye nîn5 aa assassinată; aapii 
a aă ksaaifikată de maniakă(1), ksm a penetat-o 
e41ă-însămi în k&pssză npouessazi să. Aagii, 
infine, kapi santă sei mai msani, n'aă nstată 
înmeazene asestă stpaniă kapaktepă mi aă ps5- 
massă nesigăpi desnpe kassa nopnipei ue a nsistă 
kondăue mauestă pepeată, k'o edskagisne ksati- 
Bat mi k'snă snipită mai npesssă de uează 
obiunzită, da susimîntetoapea teutaties din(2) 
stpada Lepelletier. 

(1)  Nebsnă ls toane. 

(2)  Bine-voidsks D-nii aititori ka, la ori se gre- 
mal de tiiară voră întimnina în înpellesszlă fra- 

seloră, s5 te site în errata de la finitelă asestei 
kzrpi.



Avi este de deszegată o npozzems intepes- 
sant atît nentpă fizosofă kit mi nentpă istopikă 
Noi Bomă 15ssa aueastp a3kpape mi anzia ni 
aatăia, dap snpe a înzesni kănoamtepea asestei 
figspi d'aui "nainte istopiks, amă sokotită fozosi- 
topă d'a nsBaika tpadăknisnea fpanuest a snei 
kspui, dat oape-ksm de îns&mi Opsini, supe 
anozonie (1) desnpe kondsita sa, ka esnpessisne 
intim5 a konimtinpei saze; 

Sa zissă k5 aseastz skpiepe, ve s'apă nastea 
nămi testamentsză asi, n'apă konpinde întokmai 
adenspsză desnpe kopaktepsaă aătopăasi ei. Noi 
nă Bomă diskata aueasts anegapisne ; ui ne 
Bomă măansmi nămai de a da neailksasi aueasts 
kapte, îrkîndă înss a se pemapka ks attitădinea 
2a5i Opsini înaintea jădiktopizop sri, ma des- 
mingită aimBanisaă să mi km ează a prmâăssă. 
k5 totăa întokmai, kiapă în faga emafodsasi(2), 
astă-fezză k&m însămi se deskpie în kaptea sa. 

| pp =——— 

  

(1)  Ansrare snre deşvinovsgire. 
(2) Bnă fel de nodă fekată de lemne, înzigată de la 

nsmsntă de kîte-va nalme, ui ne kare gîdea tae 
kanslă saă . trane în snînzerstoare ne vre snă 
nenorosită în vederea obmtei,



CAPITULU 1. 
4 

Ssntă doi-snpe-zeue ani deksndă, nentp 5 
npima 0ap5, amă învepkată s5-mi prsB5nă ass5- 
npa anusssstopizopă natpiei. meaze, apstindz-ae 
npin diskăpsăpize mi fanteze: meaze, ks dopinga 
d'a skena Itazia din :xsgs15 zopă epea Bia mim- 
kape a Biensipei meaze. lina issătipe a tpade- 

zopă meaze snpe îmnainipea avestei akpzpi, faze 
nămai a ms îndemna ui mai măatăd'a o spma 
ka toat enepgia mi miz-a0aseze se-mi mai 

prmsnă. 
Amapa esnepiinav ue amă dosiudită npin 

mine-îns&mi mi okkasizneae ue m: s'aă întenimată 

mie întp'nă timnuă atît de asngă, Va Bedea ksm- 

nzita nepseksnisne ue faue Azstpia komnatpio- 

nizopă nestpi, ms îndatopeazs a npofita de npimsaă 
momentă înkape nouis, don sksnapea mea din 

temnina azstpiaks, s5 addsnă aa 5nă 20kă în- 

semnspize ue ze-amă fskată în timnăză înkissopii 

meaze.



Snepă ks aveasts deskpiepe Ba întzpi ne 
5nii mei konuetsueni în onnosinisnea zopă ks- 
tpe stpzinii kapii nsstieskă petpeze mi famiaziize 
noastpe mi kapii kazkă în nisioape tpsnspize ui 
săfizeteze noastpe ka ss se păkspe mai Bine de. 
tesazpize poditoapezopă noastpe kîmnii. Snepă 
assemenea k5 aueastp deskpiepe Ba insnipa En- 
gaesizopă uri Amepikanizopă, : amiui ai Itaziei, 
konBinkyisnea kr tpcese fante iap nă Bopse, 
Hentpă ka simuatia atît de sksmns nos ss ne 
denie fozositoape: 

Ientpă upima oap5 în Bians-mi uouis mzdea 
za skpiitopisaă meă mi a deskpie în naue -aeaze 
de ksyetă, fsp a tpessspi za fie-kape sanetă de 
kzononeazză wi fspv a ms teme ks a se pie kite- 
o xămstate de dszins de agenni ai noziiei, k3 
singspa astopitate a nătepei spătaze, a năne msna 
ne mine uri we xsptiize mezaze, ui k5 a se in- 
Bente Bpe oalkăsagisne snpe a faze ss se kpea- 
z5 ks sizzipea 20pă5 a fostă întemeiat ne Bpe 
o kpims. | | 

Este smeds mi nossomopsts aucasts atmos- 
feps a Engaiteppei; ksndă apdikă okii ktpe 
depă, uaoaia mi nopii înkspkani de zsnadr 
îmi întânikă Bedepea; dap tpeskă, ssntă inde- 

- Mendentă, săntă azisepă; wi kîndă îmi addakă 
aminte auezze ziaze de agonie, în kape stsndă 
appestată mi ponă, îmi kinsiamă okii snpe a 
anska 0 pazs, o Sing5p5 pazs, a sep5a5i aapa-
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stpă mi npofsndă din Itazia mea, mîntpe dpăxii 
dei gpoiui de fepă ai fepestpezopă temniuei, a- 
tănsi ms simnă naint de peksnomtings nentpă 
nepmissisnea ue-mi este dats da sta în aueasts 
zisep5 Emgaiteppr, nîn în zioa kîndă, npin ns- 
tepea kiuzipizopă ssffepite fsp5 'nuetape aaze 
nopa, mi a fantezopă mai kstezstoape mi mai 
penede îmuzinite aaze aatopa, Boiă “nztea, kz 
fpanii mei esizani, ss pssnîndesiă în nappa noa- 
stp5 Biue- kăBîntspize auestopă înstitsnisni aisepe 
de kape ne pskspsmă aisi. | 

Fps a osteni ne vititopii mei Engaesi ks 
amsnsnte nozitise, ue rig notă intepessa dekmt ng- 
mai ne Ltaziani kapii ssetă denpinui kg dinseae, 
Boiă înuene deskpiepea mea de aa enoka ue a 
npevedată ks k»tă-Ba appestapea mea mi Bois 
snsne fauteze astă-fezză ksm s'aă ăpmată nins 
în avestă momentă, 

Ja I-iă Oktomepiă 1854, maekais din Ea- 
Benia k5 nsme skimeată de Geopge Xepnag ni 
tpekziă npin Tpină snpe a mepge aa Miaan, 
dakozo ms îndpentaiă kstpe Biena npin Bene- 
pia nui Tpiestă, ui dans ue amă mszstă masse sI- 
t5mini în auestă opamă, pisitais IIesta, Segedinază, 
Apadszăui Saspaposs1ă în kazzea mea kztpe Si- 
Bii5, kanitaza 'Tpansiaaniei, snde sossiis da 17 
Devemspiă. Ilzekassemă din Biena însonită de snă 
zsne Bngspă ks kape fzkăssemă kănomting5 din 
întîmnaape mi kape ns nsts sz ate nisi nămeze
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meă nisi kăgetăaă ksaaztopiei meaze în aueaze 

pinstăpi. Ja sossipea mea în Sisiiz, afzaiă k5 

de tpei zizae avestă opamă fsssesse nsssă în 

stape de assediă. De mi astopitsuize uiBize îmi 

peaăasseps f&nkyisneze zopă, oksnanisnea mi 

aitapz îns totă mai npedomnea întp'înssaă. 
Ilpînzeamă întp'o sazas din pîndsaă de osă 

azză otezăasi meă din Sisiis, Bopzindă ks- 
nimte offâuepi aăstpiaui, kîndă zokantepăză ms 
kiems aftaps, zikindă-mi ks uine-Ba dopea ss- 
mi Bopseasks. Emiis kă dînsăză mi ms nomeniig 
d'o dat întpe ginui oameni ks snifopmrs. Sn51ă 

dintp'înmii ms întpess în fpannozemte &nde îmi 
epea Baganisză mi îmiopdonz k5 asnpime s5 
mepgă dens dinsăaă. Îngeaessei îndats desnpe 
we epea Bopăa; nă ms nsteamă sksna d'ană îm- 
naini opdinsaă; întp'o mapp5 nek&noskats ui 
uzină de tpăne ostsmemti, pesistinua apă fi fostă 
nefozositoape; ur anoi n'ageamă apme uri kpedeam 

E auei uinui oameni epeaă agenni ai noxinici. 
Ei ms kondasseps aa pi5posaă de tpsnte aază 

noainiei; akoao f&sseis desnsiată de gestminteze 
mezze uri uepuetată kg uea mai mape stpruniuie, 

dap ns se grssi asssnp5-mi nimikă kape ss noa- 
ti da vea mai milk Bănsiaz5, nivi a îugedepă 

kazsa appestspii meaze. Singspa enistoa5 “e 0 
apăsseig ass&npa mea epa de aa Mapuaa5ză Saais, 

ea mzptapissea ko epeamă devisă ss. intpă în
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ostipea .asstpiaks. Dap. ks toate auestea, fasseig 
gală întp'sna, din înkisopize temniuei. 

Ad doa-zi azni de dimineaur, fasseră kemată 
ui kondzsă înaintea &nzi offisepă sănepiopă ka» 
pe, nentpă ks n5 wtiea dekit nămai kite-pa 
Bopre fîpannozeurti, îini 235 de intepupetă ne &nă 
kanitană. Eaxă îmi snăsse ks epeamă appestată 
dene n& opdină -ue Benisse upin denems tene- 
gpafiks de aa Biena, mi lkape „sossisse în Sisiis 
mai 'nainte dekît mine ks 12 ope. Dipektopăaă 
Menepaaă -aa45 noaigiei imnepiaze fassesse in- 
fopmată de appestapea mea mi se amtenta op= 
dinize sazae în npisinua-mi. Vepziz ks neti nisne 
a mi se da Boie ss Bopzeskă kă npinaineae IUap- 
Memsepg găBepnatopăaă 'Tpansiapaniei, dap îmi 
îs în zadapă. | 

Adăoa-zi dimineaua, făsscis dăssă înaintea 
avezasiauă mape-insnektopă ue apea de intepnpetă 
ne nă z&ne din opamă. Fasseis întpepată ks 
dearonăntăaă desnpe piaga mea tpekat5 mi de- 
sripe auea ksaastopiea mea d'atsnui. Pesnănseis 
k3 sînge peuexa toate întpegspize 20pă, săsninîndă 
k5 epeamă EaBeniană wi sn&nbndă fezaspite îm- 
npeui5p5pi uponpii snpe a donedi intengisnea 
meu d'a intpa în apmata agstpiakp. Auea uepue- 
tape mină nîn aa tpei ope dur amiazi, dap nă 
nstiz îngeaazege niui-de-ksm kagsa nentps kape 
epeamă appestată. | 

Fosseis pekondasst în înkissoapea mea ue
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se afza în pîndsa de cossă azaă temniei; ea epea 
npea &medoasss mi npea fpigspoassr, de dios 
opi ne zi înss mi se dedea kite snă raangaaă 
kă kspBăni amnpiumi ; toate mosizeze meaaze din 
auea, înkissoape, epeaă &nă mindipă de naie kg 
'dăos înezaitspi (na5u5mi). Mepsiă de mai mgate 
opi ueBa kspui de uitită wi păfe de npemenipe, 
dap n& mi sa dată. Bnă soadată ks nsmla us- 
zea singspa 8m5 ve anea înkissoapea mea, ui 
mai mai apenui Vai noainiei okanaă kamepa 
d'azastspi. | o | 

A natpa zi dsns appestapea mea, ms ans- 
kap& nimte snasmspi gioxente kape m ginăp5 
48 deope f5p5 npekăpmape. Kpezsis k5 epeamă 
S5 mopă îu aazaze attakăpi mi uepsis mapeazi- 
insnektopă axxstopăză snsi medikă, dap misa 
pefăsată. Msneze mi nido peae îmi ammopnissep5 
de fpigă; asksnimea ssffepinnezopă meaze ms 
fpueaă s% nină mi s5 memă fsp5 Boia mea. 
Kpedeamă ks m5 anăkasse xoaepa mi MB 258- 
săssemă ks totsză în Boia întimuaspii, kindg 
întp'o dimineags &nă- stpsină intps în vezzsaa 
(kiazia) mea mi îmi snăsse kg epea xipspgă. Eaa5 
Bop5*a zatinemte mi aBea, o figsp5 fpămoass. 
Imi zisst kr ex săftepeamă de snă atlakă de 
fpigspi Reninoase mi întpitate de o imfaaxroani- 
sune a intestinezopă (maneazopă) mi fsks a mi se 
tpimitte îndats medikamente (doftopii) uri o gi- sikztoape. Ksstapea ve'mi fsuea exaă epea npea
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ks stspăinus, ms Bisitaîn toate zizzeze de dăos, 
tpei opi, totă-d'a-zna însonită de snt nszitopă. 
A sinuea zi kstpe seaps, epeamă uena mai gine, 

nofta de mînkape îmi peBeni mi epsis mape- 

a5i-insuektopă a'mi da Boie ka ss spmeză a'mi 

kămuspa xpana ue-mi epa tpeszinuioass. Ea2% 

nă-mi npiimi vepepea mi fsk5 ami se tpimitte 

nămai uzine ui au. Mediksaă neni amr Bisita 

iap5, îmi zisse kr n5 nstea s-mi mai deaniui 
snă. axxstopă, îmi fsks &n% semnă ks kansat 

mi naeks. N'aBeamă niai ueapmeafă în pată, niuă 

stepgapă de mini, niv Ieiapă în ue s5 mr su5aă, 
toate îmi ainseaă. 

Miukamă askomernte nzinea ue mi se dedea 

aa amaizi uri înnsmspamă opeze ue tpessiaă s5 

tpeaks unîns adăoa-zi kiudă s5-mi addsks o aat5 
săkats de nvine. Sazriaisnea mi foamea n5 5 

azssaă ss dopmă. Epeamă întp'o nekontenitr ame- 
ueazs mi kpeză ks de pmsneamă mai msată 

timnă în adea stape, am fi mspită de inanigiă- 

ne (sfipmipe de foame). Kiap temniuepsasi, kape- 

mi snsnea opdinize we abea în npiBinga mea, îi 

epea mia5 de mine kîndă ms npinea. Întp” o zi, 

intpîndă aa mine mi înkizîndă penede gina, exă 

skoas:e de s55 Bestmîntă-i o Bătizks k5 Bină 

mi nsine mi mi 26 dede. Prmssais kită-Ba în t5- 

vepe, anoi, upiBindă în fag mauează omă B5n5, 

îi zisseră în nemnemte: „Dap eă nsnotă ss qi 

ze nasteskă, pegăza m onpemte. * N3 e nimikă,
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îmi pesn&nse-ează, mi stpinginds-mi msna. eri 
din uexaăaa mea. | 

În zioa de 4 Iansapiă 1855, făsseiz din 
n5oă kondassă înaintea mapeasi-insnektopă. Bă 
kanopază de pendapmepie ue se afla fans akozo 
îmi snăsse ks că tpepzia ss naekă aa Biena 
a dăos-zi de dimineams. Mapeae- -insnektopă îi în- 
kpedinus a5i Baganisaă meă de fans kă mine. 
Kanopază2ă feks zists de toate 25kpăpize meazze 
mi skpisse semnăipea mea. Anoi îmi uepă eptape 
de năptapea ue aB5 ksipe mine, zikîndă-mi ks 
eaxă a fsksts-o nămai nentps ka sn esekale 
întokmai opdinize ssnepiopizopă ssi, mi adeogz, 
snpe p5snănsă aa întpepspize meaze, ks de aa Bienu 
s5 tpimissesseps weaze mai pig&poase instpsk- 
uisni în npiginua mea. Întpesais atsnui ks kzt5 
„keatăiaaz amă fi nstătă tpzi ue. dpsnă, mi mi 

se snăse k5 năteamă keatsi uiai-zeui de uentime (*) 
- Ne zi. Ongăpăaă k5 kape kBaaptopissemă "mi 

epea datopă veBa Bani; vepăi a-'aaE pedea, 

mi afaaiă ks fsssesse appestată nsmai ui nămai, 
nentps-ks îza5 B5zăsep5 însonită ks mine mi 
kzdsns gatimaaă înteppogatopiă ue i sa fostă 
fukată, fsssesse aipepată, 

A dsoa zi de dimineaus, aa Gope, făsseis 
dată în mzineae.o dsoi pendapmi, năssă în kz- 

tome; ms amezapr5 întp' &nă kappăneakonepită 
kă năuinteaze naie ne kape ss mieză. Jla auezaă 
() O ventims este o a stezea napte dintpe snă 'fpankă
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snektakoză uzzsis kz uaingea temniuepsaă ue- 
mi addessesse nsine mi gină. N mtis nsmeze 
a5i, dap mtiă ks epea în etatea (nipsta) la: de 
tpei-zesi de ani mi ks se afza întp' &n525 din 
pemimenteae ue fsssessep' kpedinuioase înnzpată- 
asi în timnsaă peBoaăuisnei 5ngăperuti, Mai adaogă 
mi nă ms temă k'astă-fezaă a-amă komnpomite, 
ks demi ană fipemte sans inims, nimikă înss n 
a apă fi nstătă fave da nă-mi înnaini datopiize 
de-i imnăssesse seppiuisaă s5ă. 

„Jla &neaze stanisni ue snde nonosseamă în 
kaaze, ms kszkamă în sappaue (komape), ti ms 
atzamă fepiue kindă se "'ntimnaa ss dopmă în 
ezae, de mi totă-d'a-sna dzoi pendapmi epeaă ne- 
ainsimi de aîugs natsaă meg, mi soadani apmani 
kă n&mui ri Baionette, nszeaă ne aa: toate lkpz- 
nstepize pappauezopă. a aate stanisni fesseiă 

“ksakată în temnina komsns, k5 nivte Pomsni; 
nekspspenia din aueaze înkissopi este npea pe- 
Boatants mi n'o notă deskpie. Îulkzpkată de aannzpi 
zbyeamă ne opi toats noantea xossă ue skîn- 
dăpi saă ue nsmintă; aate opi mi se dedea kite-o 
zaBiub snpe a dopmine densa. Epeamă ne kaz- 

zea 'VemesBapăasi; aa Pekas,daka uiă minte 

ine, făssei kondzssă întp'o sappaks &nde mi se 
npenap» &nă nată uri &ndemi se npă ko epeamă 
în kasa vea mai a“ksoass! Sokoteamă kz akoao 
infine epea s5 ms odineskă sine, snpe p5snastipe 
de nonniae [5pz somnă ue ae netpeksssemă aa
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natps stanisni d'apindsză mi simpeamă Man 
mipe în auea snepanns, k5ndă ms nomeniiz k5 
Beni opdinăză d'a ms înfsgima înaintea snzia din 
ofiinepii insnektopi de yendapmepie. Kîndă fas- 
sei în npesenga 25i, dens51ă ms npini kă sug 
aepă de sănnspape mi zisse kă &n5 akuentă 
de msnie: „năneni-"22% în zaunăpi.* Jlendap- 
m5ză îmi opdons ss mepgă dens denssaă, mi 
W5 S5nnăsseis. Anoi îukspkînda-ms de zannpi, 
ms întoapse astă-fezză iaps înaintea oftigepzasi 
kape apsnks asssnpa mea o upiBipe szapatiks, 
ii kaetins din kană de mai msate opi ks &nă 
aepă naină de pptae de aokă mi de spp5. Ile 
spm's făsseiă kondassă în temnina komzns, snde 
m5 kăakap5 ne 0 aaBin5 goaas, îmi skoasseps 
vismeze mi îmi zegap5 nidiopăză dpentă de fep 
peastp5, astă-fează înkîts îmi epea neste nztin 5 
s5 m5 skoză în săssă. Astă-fezag tpeksiz auea 
noante. În pană ms sizeamă sr fiă ainimtită ș 
kzui săffepinmeze mezze ms fueaă s5 nepză toa- 
tis predapea. _ 

Bszsiă kz yendapmii nîu5 aa gpadsaă de 
kanopază n epeaă toxi oameni psi; dap k5 kîtă 
se însamaă în gpadă, ks atită Bpătazitatea zopă 
se adzoga. Kîni-Ba dintp'înmii mi kîgi-Ba tem- 
nidepi s'aă apstată kstpe mine ks oape-kape 
B5ne-Boinge ne kape vă ze Bois gita niai-o-datz. 
Ns Boiă nomeni aui niui nămeze 20pă, nisi 20- 
k5ză &nde i-amă B5zstă, fiindă-ks amă esnsne
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ne fskstopil mel de sine ss fie skomi din nostspi, 
întemniuagi uri kinsiui; Ba Beni îns zioa kîndg 
îmi Ba fi mepmissă da ae m'Bpispissi de fan 
pek&nomtinma mea. | 

Intpapsmă în Biena aa 17 ansapiă mi fasseiz 
Bipîtă în noziyei-zass. Epeamă poanaBă mi foapte 
ososită de kite ssftepissemă în timnsat koaa5- 
topiei. Dsnzpea îngenasse, mi se noate înueazzeye 
Mepăaă ue epea atnui. KRazstopissemă totă în 
k5pp5u5 ne akonepits, f5p5 a mi se nepmitte. 
35 ms odineskă, uiui s5 m5 mai înkazeskă lît 
amă fostă ne dpsmă, în timnă ue mendapmii, 
de mi rine înestmîntani, se skimeaă za uinui sa 
masse ope în fie-kape stanisne. Msate vipkăm- 
stange din aueastz ksaastopie mi-a5 sksnată f5p5 
35 ae notă mine minte; krui ns mai simpeamă 
nimikă din ueaze ue se „netpeueaă îmupenispaaă 
meă, mi ne opi kpedeamă ks-mi nepdăssemă 
mi mintea. N mai simueamă niui foame mi n 
pesn&ndeamă aa întpesspize uendapmizopă dekit 
n5mai npintpo mimkape de kană. Nini-o-dats 
în Blaga mea nînz atsnui, n5 m BPZ5ssemă 
pedsssă aa o stape atită de misepasiaz. 

Pta
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CAPIPULU II. 
Moaizei-aass este z0k5a8 &nde ssntă înkimi 

appestannii mai "nainte d'a fi uepuetani de ko- 

mmissisnea sneuiazp. Ei atănui a5 afaue nimai 

ks nozinia, nefiindă înk5 donedite nipize addasse 
lontpa z0pă. Mokaasaă azaessă nentpă aueastn 
întpepăinpape este o Bekie msnsstipe Ii S'a 245- 

ată toate mrsspize ka înkissopize dintp'însa 85 

fie sunspwtoape mi sigspe. Appestantăaă kîndă 
intp5 îu auează aoliă este deseprkată mi ksătată 
mpetătindeni. I se ia kpeBata: (aegztăpa de gită) 
mi n5aA5pia anoi este 15să kă ami appestanni za&nă 

a0kă, kzui în pegăzamentă se konnpinde la nivi 

n5ză dintpinmil ss nă pomie singăpă. Înkis- 
soapea ănde fssseis eă kondăssiepea a5ng5 mi 
stpimts.  Ilpea papă astpăndea întp'insa ksteo 
paz de asminz mîntpe gpiazeze (zsspezcae de 
fepă) fepestei; nimte saui kă naie zzseaă întp'însa 
xossă ne skîndăpi, negpii de nekpsnenie, mi în 
20kă de îngeazitspi (na5nsmi) apeamă kîtega sd-
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CAPITULU II. 

Iuzizei-zass este zoksa ănde ssntă înkimi 

appestannii mai nainte da fi vepuetani de ko- 
mmissisnea sneuiazp. Ei atuul aă afaue nimai 

k5 nozigia, nefiindă înks dopedite nipize addzsse 
lkontpa a0pă5. lokaa5aă axaessă nentpă aueasti 
întpepăinuape este o Bekie msnsstipe Ii S'a a45- 

ată toate mssgpize ka înkissopize dintpinsa s5 

fie ssunzptoape mi sigăpe. Appestantăaă kîndă 

intp5 în auează aokă este-dessprkată uni krătată 
npetstindeni. I se ia lkpenata: (aegztspa de gită) 
mi ngax5pia anoi este năsă kă ai appestanni aasnă 

a0kă, kzui în pegăzamentă se konnpinde ka nisi 
sn51ă dintp'inmii ss nă prmie singspă. Înkis- 

soapea ande făsseis eă kondassiepea a5ngs ui 

stpimtz. - Ilpea papă nstpăndea întp'ensa kste o 
pazz de aăminz m'întpe gpiazeae (zpepezcze de 
fepă) fepestei; nimte saui kă naie zpaeaă întp'însa 

xossă ne skîndăpi, negpii de nekpsnenie, uri în 
2okă de îneaaitspi (nabusmi) ageamă kitega sd-
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penge -sopdide (mzspdape).- Intpîndă în aea ne-- 
uteps, făsseis nrbămită de skipnoss5a5 mipossă ue 
emea din nimte passe nekăpate tpîntite ne xossă 
“epăiz snă sakă ks riaie kâpate, mtiindă sine ks. 
fie-kape nzoă appestantă tpepsea sz ass kita 
znă sakă ne seama asi. : Mise zisse kr tpezsea 
s5 mr măaj5meskă kă ueea ue grssissemă. Fas- 
seiă siziră amr tponti îmop5kată ne &năa5 din 
sauii afiani akozo, wi îndat mz &mnzăsseis de 
nspivi mi' de nsdski, 

Ni s'addzsse nzine neagps 1 UIi 0 S&NT S145% 
ka ana kă o 5ksuikz de kapne, înuepkaiă s5 
„m'5ninkă kapnea; dap nă ustsiă, kpui îndatz îmi 
Beni S5 BPpsă. 

Adsoa-zi den sossipea mea akoa0, făsseiă 
skossă din temnins mi kondăssă înaintea gnzi 
omă ue mi se nspă ks epca kade mai-zeui de 
ani. Epea kană2ă desuspuipei affauepiaopă stpzine. 

Ează îmi zisse kzeă ns epeamă Eaneniană, ui 
Itaaiană, ks ea25 epea datopă ams uepueta aduoa zi 
mi k5 tpezgea s5 ms npegzteskă a-i snne ad- 

deBrp535, ksui timusaă kîtepea ss staă appestată 
denindea de m»ptăpissipize meaze. Ea25 se năpti 
kstpe mine ks ascpime, dăp kă destsaz G5n5 
kBBiiNE. | 

Adăoa-zi făsseis dsssă întp'o sazas din Zlo- 
aizei zass, &nde gsssiis ne dipektopăaă ks ână 

" aată indisidă ue îmnainea. fenkyiănea. de sekpe- 
tapă. Auea uepuetape făsse npea sănnzpsloape .
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n5 Boeskă a snăne amsnănteae ci mi ms BOIB 

mapnini a deskpie n&mai uezae ne se attingă de 

nogestipea mea. Msptspissiis 5 Xepnag epea 

snă nsme îmnpămstată, dap nă noii a snăne n5- 
meze mes uenză addeespată, nponsnindă ks dans 
ve fussessemă appestată, înkzpkată de zannspi 

mi topită din opamă în opamă ka &uă fekstopă 
de peazae, întp'o ksp5as de psndă, nă isteamă s5 

snană nsmexe meă, fps a da aoBitspa de moapte 

potpînizopă mei nspingi kapi w'apă fi mai ipzită 

de păminea ni dspepea ue ae-apă fikassată Be- 

stea -desnpe soapta mea. Snăsseiă ks nirite săn- 
sp5pi din famiaaie mr fikăssep5 a N5p5ssi 
papa mea mi k7 Boissemă a tpeue de Eapeniană 
ka s5 notă intpa mai aesne în apmata aăstpiaks; 
ka daka koakassemă Bpe na din zeize Im- 
nepizazi. epeamă gata a îndpa nenaditatea aveaazi 

tpansgpessisni; ui ks daka ns epea niui o doBads 

kontpa mea, snepamă sr fi5 aisepată saă uează 
nsnină stpemstată în 'Toskana, natpia mea. Str- 
piamă da fi tpimssă în 'Toskana, nentps-kr, 
ka st m5 dskă akozo. amă fi ansiă a tpeue 
npin ginstspi Bine ksnoskste de mine, wi nentpă- 
ks snepamă skznapea mea din npinegepea pen- 
dapmizopă. Mi se fskă nenămspate întperspi. 

Pesnsnsăpize meaze, date în itazianemte f&ps tpa- 
dasse mi slpisse în nemypeinte. Jlsais vine aminte 
da n sngue vea kape ss fi nststă a-mi des- 
konepi nămeze; mi uepuetztopii mei ună nst5p
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mti k&pată daka că epeamă.opină, îp r'i:k 
spe o missisne nozitikz. Bszăis infine ks niui 
snă motiBă îngedepată ns otzpisse appestapea 
mea, npin &pmape, re zisseis ks totă ueea ue 
ac-aură fi vepstă, epea d'a ms a5ssa ss ms dakă 
aa Benegia saă aa Tpiesti. Dipektopsaă îmi pe- 
su&nse 5 mtiea sine ks eă ns kpakassemă ze- 
mize Imnepiăazi în tinngaă k5aa5topiei -meaae, 
ks afzasse addenspatăză me nsme din aaxts 
uapte, mi k5 că ka snăa5 ue uă fessessemă ats- 
nui mentpă npima 0ap5 în astă-fezag de îm- 
upevispape appestată mi asnngită, aeamă,. dene 
n'pepea sa, o mape suepiing5 desupe aueaază fez- 
Aaă de nenaaitoui, kui utiea, ziuea-eA15, ks 
epeamă sn&2ă din iskpstopii uei mai aktiBi mi 
dei mai dipasi ai pegoxsnisnei, IIIi mai adeogs, 
k5 mi kiap daka eaz% mi-apă fi dată nas-noptă 
de aisep5 nzekape, o assemenea, gapaunie n'apă 
fi fostă peksnosksts de gsBepnsmintsră asstpi- 
ală, kapeae, untiindă toate inuidenteae iegei meaze - 
tpekăte, epea npea înkpedinnată ks ksastopia mea 
n 0 fsueamă ks ninta d'a intpa în apmata as- 
stpiakz, ui nentps azt5 kămetape mai sepioass. 
Însksptă, îmi zisse ks mi daka niui 0 doBadg 
înedepats nă s'apă fi isită în kontpa mea, singspa 
gpauie ue aină fi nătstă snepa, epea ka ss fiă în- 
kissă în Bpe foptepenz, saă în pe o temniys 
foptifikats nîns kîndă affavepize nozitie apă fi 
fostă a5ată snă asnektă mai pană. În bang se
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neBoi exaă a ms îndănaika s5-i mrptspisseskă 
addeBspatsză meă năme, kzui nă nstăsse isoati sp 
aiss aate mrptspii kontpa mea dekît nămai sos 

- npope dagepotinate. azae noptpetăazi meg. 
„Toni adeia ki epeaă însemnani kw apă 

fi fostă Bopsită kă' mine în timnzaă de masse 
s5ntmiîni- kît amă stată în Biena, înaintea nae: 
kspii meaze za Sisiiă, fsps ameninmani ks ape- 
stapea mi vepuetugi ks asnpime. Se innents is- 
topiize ueaze mai min&nate, kape n'anesă Bpe- 
5nă fezaă de înkainape niui ka mine, niui kg 
missiănea mea nozitik. | 

Mi se veps asnsne kstpe uine mi în kape 
opame Îmi adpessassemă koppesnondinna în tim- 
n51ă medepei meaze atsnui în Biena, Pesnsnseig 
kăm îmi Beni mai ine mi ms simuiig &m&pată 
d'o gpestate foapte mape, lui înpe.izesseiz kB 
n3 se npinsesse niui na din sipissopize meaae. 

la 4 fenpsapiă fasseig lkondsssă snpe 
“epuetape înaintea domngasi Aanopgetti, isdikp- 
topă în tpip&nazsaă kpiminaaă din ninstsaă Bie- 
mei. Ilentpă auca sepuetape se fzkăpr mapi 
npegstipi. Ea mi se fks înainte d'a se asmina 
de zioz. Ilatpy 15mîntpi anupinse epeaănssse 
Me 0 masss. wi natpă indigide epeaă de faus ; 
dăoi dintp'înmii ka assessopi, mi &nă aa2ă tpeizea 
ka sekpetapă. Brzsis Bine ks apă fi fostă ne- 
tozositopă d'a mai tpe5dsi adderpatăaă met 
năme mi snssseis ksepeamă Feziue Opsini.
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Assănpa auestei  msptăpissipi, îmi uepspr a ae 

apsta amsnsnteze Biemei meaze tpekste. 

Je snssseis ks deza ksdepea penaaiuei 

pomane, ms pefăyiassemă în Iliemonte mik, da- 

tănui, n ms mai ammestekassemă în nozitikp. 
Kiît nentps niuta ksaazztopiei meaze, stspriiă în 

veca we zisgessemă deza îndenstă ks ascumă 

intenni&nea d'aintpa în apmata asstpial5, “mi 

alzogais ks a5assemă nămeze de Xepnag soko- 

„tindă ks kă dinssaă mi-amă fi nătată îmuaini 
npoektzză mai mesne. Ileste auestea, ae zisseiă 

ks ms temeamă d'a ns fi dată în mziniae k5- 

aserpizopă mi azssată în Boia găBepnmintsazi 

a0pă pesssnrtopă mi kpsntă, mi păgais ne ms 

dikstopii mei ka, de apeaă de gindă a ms da 
în msineze 10pă, st-mi skimee avea otspipe ui 

35 ms osîndeasks a fi îmnămkată îndatz în Ag- 

stpia. Ă | 

Fâsseis dassă de tpei opi înaintea auea- 

zopani xsdikrtopi mi za. fie kape uepuetape, 

aveazeami fopmazitsui fsp5 îmnainite. Afaais în 

domnsaă Aasopgetti snă aspaetstopă f5p5 nspti- 

nipe mi naină de dpentate. , 

Kîndă ms tpimiseeps în temniueze kpimina- 

ae, snepai5 ks amă fi tprită mai Bine întp'înseaze. 

Făssciă înkissă în temniya kă No 51 însouită 
kă vuinui fepi. Avea înkissoape epeaa5ngs de 
24 niuioapemi ape de 12; epea sea mai B5n5 
din toate temniuea e, înss fpig51ă, nckspsenia,
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nspiaimea, nsdskimea mi ngtoapea dintp'însa apă 

fi fskstă ss depie neBsnă, însksptă timnă. omază 

denpinsă kiap iz “eaze mai „de pîndă îngpi:xipi 

de kspsnenie. . 

Kpezaii ks alkozo epeamă s5-mi niepză 

miigise, kBui kîndă sksnamă de uea mai kpsnt5 

întspstape de nepae, ms aframă întp'ostape de 

întpeag'5 npostpanisne mi de fpigspi, îikît ns mai 

simgiamă uezze ue se netpeueaă îmnpenispăiă 

“mes: [le kindă uei sinui fspi dopmeaă mi se 
sad lă kăpspi (zap5pi) ue'mi-ae frkăssepr 

din nîinea a0pă, eă epeamăasnyită ne naie în- 

fopată de fpigspi peămatismaze ue ns mr 25s- 

saă nivi zioa niui noautea a înkide okii. Ns= 

tpimentăaă epea maip5ă aui dekiît aa Polizei-haus, 

k5yi. aşi azia se dedea 5nă fezas de tepuis ks 
nigiks fsing n5mită în Agstpia mellsneisen Kiap 
avea arr5 epea npea sspats miamaps înkit n5- 

se nstea nisi s5 se pea-ur anoi n'apeamă dekît 

nămai 5nă g5Bană de zemnă uentps toni kape 

mi asezaa adessea epea uzină de Bepmi. Aepsază 
din auea înkissoape epea otpsBitopă. Temniuepii 
epeaă Beuini, nimte misepazize Bpste; ei îmusp- 
peaă ks îmsiamăgape zoBitspize ks nsmna4ă 
ui k5 nidiopsaă, mi nentpă dea maimikz săn- 
Hspape dăueaă ne appestanui za pastonadz (55- 
tac ks toege.) 

Tpekîndă din înkissoapea mea în sazza 
sepuelspizopă, amă B5zstă adessea kite-Ba ne-
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noposite fiinge omenemti  zegate ne cavalleito, o 
Z2Biyt a5ng5 de ontă nisioape ne kape epeaă 
n5sse k5 fana'n iossă. Ilpintp'ană mspsnă minr- 
kbtopă amezată în aentpsaă a5Bigei, kopnsză ne- 
nopouitsa5i săftepitopă este ginstă asta fează în- 

„kit nă se noate miuka, msineze îi săntă zegate 
ne dăns kană mi naameze msinezopă îngenenite 
5 nimte fiappe în fie-kape napte a asainei. Ilsa- 
neze nisioapezopă îi ssntă stpînsă zegate affaps 
din aanins mi îngenenite ks fiappe nintsite tape 
aa gaesne, astă-fezaă înkit. niuioapeze i staă 
menene în aepă. &nă kanopază azaessă dene ns- 
tepea mi Bpstazitatea sa sti aa stînga nenoposi- 
15251, mi înuene kinzipea astă-fezaă: pinindg 
toiagăaă apdikată în mîna dpeants, issemte uaptea 

sting a săffepitopăazi kît moate de tape, mi nă- 

mp5: ain (na); întopkindă-se za dpeanta, is- 

gewmte mi nămsp5: zeai (d3o5); anoi Benindă 
iap aa stinga, isgemmte mi năm„p5: dpai (tpei); 
mi aueste pei issitspi se sokotemte nămai ka 
o aoBitsp5. Nsmrpsaă auestopă întpeite aoBităpi 

este otspiîtă dene kpima înkinsits a săftepitopăasi 
Ala aueasts kinzipe stai de fans însnektopzat 
temninei, doi temnisepi, snă xipspeă mi nadi- 

„kstopăză kape a opdonată pastonada. Daka neno- 
positsaă ssffepitopă Bopeerute, esttaia se săsnen- 
ds supe ase însemna Bopeeze saaze. 

Dsne ue se tepminr kinzipea, xipăpgs2ă 
kazt» ne ssfepitopă kape în spms este dassă
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iap5mi ne: sakăaă az5i kă naie. în înkissoape. Da- 

ka săftepitopsaă stspseite da nă suăne nimikă 

este năssă ză -auceami kinzipe miadsoa-zi. 
Întp' o dimineags insnektopsaă temnigezopă 

îmi dede ue neamtentate peste ks în kspîndă 

epeamă s5 fiă aisepată. Ează ms kondasse întp” 

zna din kanueaazapii ui akozo gsssiiă ne &n5aă din 

vei mapi-insnektopi ai noaiaici însouită de 3nă 

uszitopă apmată. Fasseis dessprkată mi fie-kape 
din Bestminteze meza fspr ks uea mai mape 

szgape de seamy k5ătată. Totă assemenea nb 
kmatassep5 aa intpapea mea în Iloziyei-zass ni 
în temnigeze kpiminaze. Aneamă assănpa mea 
dzos xegstspine kz otpaBd ask&nse în nimte 

msn5ui de mieaze de iedă. e. ksmnspassemă 

aa mzekapea mea din Engaiteppa în Maptiă 1854, 

mi mi ae npegstissemă nentpă întîmnaapea kîndă, 

appestată de Asstpiaui, amă fi fostă osindiiă aa 

gastonadz. Boiamă ss amă miz-aoks2ă d'a-mi kzp- 
ma Biama rai nainte da ssftepi o atit de defzi- 
mstoape. desonoape. Ilasseiă &na din auezze da- 
05 xegstspine în kwntsmaza &nei uepeki de 
ms5nsmi de iapn5 mi me wea-aats 0 ninsiă în 
gps ka ss npeintimnină opi-ue pea întîmnaa- 
pe d'afi deskonepită, saă - ka sm fiă gata a 0 
îngini kindă amă fi fostă s5 mr, ssiă ne haeaa- 
aelto. În aueasts okhkasi&ne, igimea înfeuiu'spii 
meaze mr îmuediks d'a ms npekasgiona (upe-
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esti) dene osiueis mi zua din xegrtspigeze k5 
otpaBr fs npiriss. 

Ja întspnapea mea în înkissoape, afzais caa 
komuanionii (togapsmii) mei ks &n5a5 din aci 
mapi-insnektopi ai noziniei kă daci mszitopi îmi 
skopmonisseps mindipaa mi îmeazităpa (nzanoma) 
mea, ne kîndă ainseamă. 

Tpekzps ontă ziaze f5p5 nivi o aats în= 
tîmnzape, mi ms tpdiiz în pană snpe a deskonepi 
kagsexe appestspii mezae. În zioa de 25 maptiă, 
aa sinai ope de dimineaus, snă insnektopă ms 
pesti k5 epeamă ss nzekă. Îi snăsseis kr. ns nă- 
teamă s5 stai ne niaicape, mi ea2ă îmi pesnănse 

ks n5 nătea faze aată-fenaă dekit a îmnaini 
opdinize s&nepiopizopă si. Făsseis dată în sea- 

ma &năia din uei mapi-insrektopi ai noainiei wi 

adăoi mendapmi, mi tpemăpîndă de fpigspi din 

kană uns ?n uisioape, m5 n&ssepr ne dpsmaaă 
de feppă întp'o tppssăps de a dzoa tpeantr. 

da: Jleibax ne amtentaă kai de -nosts; aa 
Tpenisa ne năssepsmă iaps ue dpsmsaă de feppă. 
Kaaztopindă zioa mi noantea, fsksp5mă în 

mante-zeui de ope kaăazea de aa Biena aa Man- 

tăa, ue este de 450 miaze. În timnsaă auestei 

kpaastopii făsseis. tpatată kă toat, aîndeuea 
nătinuioas5; mi S5 a8assep Aanuspize, mi aBs- 

sei nzipimentăaă ue uepeamă. Ile kîndă ksaas5- 

topeamă insnektopaaă îmi fzkz în sekpetă fez- 
aăpite întpesspi desnpe mimkspize noaitiue ue
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spmaă în Itazia, mi că din mapte-mi înză sep- 
vetais kit nstsis desnpe soapta appestanizopă ue 

kadă în msineze Azstpiei. 

Înag întpepais daka nobestipea fekatr de 
SiaBio Ileaziko desupe iama sa din temnius epea 
addepspat5.,. Întokmai negpemită, pesnsnse-ea215; 
Siasio Ileaziko. n'a suăssă dekîr kăpatsză adde- 

BPpă5.“ Deskpiă aui întokmai Bopeeae sazze ka 

s5 apstă uititopizopă mei ks Asstpiei nă-i este 

pămine niui kiap de infamiize saaze. Ează îmi 
Bopei mi de mine-însămi, zikîndă-mi' k5 utiea 

k5 întimuzspize Bienei meaae epeaă npea intepes- 

sante. Îi pzsnânseiă ks pannoptăpize date noainiei 
agstpiaue desnpe mine epeaă nainc de neaddesr- 

Păpi, mi k5 deaa învenstă nsnv za finită, eă n 

fokăssemă aată dekiv a ivi natpia mea :ma- mi 
îmnaini datopia kstpe densa. Ms întpesz 'nde 
fassesemă în timnsaă peBozăuisnei din feBpăapiă 
1853., Ja IlensBa.“ îi zisscis, adeoginds-i kp'n 
aea îmupenispape ns mr affrassenă ammestikată 
în peBozsnisne. BopBindă desnpe affauepize Itaaiei 
îi zisseiă ks kassa itazians epea dpeants.“ Este 
addepzpată,“ îmi pesnănse-eaaă, dap ue noate 
faue dpentatea, în kontpa a 600,000 de baionette?“ 
la adeastz întpesape n pesnznseis nimikă. 

Îndatz ue axănsep5mă deaa stagisnea din 
Mantsa za nazatsză de Gonzag, ne dedeprmă 
%ossă din tpssssp5 în niaua nămits JMepkato 
dese gazele, aa noazeze &nzi HoBîpnimă de
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dează ks tpente ue kondăue aa foptepena 
S5nts-Geopge. 

CAPITULU III. 

Mantsa “e se nămemte ks5 dpentă ksaintă 

mladeaa Ileninssaei, este opamsaă ueaaă mai tape 

din ltaaia. Sitaate ne Miiwaio, konnpinsr întpe 

dso5 aakăpi akspopă ans se noate audăue, kîndă 

BatpeBsi, în aapgă 15 rană ue o înlonrţioapb uri a 0 

apdila nBnb aa însanimea szasiizopă mi tpestiizopă 

vekpeskă întp'însia5, Mantga, este inakuessisias 
(neannponiats) deattakpize Waftaps. Kiap tsp- 
n5pize sisepisizop dintpînsa s&ntă apmate ks 
tsnspi ui naine ks msnigii; msate kase napti- 

kăaape dintp'însa n5 se temă de BomBs. 

 Kâîndă Itazia epea îmn'spuits întpe nogizii pes- 

peaaiui ai medizazi-enă (geak5asi de miz-a0kă), 

Mantsa din întîmuzape a kszătă în naptea famiz- 

ziei Gonzagizopă, kape zidi immenssaă nazată 

Gonzagă. amezată în naptea de kztpe Nopd-lst 

a Manteei, întpe opamă mi aakă, mi foptepega 

szntă-Geupge ue se îuazus mai npesăssă de toate. 

Famiazia Gonzagizopă konstpsi aueasts foptepen5 

snpe a se pefsyia întp'însa în kază kîndă apă
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fostă inninss saă kîndă i iS'apă. fi întimuzată speo, 
nenopouipe in nciuuetateae pespeaze ue ea săs- 
minea în kontpa nosiziaopă gesini. 

Opamsaă fă înkonpizpată de Azstpiaui în 
ansaă 1630 ini asată de Bsns-napte în ansaă 1796. 

“la abdikapea auestăia pBmasse iap5 în mina Az- 
stpiei. Îmnivpatsaă Iosif epa otspită a îmuzaini ky- 
getsaă npedeuessopizopă spi mi a adeoga aa 
aBepea sa îmnspsteaskz nemspyiniteaze aBepi ae 
Gonzaginopă. 

Kapoa 1YV, dska de Gonzagă se fozossi de 
okasiănea de msată dopitr aaastspinds-se ne- 
aîng5 Fpanvesi în pespeazasaă ue pma. Ezaă 

făsse esizată mi iepi otpnită în Jlapisă, dene 
kăm sc ziue, mi toateaBepize saze fsp5 konfis- 
kate. ne seama Îmnspatăazi. VUeart din “5pn5 
din famiaaia Gonzagizopă aoksemte aksm în 
Mantăa. mi Asstpia îi dz o nensisne. 

IKasteaaăaă înpaninds:se ne mapyinca aak5a8ă 
we îutspente mi mai mată uctatea kstpe Nopd, 

se noate npedea dintp'o mape densptape de Man- 
ta. Este o mspeaus konstpăkuisne ks natpă 
&ngipi, ziditr întp'snă modă simnas dap pegsaată 
din medizaă-eBă, În fie-kape din” aueste natpă 
ăngispi se înazus kiîte snă tspnimopă lkpestată 
Nînr aa o înzanime de 160 niuoape mai npesss 
de săp- fana kîmniei, înkît din pîptsaă kasteaasasi 
se n«de vetutea, aaksză mi toate nzpyize aok5- 
a5i Vimnpeyispă O kaaze kondgue din uaptea stîng
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a kasteaa5a5i aa noapta stntăaă-(Geopge ini în nap- 

tea dpeants este nodsaă k5 avenzamă nsme 

a5ngă la oa natpa napte dintp'o miazz, Îpkst as- 

tă-teaaă înkit ss se noatr deskeia ui penkeia aa 

miz-a0k5, mi foptifikată mi nszită kă soadani aa 

kanstăaă de neste aakă. Snă mannă mape ini aapgă 

de 40 de niuoape miadirkă de 20 înknonioapr 

kasteza5ag. Kîndg în aakă este aus. îndestăab, 

asează mannă este mai ne zumstate nuină ui 

e. noate &mnazea Aa tpeBinur nDnD S5. sa- 

steaa525 kommsniks k5 opamză Mantsa dă 

nă uoBspnimă aaa nzi dează ks ont$ 

tpente, kape se kosoapr ne. d5ns tăpnz: 

stezăsazi, 45 ne aing5 uepkază de poată 
noduazi we tpeue neste mannă mi se mspuiu 

întp'o nian5 năpaiks, nămitz mertailo dellă gal 
leile. Avea. niags este înkonpispats de gastimânte 

enopme kape fopmaă nekisaă nazată-Ggnzitgă, 

   
    

    
   

apindă ne d5nsa astszi pisepilka santa-BapBapa, | 

snă peliă teatpă, mai măate fzipivă de mansfaktspi 
ui pesidenna Kăpyii Sneuiaze a axcăstigiei. “Din 

uentp5ză aueazzi noBrpuimă o skapr sekpets 

kopoap'5 kiap în kspiea nazatăasi ui kondsie d'a 

dpentăaă za Ksptea Sneuiazz a:xăstiniei, mi n5- 

mai npin avea kaaxe noate intpa uinc-Ba în na-. 
aatsază aktsază; în naptea d'imnotpinr este snă 

aată nopspnimă kă tpeute ue învene din mană 
mi mepye nsub aa nodăză ssntsaă-Geopge, ax2ă 
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kspăi kanstă este pinstă înkissă ka nopni mi 
keize ae ine -gugepnopsză din Mantea. 

Kasteazaz525 este ks tpei slamgispi (katspi), 
în wezaze doss d'intriă sănlă denssse apxineze 0- 
panrsasi, mi în anăză 1815 Asstpiauii stanisază 
vează de săssă î1ă fsksps5 temnius a Statăazi. Vei 
d'iîntris oasnegi ai auestei temniue fsps menepapii 

uri olfirepii ue zăasseps napte aa mimkapea 1poBo- 

kat de npomissisnea we, în anăză 1809, Apuri- 
dăla; o ededesse Itazaianizopă de a ze da indenen- 

din na pomissisne ne kape e1ză n8 mi-a îm- 
"ui de Bentink în ansaă 1814, anoide 

în anză 1815 kapi întspiiasse nonăaa- 
e a a Se pesksaa. În npims-Bupa ansa$ 1815, 

dă „AMspat dekuap5 pespează Azstpici, sekta 

Kapsonapizopă s'ansk$ daveasts întpenpindepe 
”miesnis (isnsmi) ksmnzită aaea gpemaas în tem- 
nineae din Mantsa, din Sniezasepg mi ne ena-— 

fodă. În ansză 1830 nosiazaă VYipo Menotti, în- 
demnată fiindă dt Fpannă IV, dakz de Modena 

a inipa întp'o konsnipanisne kape epea ss nze 
kspoana itaziun ne kauăaă dsueasi, Menotţi fusse 
tpzdată de auestă tipană ks ssfizetă nemepnikă 

mi kondauwnată aa moapte. Eaaă meză kîtă-Ba 
timnă în kastezasaă de aa sznts1ă-Geopge mai 
"niainte d'a mepye za Modena snde tpeBsia ss moaps. 

Dăns peBoz5ni&nea din ana 1848, auezaă 

kasteaaă, nentpi-ks este anva de peanznă konstpă- 
ită, nentpă-ks ape îmnpenispsză ati atitea înts- 

   
    

   

; 
g 
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pipi, mi nentpă-kz este îm'ai neste nstings d'â 
skena sine-ga diutp'5nss4, find; nszită ama 
de pine mi de zakăaă de aa Mantza; auezaă la- 
stezaă, zikă, fasse aazessă neutpă a întemniua 
întp'ensăaă ne appestanii nozitiui din Statspiae 

lomsapdo-Benegiane, în timnsză dspatei npovues- 
seaopă 20pă. 

Kndă ue dedepsmă jossă din tpss5p5 mi 
făssepsmă aa noazeze noBspnimsazi kape kondaue 
za temnina din kastezasaă ssntăaă- -Geopge, nszi- 
topi ag tpeBsită ss ms snpijine din toateinp- 

gize; kzui apia stamă ne ninioape, tperaibămă 

de fpigspi, mi n5 nsteamă fare. nisi snt nâssă, 
înkstă, de amă fi poiassă singupă, mi-a pie fi 

fostă neste „ustinus ss fsgă. Timnsa epea în- 
tănekată ; o singsp5 topus a5uea în kspte; Ne 
mai tguepea ui întsnepiksaă epeaă îmnpenizpăaă 
nostpă, uli azea tsyepe uz epea întpepsnts dekztă 
nămai de skomolsză anei ue kzdea ne naBea mi 

de niuioapeze vendapmizopă. 

  

  

Azziis sn opononis ssnîndă snă-snpe-zcue. 

ope mi jsmstate. „Onde tpesic ss mepgă?* în- 

tpesaiz. „iSoao în kastezaă,: pesnsnse insnekto- 

p52ă, apstindă aa dpeanta. ISa o mamin ms întop- 
seiă îmupenip&aă meă ii npinipea-ni se anintr za 

noapta npin kape abeamă ss intpă în temnins.: 

M'5 giudiis aa 'Tazzoai, aa Snepi, za Gpazioai, 

za Gpioai, za Montanapi mi za azil kapi în 
anăaă 1852 tpeksssep5 neste npagăaă aueaaei 

3 
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nopui ka 's5 meapet aa emafodă. „Ksm ocape 

Bois nxtea-eă s% mai essă ne densa? * îmi zis- 
seiz. Illtiamă ue sokotezi ageamă eă ks Asstptii; 
mtiamă k7 nă asssassemă s5: ipeakz niti o oka-. 
sisne fps a dopedi sppa mea kstpe annsssstopii 
usppii meaze; wi ms înkpedinyais ks daka odats 
my afaamă în Boia Asstpiauizopă, nă mai năteamă 

„snepa 'nimgkă. Îns5 ksmetapea se m5 t5aB5pa 
mai mată epea aueea mentpg stpemstapea mea 

za Manta, m temeamă ss us sefi deskonepită 

sea, în npiginya missisnei mezze nozitize. [is 
ajjst pană a dăoi mendapmi, ssiis aveaae ontă- 

zeii de tpente ue dskă în kestează, întsaniiă 

akoao ne senniopăaă Fpnuesko Kasati, snă omă 
ka de measse-zeui de ani. East epea nazidă mi 
figăpa sa apea o esnpessisne sinistp5. 

F'asseis desestmîntată, kzstată npetatindeni 
mi înkissă în temnina No 3.Adgoa-zi: de dimineags |. 

senniopăaă Bpaasiasene, Xipspgă din Manta, 
m'5 Bisit5 mi îmi opdons 5nă pemediă. Mi se dede 

demsnkape ka aa snitază; auea msnkape epeao 
S5n5, 0 Băk5giks de kapne, nsnintiks nzine 
neagpt mi 5nă naxapă de ginăpră. Mi se dede 

mi &nă aigiană, sn stepgapă de msini ui d50s 
deapmafspi. Prmssseiă în mipape, k5ui de mi 
nstpimentăză făsse destăză de npostă mi saateaoa 
destăaă de asups,aueaze a5kpspiîns5 epeaă snă 
e de azksă în komnapanie ks misepia în kape
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tprissemă din momentsa$ appestspii Mex nSn'5 

atănsi, 

Snpe a npefaue kasteaa5a5 în temnigă a 
Statsazi, ssazize ue ze apea aa înzenztă kasteagaă 

fessesseps depsmate ui în zokga5 ue'aa5 kon- 

mpindeaă eaze epeat fskzte dzos-snpe-zeue în- 
kissopi desnspuite sna de aata ks snă zidă d'o 
gpossime mai mată de tpei niaioape. Fie-kape 
înkissoape ape dos. 5mi, mi fie-kape sus tpei 

zapupi de feppă. Zidaă Waftaps este gpossă 
mai măată de ainui niuioape, fie-kape feppeastp5 

kntomitz ks lkanega este înkisst întpe &nă 

pouiă (naass) de sipm» de feppă mi snă mape 

epizagiă k5 dpari de feppă ne din afiaps, unii 

sună aată assemenea gpinzaniă ie din întps înki- 
ssopei. Pameze (neppazăpize) . feppestpezopă n 
sântă mai nănină assikspate ku zanuspi de feppă 

mi kă aakzte mi în nepeteaze fie lpii înkissopi 

este îngenenită kste snă peztisgă de kape adessea 

appestannii săntă zegani. - ă 

&neaze din aseaze dăos-snpe-zeue înkissopi 

aă kzte o adsoa feppeastps în fana &nei k3pai 

miui ue este în miz-xok5a% kasteaz5a5i. Aueaae 

înkissopi sănt5 ueaze mai Băne, nentpă ks ae- 

psaă întp'înseae 6 mai aiBepă mi mai aesne de iu- 

tpată. Înkissopizek& nsmepize 9, 11 mi 12 sănlă 

în faga aakăz3i; uezze k5 nămepize 5, wi 6, în- 

kăpte aa dpeanta; sezze kă n&mepize 1mi 8, în 

kăpte aa stsnga, mi ueaze ks nămepiae 2, 3 mi 4, 
, *
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kape s&ntă uezae mai peaze, kstpe mangă; ae- 

stea sântă smedoasse mi nzine de năpiaime. mi 
arsdăkime; fepestpeze -z0p% săntă'naate, mai kă 
tepie | înkisse de kst ueaze-aate, mi a5, nămai kte 

0. BA1%, nentpă ka. sentineazeae mi temniuepii ss 

uoats atzi din koppidopsză (npidaopsa5) ue se 

întinde. waffap5, uezză mai mikă sgomotă înî'm- 

rată în întpă înkissopei. Înkissoapea kz n&mep51ă 

4 este mai nanir de-ksi uea ks nămepăză 3, ka 

“s5 intpe aine-Ba întp'snsa mai sse tpei tpente; 

eapnă z3miua ziazei n& mstpănde în avea înkis- 
soape: de kzt nsmai aa 9 ope de dimineans mi 
niai odats Bpe-o paz a soapeazi nă axzsniks 
întp'îasa, de kt n5 mai ă de ia amiazi pinîns aa 4 

ope SI5 TIp5Nză. : 

"În aueaze dso5-snpe- zeue  temnine în kape 
nă înkană kăm tpese mai măată de 100 

appestanni, săntă 200 de fiinge omeneuili gp5- 
m'sdite znezze neste aateaze, amtenîtndă. tepmi- 

n5a8 npouessezopă 20pă5, mi mai "nainte d'a Be- 

ni aueaaă timuă, măani dintp' auei nenopovini Bopă 

săftepi, fspr niui ondsoiazr, destsze ospnde mi 

nedense. ne kape nivi n» ae Ba nstea afaa Ma- 

iestatea Sa Împatsaă Asstpiei. 
Ilaza appestannizopă este înkpedingats de 

Asstpia snzi offigepă nomită insnektopă, deaa 
lkape găBepnrmsntăaă uepe pesnsndepea de f5- 

ga aopă. Auează offiţepă tpense a negiu ka ss 

n air a fage appestangii stii ks aauii mi S5
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nă se întpaneasks niui-de-ksmă, mepgindă în 
sazza aepuetspizopă. Iusnektopuaă temnipezopă 
kpiminaze ape nstepe nemzpgihitr asssupa ap- 

pestannizopă ; exaă noate opi kandă Îi Ba NaB= 

vea a 'înkspka de fiappe. ne appestantă, a'aaă 
osondi aa Bastonads mi a'a25 kinsi nămai k& - 
nzine mi ans; ini aseasts ngtepe ează aB5 N45- 

vepea a o întpegsinua destază de kpântă în ksp- 

ș51ă npovessezopă minitape din angaă 1852... 
Sse opdineae insnektopăasi s&ntă nreasse 

temniuepi, 'sekondini, (ajjstoape), kapi în denai-- 

neskă sepBiuizas temninei, skimBpnds-se aa fie- 

kape 24 de ope; mi nzmai tpei dintp'sninii notă 
ainsi de odats din kasteaa5. Gnăa3 din auest 

temniuepi se nămemte noptapă; uostsaă ssă este- 
în saaza ue kondsae n'o napte za înkissopiae din 

întpă mii maata aa noezpnimăză ks tpenle. Mai 

"nainte da se deskide sma ksndă sade ppttendă 

saă senzundă kaononeaa525 za Buz, cază se Bi- 

i totă-de-sna npintp'o miriktoape feppestpăe 

opiazate _foapte mspsntă, nămils boccheiia, ii 

kape este fskst5 în uentpăză 5mei, enpe a e- 

dea uine uepe ss intpe. Bnă azaă dooizea tem- 

nisepă se nămenmte gsapdiană; aesta este ueană 

kape pesnsnde mai k5 deosesipe nentpă appes- 

tangi kipe insnektopă, veazză kape faue în tem- 

pige vwepuetapea dezi ui de noante, mi kape în- 

opijamte ka dpăuii mi aamuăpize &mezopă uri 

feppestpezopă so fie în Băw5 stape. Kndă Bpe-
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'nă3ă din appestanni este sepată îu saaza ep- 
vetspizopă, jsdikstopăază tpimite opdină înskpissă 
insncktopsasi kape îzază tpansimite ui ează 2sse- 
menea -ajjslopsasi de gsapdiani;  anoi, vestă 
din 3pms ds ne appestantă în msna tpimisss- 

25 de kstpe jădikstopă, nsstpsndă opdinăaă în- 
skpissă nsns aa. peintpapea appestantaaăi. în în- 

kissoape. A745 tpeizea sekondino se nămeiute. 

assistantă, sussidio ; datopia a8i este d'a ajjată ne 
gsapdiană, mi. asta affapr za a doza 55 a iem- 
nigei, ne k'ndă uezză d'intsiă intps în temni- 
u5. Daka gsapdianza5 este ispită, mi kiapă om- 
mopită de »ppestantă, assistantaaă sussidio, este 
datopă s7 ună se mimue de aa nostsaă ss5, de- 
fpikz ka ss nă skane appestantsză; ea45 tpeBse 
a se nspyini -nămaif s%5 stpige snpe a Beni 
aanii în ajjatopă. Astă feaază fie-kape temuiuepă 
ape pesnonsasiaitatea sa deosezits; kă toate a- 
vestea ei se ajjstă snii ue aagii; kpui în kask 
de nenoposipe, toni săntă nedensini de o notpi- 

_B5. &nă noptapă, snă gsapdiană mi snă assis- 
tantă se ksakr totă-de-sna întp' 5nă koppidopă 
aîngr a0linna insnektopăazi ui ainigi de ne- 
peteae înkissopizopă ka nsmepize 2, 3,4, 5,wi 
5. Kiîte anzză din sekondini ape nepmissignea 
da se doue akass nentps 24 ope, ne ksndă 
a14ă dgoizea mepuye de kămn5p5 annpoBisio- - 
nementeaze de neste zi appestanuizopă, mi ne 
krndă  aaaă tpeizea- pemmne ka ss  dsks
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opdinize ksnd& tpezse ase înfsnima appestanyii 
înaintea jsdiktopsasi. "Toate aveste sepBiuispi 
ze faue ks prudsaă fie-kape Mintpe sekondini. 

Vepaetapea temnigezopă ge faue ksm sp- 

meaz5: aa 6 ope de dimineaus se faue o sep- 
geţape sneuiazz; aa 7 ope se addgue nzinea; 

ma $ se di ans; aa 9 se -mstsp5; za 10 ope 

mi jămstate se addaue săna; aa 11 mi aa 1 ops; 

se fakă uepuetspi sneuiaze; za 2 se ds demsnka- 
pe appestantăasi, kzundă auesta o noate nasti; 

za 3-ope se faue uepuetspi sneniaze; aa 5 in- 

snektopăaă Bine supe a-mi faue pannoptsză 85%; 

aa 6 se fak& uepuetepi sneuiaze; aa 8 o uep- 

getape; aa 9 uri jămstate se faue o uepuetape 

sneuiazr za kupe este de fans insnektopBAă; ui 

în fine, aa | o0p5 mi jsmztate iap uepuetape 

sneuiazz, kape sa s5 zik meste totă 13 uep- 
vetspi de zi mi de noante. Ileste! toate -aueste 
gepuetspi, temniuepii nekontenită gsseskă kte 

su npetekstă nentpă ka ss iîntpe în înkissopi,- 

ast-feaaă în kstă pietsak appestantă mape 5nă 

miustă de penaosă. D&ns uepuetapea insnekto-: 

păasi. de aa 9 ope mi. jsmztate seapa, keize 

temnigei i se daă azi în msns, ui kendă keize 
se daă găapdiansasi snpe afaue uepuetapea sa 
deza 1 op5 mi jămstate, avesta este toti-d'- 
sna însopită de &nă sozdată apmată. 

Aftapr de anesti temnizepi, zeue soadaui lkom- 

mandani de snă kanopază staă de raze totă-de-
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sna în kastează mi i săntă distpiBăini kăm 3pmeazs: 
- Gusa este năssă a5ng5 noptapă za sui auea de săs55 

a skspii, kai snt; dzos ami: datopia sa este 
d'a n5 aBssa s5 iass din kastezaă niui &nă omă 
ue ns este îmepskată ks snifopms, affaps nămai 

“de Ba fi însogită de Bp'&nă temnidepă 5nifopmată; 
antsaă uszemte noantea în koppidopsză. înkissopi- 
1upă kă nămepize 11 mi 12; uri snă aa2ă tpeizea 
nszenite aa nămepize 3 mi 4. Ei săntă îndatopaui 
ss se npezmeze nckontenită wi dă vezză mai 
mikă sgomotă s5 stpiye ne temuiuepi. Aweste 
sentinezze se skimpă aa fie-kape dso5 ope. | 

Daka appestanuii noaitiai ssntă npea nămepomni 
în kstă nă înkană în temnineae din kasteaaă, 
se  uănă mi în temnigeze kpiminaze din Mau- 
fda, Întp? sna din aseste temnige este o SNDI- 
mntstoape îukissoape &nde se opiunserte -a fi 
înkimi aueia lkapi a5 uepkată sr fsgs. Avea în- 
kissoape este konstpăite întp'snă tspnă wi batst 
de nitits mi stpîmntr în k5t omsaă nă noateniui 
a sta în nimoape nisi ase întinde k întpeime 
întp'însa; viepegii ei a5 o gpossime de masse ni- 
vioape uri săntă atzt-de &medomi în kst kperute 
întp'znsa  mămki mi vignepui, Fepeastpa ei, 
"naat5 uri aapg5 ania de masse depete, este naius 
de dpăui ce feppă foapte mapi. N sa îutvm- 
uzată nivi odats ka snă appestantă înkissă în 
asca snzimsntstoape temninz sr fi nstată apea 
iat întp'unsa mai măată de dsoz 28.
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Înkissoapea mea epea 15085 de zeve nisioape: 
mi aaps5 de masse uri tagangaă ipea 'naată ;fep- 
peastpa în'banatr de mante nivivape deza faga 

rsmrntăazi, epeâ kontămitr ks dos gpizze de— 
msptate sna e aata ka de tpei nivioape, mian- 

mspats mi deo îngpzdipede sspms mspsnts de 
feppă kape îmuedika tpeuepea aepsasi mi kape 
assăda de &niezeaaz. Senniopsaă Kasati mr si“ 
sita de msate opi ne zi; czaă epea npeaaffaiză 
(saaină); mi ksndă n ms grssea în nată, în- 
vepka totă-de snaa mă deue za 25mins, ka s5m5 
npiBeassks. mai pine ks okisat svă skpstatopă. 

Întp'o zi îmi zisse km-mi tiiassemă &ngiize ;epea 
addeespată, ui aseasta ms fska ss îneanegă kstă 

de pigzpoass ui nenpekăpmat5 epea npigegepea 

ientpă. mine. Stspsiamă neînuctată -a-a23ă întpena 

nentpă ge epeamă întemnigată. | 

Dsns zeue ziaze, neutpă-k'5 îmi Benisse nofta 

de msukape, peimăaă. (xpana) de snitaaă îmi 

epea de neajansă.  Frksiă a mi se ksmnspa în 

fie-kape dimineans nvine de snă soadiă. Dap 

kndă ajsaseiă za Mantsa mapeamă în NENE 

mai mată de kut tpei fpanaj, ai din auei tpei 

fpanui keatzissemă mai dinainte snpe a-mi kămnspa 

o mik ks de aus, sn5 kănită, &nă spete mi 

o fsphăzius de zemnă, în kst imi p5m5ssesse 

npea nsnină askpă. Ns- mi epea nepmissă a skpie 

s5-mi pie Bani, ui kăgetaiă za ziazeae ae ze tpe- 

kăssemă în Sibiis, săffepindă toate kinsinmeae foa-
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mei Xpana ue se di appestannizopă nă denir.de 
nisi de tpipănază, niui de insnektopă, .niui de 
xip5pgă, ui de opdinize tpimisse d'adpentsaă deza 
Biena; astă-fează în kzt daka xipspgăză kpede 
nesessapie o&măpe adeoxipe de nsine mi de ină 
nentpă ssnstatea appestantaasi, ez2ă ns noate faue 

aată de kît a pannopta npemedinteazi tpipănax828! 

kape tpimite vepepea asi aa Biena; mi adessea 

_tpekă dos, tpei aăni nîn6 s5 pie pesnsnsăaă. 
Snitază ns este nentpă appestannii din astezzaă 

Ssut-Geopge; înss daka ape &nsză dintp'snnrii, 
konnpinsă nămai de Bpe o penede iszipe de ma- 
zadie, sts ss moapr, este tpansnopată în snita- 
2518 uiBiaă, &nde este nszită totă atstă de asnpă ka 

Ii în ftemnius. În timnaaă. întemnimspii meaze, 

snă nenopouită ks nămeaze de Kaementi fs tpi- 

missă în auează snitază, mi măpi. întp în însă4ă dsut 

dos ziaae. | 
Nstpimentsaă ue se ds osiunită în temniys es 

te o s5n5 saaB5, uii natpă-supe-zeue snuii (adik 7 

- dpamăpi) de uzine neagps ne zi. Dzos seupumatsyi, 

d5o5 înBeaaitspi(nz5u5mi) mi su5 stepeapă de mri-- 
nise ds fie-kzpsi appestantă. Aveia kapiaă pani,notă 
să-i keatsiasks, uni Banii zopă săntă densa în rsi- 
neze insnektopăazi. Iap uei ue n'aă sani mină 
notă vuepe dea famiaziize a0pă, nepdă opi-ue 
nătepe mi mopă adessea de foame. Ilpemedinteae 
tpibănaaazi, ue este snă omă npea omenosă knd 
pegăxeae temnigei îi nepmită 8 ais omenie, a în-
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ksnomtiinuată adessea da Biena desnpe neajsn- 
pepea nstpimentsasi; dap totă-de-sna a fostă în 
pană, 

Astă-fezză tpziamă eă amtentind$ zioa în 
kape, ka uri aats dats, auă fi ssffepită de foame. 
Întp” ozi temniuepsză Beni a m întpega ue dope= 

amă ss-mi kămuepe., Nimikă,“îipesnănseis. — 
„Nimikă, niui kiap o psksuikz de uzine ?% — 

„Na,“îi zisseis mi,mz întopseiz ks faua snpe 
nepete, kzui ms năssessemă în nată, snepîndă 

k5 kinsinneae de foame ae-amă fi simnită mai nz- 

pină. Dsns o jămstate de op, temnisepsaă 
peintp5 kă nzinea.„N'o noeskă,“îi zisseiă ; ez2% 

kemp ne senniopsaă Kasati,kape ms ps 80 
npiimeskă deza dznssă. Mr simpiiă tsasăpată,- 
nemtiindă daka tpezsea saă nz ao npiimi; infine 

0 npiimiiă. Îi maagzmiiă mi eaaă opdons  d'a 

mi se skimga npemenezeze, nentpă kape'i aprtaiă 

assemenea măag5mipize mezae. Kind p5mrs- 

seiă singspă. ms întpenaiă de amă fzkstă Bine. 
sat pă, înfine îmi nsps ks amă fi apstată o fazue 

mîndpie Vamă fi stspsită mai mzată a ns npiimi 
sinea deza denssat. Ilpin &pmape, npiimiiă în 

toate ziazeze &n% adaos8 de nsine deaa sennio- 

păi Kasati, nsns ksndă mi se dede Boiea npii- 
mi sani deaza famizzia mea mi nstais a'mi ksm- 
nBpă ueage ue-mi epeaă neuessapii. 

pete



CAPITULU IV. 

. Mai "nainte! da intpa în amsn&nteze nposes- 

săasi mes, asntă datopă dia înuepla sapstă ui-- 

titopăasi engaesă denpins ks jsdikiae npin z5pi*) 
mi k& aemize mi datinezeve dat alkăsatsazi snepa- 

npe d'a fi jăstifikată daka este innouentă, o idee 

-desnpe tpiBănazize îuaintea kspopa ssnlă uitagi 

de Asstpia Ltazianii inksanani ka kpiminazi nen- 
tps-k-mi igpeskă natie 10p5 uri îneplă %o 
fak JiBEp5. | | . 

În spma. ommopspizopă ue ze > frkg, Azstpia 

în anzaă 1852, găgepnsmsntsaă asstpiakă institsi 

snt tpisănană uiBiză snpe a maska desnotismeză 

(*) În usppize snde nonopaaă simte mi uepe ks sts- 
pzinus Dpentatea mi snde găpepnrmsnts1ă Boeru- 
te a o. nszi în adeBrpă, alcozo se aazegă kryi. Ba 

Btpeani din ei maă onestă, dpenui mi kanabizi, 

kapi se -nămeskă jspi sa5 jspani. Din auci Bsp-, 

Bani se întokmeskă tpisănaaupi în fie-kape opamă 
say distpiktă we - mepseteaze mi otrprskă dala 

nspînii, în îmnpeuisppi koppekpionaze mi kpi- 

minaze, sănts BinoBaui sai ns, mat nainte da fi 

jădikagi în tpisănazăpize pesneklie. Auei jspi 

saă jspani vepieteazs mi  îmnakz mi feazzpite 

îmnpenispspi siBiae uri komepviaze d întpe det5- 

meni.
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(*%) să mizitapă, mi senniopsză Stpand, GsBep- 
natopăaă ginstsazi Mantsei npiimi demissiznea sa 
în ansaă 1854, dans ue kondamns nos natpioni 
ițaziani aa gazepe (manks sianiks) mi înks azgi 
Bp'o sst5 aa zannăpi ui întemnimape în Boxemia, 

Se ziuea ks auezaă tpisănază fossesse npea asnpă 

- mi k5 mzsăpize 25i estpeme sănnspaă ne Maie- 

  

(*5)  Desnotă Ba ss zikz aveaza kape npetinde ss fa- 
k5 vei-aani de siaas, de fpiks nsmai ueea e Bo- 

emte dinssaă. 
Domnitopă saă gsBepnsmsntă desnotikă este azea- 
ua kape întpessinmeazs sape p5ă nstepea scisa 
înkpedinnată de nonopă, aseaza kape îmniaas, stpi- 
pemte mi jefzeiute ue nonopă dcne ksm îi nzaue 
15, î5p5 sm dea sokoteaz5 nimăasi de tanteae 
saaze; asezaa kape kuteazs a zize mi a faue:, Ei 

„săntă aeyea,“ kzm ziuea mi fouea aa noi în Ilapps, 

555 peginiaă de neagps memopie, ministpsaă Bi- 
aapa, p5nosată mi îmmopmsntată în Baestemeae 
Ilsppii întpeni, wi: Ama Buiă, amafakă“, kem zi- 

veas totă aa noi în Ilapps, în dupepossaă tpekată, 
uei ae se kpedeaă nikagi ks komnima din “epă ne 
nsmsntă; auezaa infine, kape ape neomenoasa 

m5ausmipe da gine ue_nonopă în întnepikăaă ne 
însgstspei, în jsgsa5 posiei, în giapeze nprds- 

pii, în misepia demopamspil spstâze mi amnop- 
wipeimoptifepe, mi a-'21% administpa ks Bisizaă ka 
n'o uipeads de site, 

Ili desnotismă pa s zik pegimă de nedpe- 
ntate, de îmnizaape, de annsssape, destpisipe, de 
neaeuizipe, de viokoismă, de sasidepea Biegei snei pe, . 

ssffepinde.
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statea Sa Imnepiazz (noate nenps-ks eaze înts- 
pitaă nonăzapisnea aa peskăaape). Opi-ksma 
fostă Maiestatea Sa întspi otspipiae. de moapte 
ue se esekstaps aa Ilonta-Ilpadeaaa. Ka toate aue 
stea, nă se noate trgsdsi ks &nă oape-lape fenaă 
de kaemingr fasse axaztspat5 ne Ang avea as- 
Mpime saă auea dpeniale. De aucea, snpe ese- 
mn15, fesse npokzamatz o amnistie yenepazb ne= | 
ntpă aseia kapi, npin npouesseze a0pă, epeaă de- 
kxapagi innosengi, kăm mi nentpă aueia kapi dăup 
o întemnimape mai mzată de dsos-zeui- de-a5ni 
msptspississepr totă ue, mtiag, kinziui sat neki- 
nsini ks pastonada. Întp'o zi dis- de-dimineans . 
snii din aueifoati appestani emip5 din temniga 
a0pă aisepi sr peintpe în pian, ne knd îutp'a- 
ueeami op5 &nă appestantă nzprssta aseaaauă 
zokă snpe a mepye aa emafodă. Avuează appestantă 
epea Ppazina, năme sksmnă Itaaiei; kadaBps2ă 
s5ă azeg'snată în aepă, fa uezaă d'intiiă snektakoaă 
ve se „înfsuiurs fpanizopă a3i sksnani din temninz 

Tpipsnaaăaă uinia5, kape aa xoksaă Kspuii 
mapaiaxe (3sQikpnil ostsmemti), epea neBoită ss 

fak akpede asmea ks exaă jsdika zegaazmente. 

De fpikz îns5 ka astă-feaaă st n5 niapz5 25- 
Bepnzmîntăaă adstpakă sea din nătepea sa desnoti- 

k7, se azzesse snpe komnsnepea auea7zi tpissnază 

oameni dipagi wi gata aa opi-ue, kapii nă Bogat 

în seams teksteaze azegaze fagopazize akkssani- 
20pă. În zok54ă rrepsonamexopă de fopme npstaze



48 

we sepgeaă ka instpsmente senniopăazi Stpand, 
se aazesse axateze, ks nsptspi mai Basnde mi ku 
BopBa mai Bikaeanz, kape n'aneaă tpensings a se 
ajjsta kz pastonada supe a ajsnge aa uinta 

a0pă. Dap Boiă apsta ksm npin upefslsto- 
piize z0pă insinăante mi mizzoa-ueze z0pă Bilizene, 
ei înezzaă ne appestannii zopă ka ss ze snze totă 

“ue dopeaă srafze. Tpisenazeă stapizită za Man- 

isa men!pă vepuetapea deaiktezopă nozitiue se 

nămemte Kăpte sneuiaaz de IDpentate. 
Senniops15 Biuentini este npermedinte întp'pu- 

săa5, mi senniopii Ilikkep, lmamanmep. mi San- 
mez: săniă lkonsiaziapi. Fie-kape dintp'nmii în: 
tpersinneazr 5nă sekpetapă. în timnsaă uepueti- 

“pizopă.  Saaapigaă konsiaziapizopă de za auea 
Kzpte este îndăoită din kt upiimeskă uei kapi 
s&ntă aa tpig&nazeze opdinape;. mi mepită sine 

a-"218 apa, | | 
Senniopsaă Biuentini eşte npskată în Gsepin; 

din koniaaspia-i înuenssse a îierna zenize, ini 

lkzndă auea Kspte fasse institgils, exa5 înli 455 

kappiepa -ka konsizaiapă pigaaă mi imuepiasă 
aa tpiBsnazăaă de apezaă din Miaan. Este snă 
omă ka de mai-zeni de ani, skptă mai stpsmBă ; ape 
femee mi mai măagi konii. Este omenosă în npi- 

pinua kzatepii appestangizopă, dap în weea ue 

s'attinge de tpinăuază mi de sepnisissă Asstpiel, 

ea25 ajănme ks skpanzasaă sui kă stpemniuia
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niu5 aa estpemitate. Este ksnosksti k5 ezaă fasa 
napte din souietatea lessimizopă. . . _ 

Senniopzaă Pikkep este nzskstă în  Biena; 
& în Bîpstr ka-de natp5-zesi de ani, 'maată mi 
sine fskstă, mi notpiBită. za toate, de mi Hep- 
mană din kană uns 'n nidioape. Ape o Bzîn- 
depe npefskstr; totă-de-5va sti ks kausat. 
goază înaintea appestantsazi; k5 u6i ue kănoskă 
nozitika. mi kapi  săntă denpinui ks asse- 
menea vuepuetrpi, eaaă papă înueapks a-i în- 
fpikoma saă a-i învezaa.. În skzptă, este snă omă 
ks msats npisenepe. 

Ea25 nă ppea sv site 'piui- odat le este 
fenkpionapă asstpiakă; ns kasir aată nimikă 
de kit intepesszaă gspepnsmntăasi s5ă, mi snpe 
a isăti aa avueasta, opi-ue miz-aokă îz2ă NpiBe- 
mte ka xenitimă. Eaă se afaa în: apmats în 
zăna azi maiă 1849, kendă asstpiaii, dans zeue 
zizae de pesistinus, intpapr în Boaonnia. zi îi 

„ epeaă înkpedinmate opganisapea mi dipekpisnea 
kspuiazopă de jăstiyie mixitape în aspnize Po- 
manniei sănnssse imuepisasi Aszstpiei. Nsmai aa 
Boaonnia eaxă kondamns dsos-zeui mi uinui de 
Biktime afi îmnămkagi ; întpe uei ue fps esekătani 
se afza mi Biptăossză &go Bassi, snsaă din uei 

mai papi kpedindiomi ue însouips ne genepapăaă 
Gapisaadi dens assedisaă Pomei, mi kapi se îm- 
papkap5 ks dsnsăaă în 13 asntpii de neskspie 
supe a ajsnye aa Benegia. Bassi desnspuită anvi 

4
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de komnannionii ss, kpză în msinize Asstpia- 
vizopă. Nomeze senniopăasi Pikkep sa p5msnea 
în peui faimosă în npoBinsiize Pomanniei, kao să8- 

penipe de sînye. | 
_Kstă nentps konsiazziapăaă Smsmanuiep nă 

mtiă desnpe densăză aată nimikă de kzt aueasta: 

ea2ă, este aăstpiakă din namtepe,-ape Bbpsta ka 

de uinui-z-yi de ani mi kansză să & kspaută. 
Eaaă nă îmnainea &nă poză însemnată în konsia- 

“aispi, dap koaka k -nekaintipe ne &pmeae sen- 

niopăxsi. Pikkep. 
În fine, ine uează din Bpms, nă îns uează 

mai mikă, senniopsaă Bapon Sauimnez, ssffzetsză 
tpipănaasasi. Bază epea fisază snsi koaoneză snan- 
nioaă în sepoizisaă Asstpiei, kape fsssesse de- 
gpadată nentpă o' gpemaas mizitaps. În kouiaa5- 

pia sa Sanmez tprisse în JJomeapdia mi stadiasse 
„aeniaze deza Apiui, npofessopă deza Bpesuia; d'a- 

_kozo se dăsse za Biena snpe a-mi komnaekta 

stădiize în &niBepsitate: Eazaă în sksptă timnă pis- 
sini toni banii me-i se dedesse snpe ssBîpmipea 
stădiizopă sazze de zeni. În spms întps în ap- 
mat ui, ks toate ks na tpekstă npin niui Bnă 
esamenă, fusse azatspată aa uaptea jădidiap5 
a sepBiui5ai mizitapă. Kspsndă fasse însauată 

aa gpadă de asditopă mizitapă, mi ksndă eui 
din apmats, fssse nsmită konsiaziapă kpiminază 
aa Sondpio. Eazză se fskz atst de neszffepită în- 
kst în anăaă 1848 astopitsyize itaziane fps neBoi- 

N
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te de a-aa% appesta ks ss-'a2% skane de făpia no- 

nopăazi. În timus de gindi-supe-zeue ziaze fssse 

înkissă întp'o odae npea-msansmitoape, snde i se 

addsuea totă ue stea dopi; dsuz aveasta, fgsse 

kondussă ks toate upekasuizneae nătinuioase 25ng5 
fpaii ssi din Mantsa. Dans ue tpekă peBozăni- 
snea, ează sc dăsse aa Mizan mi fasse năniilă 

memspă a4aă tpiănaa5a8i kpiminază. 

Dans penuata din 6 fespsapiă ansaă 1953, 

za Miaan fead-mapemaasaă Gisaai instităi gută 

tpiesnaaă uipiză mi mizitapă. snpe a jădika ue 
dei ue se amwmestekasseps întp'nsa, mi Sanmez 

fosse uămită jădikwtopă. Eaaă fessease Bine a- 

zessă supe îmazinipea kpănteaopă datopii ue-'i 

epeaă imnăsse, mi dede doBady ks întpegime de 

înkpedpea ue kommandanteze mizitapă năssesse 

întp'5ns5iă. Este knoskstă tatăzopă ks ează 
akondamnată aa moapte mante inu mi ko a 

tpimissă Bpe 0 sst5 aa gaaepe. | 

Buă-atst de mape deBzementă nentpă inte- 
pesseze .Asstpiei mepita o pekomnensr. Eaaă făsse 

“ îngitată u faue napte aa Kăptea sneuiaa de jăsti- 

pie în Mantsa, -ui npiimi auează nostă nentpă k5 îi 

addguea mapi 1ozoasse. Ilpouesseze ueaze mai kom- 
naikate mi ueaae mai însemnate, a8i îi făpă îu- 

kpedingaie. Ea25 este 5nă omă sksptă, nosită mi 

foapte p5ă fekstă, kansaă să € mape, okii ii 

săntă miui uri nikaeni; nentpă ks este mionă 

(noniBossă), noapt okezapi; ape 5nă nasă ks
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prpteaă pidikată. în ssssă; îmi ypispiszenute neîn- 

setată dos sskate stsfepi de măst5ui; ospază1ă 

asi este gaazină mi amsnznteze fisionnomiei saaze 

înfenimeazr o imnpessisne nenasksts ; ape BBp- 

sta ka de natpă-zeui de ani; Bopsemte itaziene- 

mte ku kpndă apă fi itaziană, k&noamte mi kiap dia-, 

zektsză zomBapdă uri desupeusemte kă spp5 totă 

se nă este aăstpiakă. Este snă saftretă piză (ne- 

mepnikă) înzestpată ks măats pea kpeding5 mi Bi- 

kaenie km us noate agea uepekie. Astă-feană es- 

te omuai kspăia îi epea înkpedinuats nipa f5- 

kat kontpa mea. | 

Kptea suesiars de jestiic, fiind &nă îpi- 

psnază esuengionană, n5 nepmite ss 'aiBp akă- 

satăză npe &nă annspstopă. Kindă apestantsa5 

 akăsată mentps kaăss5 noditik's este dăssă în Bpe- 

spa din înkissopize destinate nentpă deuinzui, 

npouessăaă a8i este înkpedingată &nzia din kon- 

siaziapii ue mtiă mi noate ss fie mi npokspopă 

mi agolkată wi jsdiizstopă. Ile kîndă apestantsaă 

se aingezemte în temniu5, npiBată de opi-ue în- 

kainape k amiuii szi, lonsiaiapăaă se ok5n5 

a addăna opi-ue donezi noate gessi în x5ptiide 

npinse de aa dansăag saă în msptăpissipize mi 

- koppesnondinua uezaopă appestani ka komnaisi 

ai a8i saă pensipi. Asta. Ba 85 ziks a doeedi 

o nips, saă mi mai Bine, komnizayisnea npotiesss.isi. 

Kă toate uwestea, din k'sndă în kzudă appestan- 

teză este uepuetată, ui mepuetapea azi se faue
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în npesenua - konsiaziapăasi, a suzi sekpetapă 
ni a -duoi assessopi, aaxeui dintpe. uetspenii 
ve a5 mai năgin5 neanzekape nentpă Asstpia. 
Tpeaga auestopă daoi assessopieste sr nazs-de 
sa întpessinnată pastonada; dea ssffepită apes- 
tantăaă auea kinzipe; de s'a fekstă appestants- 
251 îndemnspi da msptăpissi asssupa îmnperis- 
p5pizopă apstate ile akkăsatopii ssi. „Dap astea 
toate ns sănt aată uega de kit nsmai o kspats 
komedie; ksui daka npe snăză din auci asses- 
sopi upă kăteza 's7 se onnse aa Bpe nă aktă 
azaă Bpe &nsi din memspii. tpizănazăasi, îndats 

apă asa eană-înssmi aokxaă appestantaasi în! 

temnigb. -Auci assessopi săntă nămai nimte as- 

tomagi, nentps totă ue se attinge de npoueszaă 

appestangizopă; ei nă fală aată-uepa de kit nă- 

mai faekspeskă întpe dânmii mi ne opi îmi 

netpekă pizindă de -appestanni.  Aafe opi ci în 

îndemnă a deskonepi .totă ge mtiă, ui adessea 

dopmă în timnsaă uepuctspii npodesseaopă. În- 

ss sfspmităaă nentpă kape ssntă ei azemi înză 

îmuaineskă kă sksmnptate. Fps a Boa de 
scams aa niui ăna din &pmspire. IpiBăna15A5i, 

ei npin afaapea aopă de faus aa uepuetapea npo- 
uessezopă, akkonepă oape-kăm în okii zmei 

neagpa kăpetape a gpepnsazi aăstpiakă. 

Înaintea avestopă natpă nepsonaye, kape 

toni a3 intepesssaă da kondamna — ksui k5ye- 
Y tsnă Adstpiei ns este d'a deskonepi dala săn-
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nămii si itaxiani sânt innouenni sa ksanaBiai, 
qi de a-i faue ss maps ks sentă kăanasiai mi 
da-i kondamna; — înaintea auestopă natpă in- 
dinizi, zikă, este addassă appestantăză ka ss. fie 
jsdikată. Na i se ds azi niui konie dene kon- 
dika kpiminazs, nisi nimikă kg kape 35 se noa- 
t5 fepi d'a nă-mi aggpaBa eA15-însămi nosipisnea 
npin pesnsnsăpize saaze. | 

Daka, în kăpsă1ă uepuetspii, jsdikstopaaă 

siinte ks appestautsză st» aa îndoiazs d'a pes- 

n&nde, mai "nainte d'a-a25 înfsnima adsa oaps 
snă maptspă minuinossă (mi Bai! se gpseskă 
mgani!) este ksmnspată mi năssă dans nepeteze 

de aa snateze appestantsasi, de snde npiutp'o minr- 
ktoape fepsstpse kă zespezae m'psnte, e425 Be- 

de ue appestantă, mi affipms toate kstei sa op: 
donată ss affipme. fspr a k&ueta kstăuli de nă- 
uină aa sakpBaă addenspă saă aa prstatea zisse- 

a0pă saazze. Auezaă maptspă minuinossă este gi- 

ne naztită nentps sepBiui1ă ue fage, wi n'ape 

a se teme d'a fi deskouepită, fiindă-kr mi kiap 

ksndă appestantasă apă sksna de jzdikstopi 
spi, e415 n mnoate nedensi me auezaă maptspă 
snepjspă ne kape ns a-a przată nisi-o-dat mi 

axaă kspăia nsme nă'aaă imtie. 

Zisseze appestangizopă ssntă stepse mi 
skimBate în xsptiize uepuetspizopă fps nisi ană 
skpsnzză; mi togi ksui Bopă nătea s5 Baz5 Xîp- 
tiine aueazopă npoesse, se Bopă koninge de a-
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geasts fants, BEzindă kr adezze xsptii fanuifika- 
te, sănt& ne ssp skpisse de appestanani. O 

[lVanoi -săB-semnrtăpiae appestanpizopă 

s&ntă mai de totă neuepste.. Ka, ui pestsa5 npo-. 

vedspei aveaazi tpiănază, în assemenea npoues- | 

se exze sepBeskă nsmai nentpă okii oamenizopă 

mi nimikă mai  măată. Ilposesseaze nozitiae 

săntă nămai o affazepe de fopms deaa îngenztă 
nsn5 aa sfspmită, koui kendă Asstpia appes- 

teazz Bpe 8nă omă, soapta 15i este otapite mai 

dinainte. 

| În timnaat komniaayisnei npouesssasi, Ksp-. 

tea snesiaat tpimite inteppogatopisaă skpissă za 

kommandanteze de ksnetenie aa4% nposinuiizopă 
Homsapdo-Beneniane aokoitopă în Bepona, za en. 

sopii npessei din Benegia uri aa ministpă de gpa- 

pie rui de jăstigiie din Bieua, Auează intpppogatopiă 
este tpimissă wi pentpnată de mai msate opi 
kg kommentapii, mi zne opi.se mai ari adaog5 

întp'snsăa$ Bpe o nsos infopinayisne saă Bpe o 
aat5 aepuetape mai segep5.—Ilpin aveste miz-A0a- 

ve ue npeazsngeskă npozesssaă întp'ână kină nemsp 

pinită, tpipănaazaă addans ui eaze mai mivi a- 

msnânte attingstoape de akkssată, kape, k8 toa- 

te auestea, se aingezemte în temnins kite daoi 

tpei mi mai măagi ani. Ksndă nposessăză es- 

te ne sfspmită, appestanteză € înmtiionată kă 

tpei ziaze mai 'nainte mi îndemnată a msptspissi 
totă ue noate mti. Anoi tpisănaa3aă ine snă
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konsizaiă npibată- mi nponsnns- sentinna finax5 
kape atânui este tpimiss5 aa Bepona, aa lene- 

pia mi aa Biena, mi întăpnats, d5ns o întspzi- 

epe de dsor saă 'tpei azni, -ks saă f5p5 modi- 

fikapisne, dene kăm este îmnpenispapea. Kznd 
ea pesine întspits, se uitemte appestantăazi, “e 

este kondamnată mi - tpimissă aa ganepe saă aa 
emafodă. * Sentinga opiginaas pemsne în Man- 
ta, uii konie de ne densa -se tpansmite za Be- 

nemia, aa Bepona mi za Biena. 

„Kîndă este s5 se konfipme Bpe-o sentinus 

de moapte, kommandanteze mizitapă uezză mai 
mape. din nposinuiize xomsapdo-eneniane uri 

ministpă de gpagie unii -de jsstinie ssntă korsă 
atani. Stă nentp esekstapea sentinnei de moapte, 

daka nonopăaă din zisseze npoBinuii este în ai- 

nimte, tpeue .kstă-pa timnă deza npokzamapeă 

D5n5 Aa esekztăpea ei; iap daka, din kontpa, 

nonopăză se afas în stape de fepsepe mi daka 

gsBepnsmîntsaă kpede de fozossă a faue Bp'snă 

esemnaz, atănvi tepminapea npouessăazi se faue 

penede ui sentinma. se eseksts îndats. 
_Astă-fezaă fage Azstpia ks toni ks aă 

kspanislă ss a5kpeze uena nentpă sineze msppil 

zopă; ea sakpifik Biana z0pă nenipă uează mai 

mikă intepessă aa2ă el, saă nentpă mează mai 
mikă kanpiuiă azaă sateazinizopă sri. În adde- 

B5pă nozitika ci este admipazizb kt mi eza- 
stikz. |
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Amilksaă me Kaasi a fostă esekstată (ommo- 
pît&) dsns measse asni deza. dapea sentingei 

sazăe. Ppovuess5aă a8i epea upea simn1ă, Bietsaă 

jăne! lui ează msptepissi kspată aklkzsato- 

pixopă ssi ks penisse în Itaaia kă otspipea da 

îndemna ne lomnatpionii szi-s5 se „pesoate kon-: 

- tpa fipannia0pă z0pă asstpiaui,-uei mai neîmns- 

kani inamivi ai azi. Mzptsp'ssipea a85ă, ne ADn-. 
g5 dokămenteze tpimisse tripsnaazazi de mini- 

stpă gpagiei mi. jăstinici. fs konsidepats .ka o 
întpeags mi denainz np6sr nentpă kpima de îna- 
at5 îprdape ae este uedensit ls moaptea. O 

mape. emonisne domnea în Miaan din kassă uă 

mepoassezopă appestrppi ve se fzkassepr, kA 

fesseiă ni eă appestată. Asstpia anea neuesgi- 

tate de snă esemnas snpe a pesnsudi teppoapea 

întpe pezeazi. Kaazni fssse kondzssă aa amatodă 
aa 4 isaziă 1855. 

Din o sst5 mi mai pine de appestangi ve 

s&nt5 întemnigagi aksm aa Manta, uindi-zesi, 
sezaă nsgină, săntă innouenzi kiap în lconmtiin- 

ma jădikwtopizopă aopă. Ei a fostă appestani 

nsmai ka simuai senzini mi nimikă n5 s'a do- 

pedită kontpa zo0pă. Asstpia îns nisi vdats 8 

askpeazs t'6p'5 pint5. Hzpendă saă mai tspziă 

pomă. azi BopBindu-se d'o amnistie ka sea din 

ansaă 1852. Ye dogadr mai pie de sasndenea 

asestzi gsnepnsmrntă 'nspinteskă Boi-Bomă-noi 

a npiimi kndă auesti oameni innovengi mi peks-
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noskaui. de astă-fezaă, popă fi aisepani za a5mina 
soapezsi, dăns ue Bpe gnă kanpiaiă azză tipani- 
a0pă,aopă pa szei nstepize mi enepgia xopă! Dene 

oniniznea Kspyii, nimeni n esse din temnins- 
innosentă! Aseazopă ae ssntă innouengi, ea ze 
d5 o-eplape o aministie; ui gazetteze agstpiave 

se: zimeskă de mapea . kzeminus, de nzpinte- 
mteze îngpijipi mi de issipea de omenipe azue 
S5Bepanăazi. | 

-Deza intpapea mea în kasteazară sant- eop- 

ge nsn5 ksndă fsgiiă dintp'6ns52ă, n'amă a- 
fzată ss se fi întpeBsinmată Ksptea ks Bastonada. 
Anestă fează de toptsp5 este astopisată de kon- 
dika zemisaatias; mi kiap ksndă n'apă fi arma, 
-Kptea apă nstea sz-a2% întpegsingeze în Bipts- 

tea jspidikmisnei saze ka tpisănază nozitikă esuen- 

mionază 244% Asstpiei. Însz fiindă-ks a Bozată 
ks Bastonada peoats nonzzani&nea, în zok54ă ei în- 
tpezsingeazs aate fezzăpi de kinzipi, kape napă mai 
năpină kpânte za pedepe, dap în peaaitate k3 
măată mai stpiitoape. Appestantsză ue nă B0- 
emte a pesn&nde «a întpesspize ue i se faue, 

este kondamnată ss fie înkissă singspă în Bpe-o 
temnins npegztits întp'adinsă uentpă assemenea 

îmnpeyispape; în avea temnius i se faue dos 

saă tpei wepuetspi mi este ssunsssă aa snt în- 
teppogatopiă naină de Bikaenii dipaue npin kape 
îzaă amsmeskă; dekaapanizneze saaze săntă. ksm 
amă esn&ssă mai săss5, stepse mi skimbate, a-
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noi înză întoapnz aa temnina sa. K'sndă înkissoa- 
pea singspatiks, nstpimentsză BoznsBiuiossă mi 

de neajsnsă, komsinată ks p55aă aepă mi uis- 
dateze effekte azze auezopă din Mantea, pedskă 
ne appestantă întp'o komnzekts stape de npos- 

tpanizne fisikm wi. mopaas, atânui eaz5 este din 

răoă., dens sn ană mi mai ine, dassă iap5 

înaintea Kspgii snpe a fi gepaetată. Jlassă ne 
uititopii mei. sr jădize ue fezză notă fi pesnăn- 
săpize aa întpesspize însenaztoape mi nekonte- 

nite ue i se faue &nci assemenea Biktime. - | 

Snpe mai pus îngedepape Boiă sngne ne. 

sksptă uititopizopă mei uipk&mstangeze ue ad- 

dgssepr în kastezasat Sant-Geopge ne tpei din . 

komnannionii mci de întemninape. Se Ba .Bedea 

ks singspăză miz-a0kă npin kape noate ss ska- 
ne appestantăză d'a 'n5 se tpzda însă ui d'a 
ns denănuia ne nimeni, este a tsgrdsi toate ak- 

kssspize uei se addskă, saă an& pssnsnde za 

nivi &na din întpeszpize ue i se fakă. În ansaă 

1853 snă5 jsne nsmită Ronki fssseappestată aa 

Bpesuia dene o densnsiagizne f5ksts aa noai- 

pie de &nă oape-kape Apisi,. snionă de npofes- 

sisne. Ronki epea sn525 din ei mai înfokani 

memspi ai Komitetăasi Nanionază din Miazau: 

epea &nă tsnspă k5 mapi tazente mi de B5uT 

famiagie. Întpe xsptiize saaze se g'5ssea 0 skpis- 

soape a asi Ilioati, &n5aă din eksizagi, în kape 

se konnpindea avueste Bopre: „Snsne B5p545i
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meg Koppenti ks-i Boiă. tpimite nsnza ve mi-a 
vepstă.“ Nomai aseastă fpasr fe de ajsnsă snpe 

a motiBa appestapea 5 Koppenti. Întpenată des- 

mpe înmeajessăză ue năieaă apea. aueste BOpE€, 
„ Koppenti pesnsnse ks eaze konnineat. kopatăză 

addepspk ks ea15. sepăsse nimte munzs dea B5- 

poză s5ă. Senniopăză Sanmez, nentpă. ks; n5 

„aBea aat5: donads kantpa asi, apă.fi tpessită 

sz'a2% ziepe îndatz; cază îns5, în 10k5 d'a'3ă 

zisepa,- î11ă amweni k5 o măauime de întpesspi 

mi kă îndemumpi Bikaene de totă fe1515, n&mai 

- moi ngmai ka ss'ază fak a psdi, npin Bpe-0 BOp- 

55 însămi-caaă sekpetsaă înimei sazIe. Întpe 

aateze îza5 întpess daka shkpissesse BrpBazi S5ă . 

de ksndă se appestasse Ronki. Koppenti, f5p5 

esnepienus de “kăpseza ue ae întindea Ksptea 

sneuiaz5 de jstigie snpe â săpupinde- ne Bik- 

timeze sazac, pesnsnse k-i skpissesse. „“lei-ai 

skpissă ?«. întpess Sanmez.: „Ks Ronki epea ap- 

pestată.« A fostă desteaă atztă, mi Koppenti f5s- 

se -tpimissă aa Ink5isinisnea snediaz5%). Kendă 

Koppenti 'întpess ne Sanmez nentps we îz2ă tpi- 

mitea akoao, „D-ta ts-ai kondamnată însă, îi 

pesnănse eaaă,; mspispissindă ks a'i tostă -in- 

fopmată ne Bspsaă D-taazze desnpe appestapea 

azi Ponki. « 
  

* (*). Bnă tpicsnază sekpetă din a kspsi epretape ni- 
meni n5 esse ne osîndită.
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Koppenti, ksndă fsgi din kastează epea în- 

ks nămai senzită, sentinga sa-n5 i se nponsn- 

masse. | | 

În ampiziă ansaă 1854, Gpioai, 5nă jsne 

esizată. (fpateae npeotzasi. ue fessesse îmuăal- 

kată) ajsnse aa .Bpessia săB &n5 n5me tazuiă. 

Taaă se dssse aasnă oape-kape Annisaa FeBep- : 

zani, mi gsindă'aaă însonită . de kommiss5aă 

stă, îi zisse ks epea îndatopată a-i da o skpis- 

soape deza domnsaă Kazzoaa,. 5nă esizată. „Eă 

nă npiimeskă skpissopi deza Kazzoaa, nisi deaa 

ppe-sn5 aată esizată,“. îi pesnsnse ex45. Gpiozi 

“nă insiste. Dn kste-pa ope eza% fssse appe- 

stată. În xzptiize Saaae se g5ssi nămeaze asi ke-. 

Bepzani. Întpenată nentpă ese afaa, 22 d5nsăaă 

auestă năme, e44% snăsse îmnpenispapea astă- 

fezaă kămă B'o apstaiă-eă. În auează timnă Fe- 

Bepzaiii adpesss noaiiei o skpissoape npin ka- 

pe dekaapa ks făssesse za d5ns845 5nă omă 

“me kape:eaaă îzaă B5nsia însrpuinată k5 Bpe-0 

missisne nozitiks. m 

De tpik5 ka uetitopaă se n5 jsdize npea 

ks seBepitate kondsita asi eBepzani, tpebăe 85 

mție k5, dene aegea azstpiakw, auenaa kape d5 

ppe-snă semnă de desaftekpisne (nedpagoste) 

kstpe gsnepnzmsutsaă aăsipiakă, ui ape ne 

îngpijemte d'a infopma ne nozinie desnpe ueea 

ue a nstată afaa, este ssunăssă aa nedeanss de 

ginui ani de carcere duro. Appestannii astă-



62 

fează kondamnani, noptă nekontenită aanmpi, se 
kăakă ne o aaigz, săntă nătpigi kă nsine uri 
ans mi kondamnaui aa o mănks nenisias. Deaa 
peBoa5uisnize iskste: de SiazBio Ileaaziko, Azstpi- 
auii s'aă deuissă a desfiinua nedeansa kă car- 
cere durissimo. Eaks ksm este definite aueasts 
nedeauss în kondika nenass. i 

„Kondamnatăaă Ba fi m'puinită întp'o tem- 
nip5, npiBats de opi-ue kommanikagisne, kă a- 
tsta a5mint mi ks atstă snaniă, kstă. Ba fi. 

„stpiktă nevuessapiă nămai uentpă konsepBapea 
pieuei saaze; ează Ba fi neînuetată înkspkată de 
zannăpi gpeazne ui tapi za mini wi aa niuioa- 
pe; bămai aa opeze de mănkr Ba fi skossă din 
zanuăaă kă kuape Ba fi aegată neste kopnă- i kă 
5nă uepkă de feppă; msukapea asi Ba fi mine 
mi aus, wi aa fie-lape dzos ziade kste o: fep- 
tăp5 kaazds (cibo caldo, fsksts de feazii de asi- 
ne îmmăiate în ans kaadz uri snse ks NSin- 
tik5 gpessime), iap kapne sm nz i se dea niui 
„odats; natsaă azi na fi fskstă de sksndspi ni- 
ponite, mi nă'i Ba fi eptată a pedea ne nimeni, 
f5ps esuennizne, « | 

Astă-fezaă Asstpia sixemte ne toni sănngmii 
szi opi a se faue snioni saă a îndspa aueasti 
teppiBia5 aatepuatiBz. În Lomsapdia aueast5 ae- 
we este spaBats; akoxo Itazian:i sânlă atztă de 
otspini aa pesistinus, în kstă addeBzpatsaă na- 
tpiotă noate ss meapgă opi-znde Ba goi mi -s%
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fie sikspă kr Ba grssi aziaă mi aunspape. În 

faga mea; din Jlomsapdia, amă fostă npiimită ku 
păkăpie de măagi oameni kppopa n5 x ksnoskă 

nivi kiap nămeae uri kapi, n&mai' neutpă ka sp 

ajjste ne n5 inamikă aa25 Asstpiei. îmi năneaă 

în upimejdie nepsoaneze z0pă,famiaziize mi  kiap 

Biaua 10pă. | | 

Dap. nă se noate aintenta deaa toi « oamenii. 

znă assemenea esemrias de apneganiăne mi Fe- 

Bepzani nă fgueă de kwt5 a se sănnsne zenizopă 

densnuindă ne Gpioai aa noaigie. Eaaă fssse în- 

tpebată ku &mize înkisse de mapeze însiiektopă 
desnpe pezanisneze sazae kuakkăsatsaă. Pesnsnse 

ks eaxaă nidi-0- date m'aBsssesse Bpe o peaanis- 

ne k5 Gpioai, uri aptz ucea ve se netpekăsse în 

pisposaă sră, de fans ks komissăazt s5ă.. 
Avesta, întpegată wi dsusăaă, konfipm avea 

dekaapaniăne a asi Penepzani. Daus 5n5 a5ngă 

npouessă, Gpioai făsse kondamnată za moapte, 

dap în ăpin5 nedeansa sa făsse skimBats în ontă- 
snpe-zede. ani de. carcere duro. 

Ks toate auestea Fegepzani n fzsse aipe- 

pată. Ksptea sneuioas de justinie pek&norutea k'5 

p'aBea matepie de nponessă. Illi d'aueea mag 

tpimisse ss fie jădikată în tpiganaasaă din Be- 

nepia: ea avestă opamă sossi îndatr opdinzaă 

ka sv se peuie FeBepzani înfemninată ui sB'225 

înfpuimeze inaintea lukăisiyiănei sneuiaze. Aueaaă 
opdină se esekztr întokmai aa 1-iă. oktomspiă
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ansaă 1855, mi Fenepzani fasse kondassă în kas- 

tezzza% Sant-Geopge: Ja uepuetapea sai se zis- 
se kr daka ea uri kommissăză s5ă apă fi t595- 

Azită penipea: asi Gpioai aa , dnnsăaă, n'apă fi 
fostă appestată. niui-o-dats. Ilentp ks ează de- 

kaapa ks fskssse totă vwe-i făssesse npin n5- 
finy5 ka s» înk&norutiingeze îndals ne moziuie, 

jădikstopăază îi pesnsnse ks Gpiozi epea mi ap- 
pestată atsnxi ksndă skpissoapea sa fgsse npi- 

imite aa noainie.. Akkăsatsaă însepke -d'a oB- 

sepBa k5 ea4% n5 ultiea avea fantr uri ks n5-Bui 
nstea înkinzi ks în momentză ksndă Gpioai 
emea din pispozaă sr, k5zăsse în m'bineae n0- 

zigiei. Dap aneste pagionamente ns sepBipr aa 

nimikă. PFeepzuni făsse dată aa Inkăisigiănea 

sueviaas, ka senăită de înaat5 tp5dape Ii on 

damnată, nentpă kpima sa, za sinai ani de gazepe. 

Aaaă. tpeiaea esemnaă ms attinse mai a- 
dinkă dekît geaae-aate. in ksazstopia ue frkăiă 
za Biena tpekindă npin 'Epiesti, nszuis aa tea- 
tps 5nă jăne we îmi nzpea ksnoskstă, îi dedzis 
ksnomtinuz ; ează îmi zisse ks. fisionnomia .mea 
îi epa ks&noskzts, dap kr, ks toate auestea, nă 
ntiea wine epeamă. Bopipsmă kste-Ba mină- 
ie desnpe ueea ue se penpesinta ne suens ui 
konsepsani&nea noastps se înkiez n&mai întp'a- 
iptă. Adăoa-zi ms npezmszamă ks sn jne 
Itaziană ue atănai epea în sepBiuizaă Asstpiei, 
kndă pentzaniiă ne tinrpăaă ks kape .popBis-
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semă seapa aa teâtps. Îi snăsseiv ln kpedeamă 
a-mi addaue aminte. ks a-amă fostă întpanită za 
Poma mi ks nsmeze 85% epea Epnasto Gaasan- 
ni; exză îmi pesnanse ksse nztea, dap k5 ng-mi 
addauea aminte de aaea vipkămstanus, ÎL de- 
deis piazetsaă k5 nămeze meă ne kape epea în- 
semnată. nămeze meg uează,. neaddenzpată de 
Geopoe Xepnag, mi. dzus525, de noaiteas, îmi 
dede piazetsză k& uămeze asi. Iloxigia desko- 
nepi ks că BopBissemă în: Tpiesti: ks Gaxpanni. 
Îutpeată desnpe dpnsăază wi desnpe măani aapii 
de odatș, snăsseis k5-'a225 ksnoskăsemă aa Po- 
ma mi k5-"a2% penisanissemă din „Întzunzape 
în 'Tpiesti. | 

D5us aueasts dekaapanisne Gaapanni fssse 
appestată aa 4 maptiă anxaă 1855 mi sinnăssă 
za inkăisimisnea sriegiazi. Sa donedită npea 
înedepată k5 ezaă n'a aBstă niui-odats Bpe-o 
pezapisne nozitikz k mine, dap kz toate aues- 
tea a fostă appestată nentps-ks5 ns m'a fostă 
densnuiată aa nozimie. Mai "nainte da fani din 
kastează, dekaapaiz din nzoă fopmazamente sen- 
niopăasi Sanmez ks Gaaanni n5 m kănosks- 
se nii-0-dats ks nsmeze mes uezaă addepp- 
pată de Opsini. ks -eă ung npongnuiasseră niut- 
de-kăm avestă nsme aa Tpiesti, ks eaz5 ns ms 
ksnomtea dekzt nămai kă nzmeae de Xepnag, 
mi k5 epea ks totăză innoaentă, ueca ue ui 
lkonstatassemă în npimăză meă inteppogatopiă. 

5
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_Kătoate auestea îns; Gaabanni se af înk'5 ap- 
pestată în kastezsaă din Mantsa. | 

Jadiue gititopăză dene aseste fante, daka 

îi € ks nstinns 8n5i akkăsată s5 BopBeasks ks- 

pată mi fsps Kotitspi ksndă se afas înaintea g- 
usi tpipsnază asstpiakă.- N! Snpe a se diskăa- 
na exză tpezse s5 azepge aa totă feaazaă de 

stpalameme, mi s5 dea nămai pesnsusăpi eBa- 
sie mi minuinoasse desnpe ueea ge se attinue 
de aapii, daka Boemte a eBita ss nă fie pznini 
janii uei niptăomi din sînt famiaziizopă 20pă, 
mi 55 n5i Baz: kondamnani, zinyezindă ani în- 
tpem în temnigr ui adessea măpindă ne emafodă.



CAPITULU v 
Kndă D'5 întpemaig înkst nsteis- S5 m'5 

skoaă din nată ui. ss. ms upesmBas npin. înkis- 
soapea mea. făsseiă kondsssă întpe doi temni- 
uepi mi dzoi soadaui “le ainie, ne skapa ea se- 
kpets, za Ksptea de jastiie. Kanzaă mi se în- 
Bsptea de âmeneazs; asia nsteamă s5 ms niă 
ne nivioape; epeamă atst de saasă, înkzt asia | 
mi se auzea gaassă. Dans ue tpaBepsais ne-. 
tepminasiaăaă kopidopă, fssseis kondsssă întp'o 
odaie din stagiăAă (katăa5) de jossă, snde se afraă 
matpă indiBizi. Ilzzitopii psmasseps aftfaps. IIle- 
zăssemă aîngs o mass5 mape; în dpeanta mea 
epea konsiazziapsaă Sanmez; în fama mea Bapo-= 
n51ă Kopasaisti, sekpetapsză s5ă; wi în stsnga 
mea dgoi assessopi. 

„Bois apsta kăpată mi sksptă inuidenteze uez- 
a0pă d'intiis tpei inteppogatopispi ue-mi a5aps, 
ui Bois a5ssa ne sititopă o jsdika desnpe dsn- 
seze de ne imnpessisneze ue eaae-i Bopă faue. 

%*
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Tl'otă &e snepă este, kr tpista mea esnepiinub 

pa fi de fozossă tst510pă5 komnatpionizopă mei.kapi 

apă nustea, din nenopovipe, s5 se afae în asse- 

nenea vipksmstanye. Aueaze. inteppogatopiăpi n5 

epeaă nidi-de-ksm 5nă ue năoă nenipă mine; mi 

ks toate auestea, ka. SD Sn8i5 addensps2, mi se 

nspeaă npea- amenitoape. 

Dans me se f5k5 tpuepe, senniop57ă San- 

ez ms npiBi kă nekaintipe kste-Ba maoraente, 

anoi îmi zisse: > 

„„— Gpane akkgsaniăni pi se addskă D-taaae; 

mi săntă konBinsă 3 exe săntă dpente. Ilentpă 

L ta akăwm este o uestisne de niamgs saă de moapte. 

Întpenaiă de ue kpime epeamă akkssată. 

_— Pesnnde aa întpespize ue pi se fakă 

— penziks kă seBepitate senniopăaă Sanmez — ; 

nămai jsdikstopsaă ape dpentă ss întpese ; pă-aqi 

înkingi ks Bei nătea afaa uepa deaza noi. 

Anoi sekpetapăaă shkpisse semnsipea mea 

dene ksm îi dikta-ez25. 

— Bisitate-te-a uine-Ba înainta sossipei D- 
taaze în avestă opauă? 

— Dapr. | | 
— Gpssiti-sa ueBa assănpa. D- tazze?, 

— O aegstspiur k5 otpaBs. 
— E ue intengisne ai fostă nsstpindă auea 

oipanz? 
— entpz a m% sinăuuide, za pe o îm- 

npenispape.
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Fesseiă atsnui întpesată desnpe am'snsnteze 
vezze mai mig&aoasse ass&npa k5aastopici meaze 
deza Easenia aa Sisiis. azea ne kape mi se 
adpesssaă întpeszpize, ms fk5 s5 kpeză ks pinta . 

tpemepei meazze npin Mizân făssesse deskonepits. 

Mr tepiiă îns k5 uea mai mape îngpijipe ka s5 
n5 daă, npin pesn&nsăpize meaaze, uea mai miks 
deszsmipe în aiea upiviny5. Senniopsaă Sanmez,. 
ms. întpess de Bopsissemă ks Bpe o ksyi-Ba I- 
taziani ne kapi ea2ă mi-i nsmi ka tsksndă uap- 

te din komitetaaă nagionază. Pesnsnseis în modă 

negatiBă.  Assăupa pesnsns&piaopă mezze, - 225 

se sksa5, îmi înkpăuimy ppageze, ui pezem'sndz- 

se de snateze skasnzasi s55, m'5 npipi dpentăi în 

fans, Mi îmi zisse: Ea 

—: Kanomti-D=ta ne 5nă indiBidă namită 

De Giopgi, ue aoksemte în stpada Madezena za 
Mizan ? - 

—. Ns5, domne, n ssntă în peaanisne kă 

nimeni în  Jlomgapdia. 
Ja aueste Bopee ea45 aunints okii za mine, 

lkaetins din kană rui zisse ks &n5 , npofendă S8- 

snină; 
— D-ta azepri aa neipea D-taaaze. 
Din întpeszpize ue mi se frkăssept uîn 

aui, înnezzesseiă k5 exaă ksnomtea demapmeze 

meaze snpe a ms pentsani ks De Giopgi aa 
sossipea mea în Mizan. Kim nstăsse însz ss ze
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mtie, nă-mi fă ks nătinu5 ss gideskă nigi-de- 

km. a . Se 
Ronsiaziapsaă îmi năsse atsnui înaintea-mi 

o enistozs a mea ue o skpissessemă ksndă epeamă 
întemnigată în Biena, mi ne kape epuetsto- 
p5a5 meă, lansat denaptamentăazi affauepizopă 
stpine, npomissesse a o tpimitte în EaBenia. 

Tepsssemă ka pesnănsăaă ss fie adpeseată kstpe 
insnektopăză noainiei. | 

Passeis întpenată daka asea enistoaz epea 

skpisss de mine, mi pesnsnseiz ks epea skpis- 
85 de msna mea. Sanmez îmi n&sse îndatz îna- 

intea okizopă o azt5 xsptie mi ms întpest de 

epea skpiss5 mi aueea totă de msna mea. 
Rsmssseiz îmmw'spmspită kzui în auea 

xsptie epeaă nimte instpakmizni axze meaze da- 
te de mine. însămi snzia din memspii komiretă= 
x5i nanionază din Miaaun. 

„. — Dap5, este skpisss kiap de mzia mea, 
penaikais în ainimte. O tsaepe de moapte dom- 
ni în saxas. Xlineamă xrptia în m5n5 mi kume- 
tam aa toate snepanpeae ue ea ze konginssse. 

— Ama dap, zisseis nziindă xsptia iap ue 
mass%, în aokă da mspi nentpă mappa mea ne: 
k'mnăaă de Bisazie, Boig mspi totă nentpă 
d5nsa ne emafodă. IKupsndă sa mai t5pziă. 
tpezue sr fie astz-fează. 

— N5, n, zisse Sanmez, D-ta emti BbpBa-: 
tă, nă cemti koniază; ai prmassă s&pnpinsă în.
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asestă momentă Bszindă ks totsaă & destone- 

tă, mi ks noi âBemă în mbn5 doBada nentpă 

toate.. Dap ksnets pine, ziniterte-:te, mi pes 
n&nde. | 

— Ns mi-8 fpil de “moapte, —pesnsnseta: 

_— D-ta îns5ai kapetată aa singaaidepe. 

„ — Daps, pesnănseis, ksndă api fi înuep- 
kată a-mi annaika sastonada, n5 m'amă fi ssn- 

năssă “nigi-odats; ai fi întpeBginuată kpăzimea 
Boastps assănpa &nsi -kadaBps; nămai avueasta 

m'apă fi nztetă Fonstpine s5 m5 desfakă de 

Bians. 
— D-ta zatii kr noi n'anziksmă zastonada 

niwi-o-dats. . tpipsnaaăaă mizitapă. o „întpenoin- 

meazs, iap noi niui-de-ksm. 

— Bine, pesnsnseis, atsnui tpimitenă Ss. Ka | 
te în înkissoapea mea o nepeke de msnsmi de 

eapnr, uli Begi g5ssi întp'snseze, o. a2t5 doss 
de otpaBr. 

8nă opdină fssse dats în asts BpiBinAr. - 

Momenteze aueazzea fsp5 teppinize. Ksno- 
mteamă îndestsaă snionarisaă azstpiakă uri epea- 
mă sikspă kr ss fekăssept n&mepoasse appes- 

tepi. Ksnetamă aa spagii jsni kapi, în aueeanii 

saz45, fessessep5 kondamnani aa moapte, — aa 
gei ue apă fi nattă ss se sze ne emafodă ks 
mine. Dgpepea îns5 vea mai 'amap5 îmi Beni 
din konsikpisnea ks noi, înks odats, nă mătăs- 
sepsmă pesmi în vepkspize noastpe snpe a ai-
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pepa. Itazia, ini k5e5, kape, din koniazzpia mea, 
o isBissemă ă o nassisue atzt de pie înkst opi 
ue: sakpifiuig mi :opi-ue npimejdie ea mi ze f5- 

mea dăăui, ună mai nsteamă faue nimikă nentpă 

mîntăipea ei. -Kinzză se ms. “konmpinsesse “aa 

aveasts 'kăpetape, ms f5kăsse ks totsaă nenrtss 

topă de. moapte mi -de teppizizeze -ope ue 

tpezsea ss iai tpeaks :nentpă mine, 
Sanmez epea snă ssnă fisionnomistă; ez2ă 

îmi minea npiBipea apnintatn za wine mi nspea 
ke uitea în săfizetaaă met. Se întpenins kste-Ba, 
momente ks maptăpii, nVanoi îmi zisse: 
„— D-ta tpegse „ss fii npea fanatikă daka. 

| snepi le o peBozzuisne noate s5 pezmeask5 în 
Nomsapdia, l'snd& 36,000,000 de ssnnsmi sută 
deBzani Îmnspatăasi. Ye ani ksmtigată oape 
în an5aă 1848, ini kă aueaze uinui zize atst de 
fpaoasse. din Mixan ? Mapewmaasază Padenki epea 
upea Baîncă nen!ps miaanesi; ează ae-a azssată 
uetatea în. msineze 10pă, ksndă apă fi nzststă so 
annepe ks învetaă ; daka înss Bopă ekaata ni- 
skai-Ba noi peBoate, daka D- -Boastp5 Beni nep- 
sisla în attentatane Boastpe, a lkspopă nessnie 
n noate aBea năme, fini înkpedinnani kz ziazeae 
de gpanie mi de kzeminus aă tpekată.  Ează îmi 
BopBi anoi k& desdemnă desnpe apmata nie- 
montess, îmi. pstă jokă de annstpapea Benegiei, 
ete,etc, ziksndă kr Itazianii sântă aan. Îazaă 
askăatamă întp'o tsuepe desnpensitoape. Azstpia
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mtie atnt de sine daka mi se moate da nos eni— 

tetzaă de zami. | 

WVanoi assepnisneae senniopsasi Sanmez, e-. 

pea5 ks totsaă ne addespate; kpui este: de a- 

jsnsă opi-kzi Vase afza kstă-pa timnă în souic- 
tate, kiap urin! Biena, saă în opi-kape din npo- 

_ Binyiize aăstpiaue, uri se Ba înkpedinga ks n5- 

mai kazasseze de săssă azae apistokpaniei (Boe- 

pimei) santă deBsate Îmnspatsasi. Este de mi- 

pape Bzzindă-se: kîts kazae mi-a fekată ini ktă 

de peuede sa pesnsndită ideea demokpatiks în- 
tpe kaasseze. a3minate km mi kiap în ueaze mai 

infepioape azae nonsaagiănei.  Ilpin kiap fanta 
ke gsBepnsmsntăză n5 se noate săsnine fî5pt 

ajjstopzaă îngpozitopăazi sră sistemă de noainie 

ui az45 suionagiăazi stă. opganisată, se doge- 

dewmte kspată zppa nonopăasi;, este assemenea 

kănoskstă ks apmata ni noainia s&ntă mai ak- 

tige în Biena mi în Îlpaga, dekst în Jomseapdia 

m'în Sngapia. IIli kzndă se îngedepeaze &ppa 
se ai Sngapia mi npobinuiize itaziane asssnpa 

Asstpiei, nde santă famiaziize deBzate îmnr- 

patăasi?  Întp'museze assemenea remepniae fa- 

miazii nă se notă gsssi. Desupe addeBspa4ă a- 
vestei assepuiăni se moate înkpedinma opi-aine 

pa kzaaztopi în ginstăpize noastpe ui Ba 0B= 

sepha pine disnosininea penepaas a snipitezopă 

din getzpize noustpe vezze mapi. Asstpia ape 
destsze npope mentpă a se konninge de auestă



74 

addeBspă; mi daweea nămai ka s5 noats a se 
îmnotpigi temnestei ue tpepse odats s'o îngint, 

ea întpeBzinueaz5 toate miz-z0aueze snpe a nine 

despinapea întpe noi, supe a întpita ne sspakă 

în kontpa pogatăaii, mi snpe a faue s5 kpeazs 

mănuitopii ks nopizimea (Boepimea) este kape 
îi pin (jefsemte) m'îi îmniaa5. IIli ue ns fa 
ue ea: oape 'snpe a xpsni (fomenter) avestă pes- 

peaaă uiBiză, ne kapeea îziă aunîu5 neînuetată 

_nămai mi n&mai ka ss n înmezzeagr uei ue sgf- 
fepă kape este addenzpata kasss a sxffepingezopă 
zopă ? 

DI: înks, apă f o ansspditate din uezze ma 
mapi d'a îmnepekia ksBsntsaă Baîndeye k5 n8- 
meze mapemraasasi Padenki; kai niui-o-dats a- 
vesta n'apă î nrprssită “Miaansaă, de. i-apă fi 
p5massă 3nă singupă miz-aokă ka s-mi  noat5 
nsstpa nosiuisnea sa.  Addeespăaă este, ks in- 
famiize mi ommopăpize k5 măanimea, instititei 
de gssepn»msntăiă asstpiakă uri nepnetsate kă 
0 Bapbapie ue nă se noate snsne niui odats k5 
întpeyime, annpinaesse: în astă-feaat de nsntă 
msnia (indignation) nonopăazi uri îază apmasse 
atzt de nătepnikă ks 5nă kspauis ka maată mai 
tape dekzt tsnăpize mi paionetteae, înkstă de 
aa 18 nîns aa 22 maptiă ansa5 1848. auei ae- 
isneni nedesuinainani tpk5p5 a se tpage înds- 
p5tă npetstindeni aueaze sinsi-snpe-zese mit 
de asstpiaui kommandani de Bekis1ă 20pă Jene-
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papă Radenki, mi în a uinuea noante, îi sfopna- 

p5 a o asa aa fog5 în uea mai mape neopsn- 
dsiaa5. -În zioa de 22 maptiă asstpiasii fsp5 
assemenea „konstpânmă mi aa Benenia - d'a kani- 
tăza mi d'a se petpame. Koma, “Tlasia, kpe 

mona, în sksptă, toate uetspize Statspizopă 

Nomsapdo-Beneniane, se skszap5 în kontpa ti- 

panizopă '20pă, mi Asstpia din toatz Itaaia ue o 
aBea în npada sa, snpe adenostipea apmatei saa- 
ae smizaits wi nprusdits (defaite) nz- mai aBea 
dekst ueaze natps foptepene din Bepona, din 
Jonniano, din Mantsa mi din Ileskiepa.. | 

„Devueng dede Ismnezeă ka Biptosăaă k5- 

paris ue a apstată nonoasaă nostpă sr fi fostă 

mspită mi npin statopniuie, sui at&ndi apă fi dapată . 

rus aa sispmuită! De se ns dede Damnezeă ka 

Bpe o ksni-Ba inmli în kapi nonoasaă îmi năs- 

sesse îukpedepea sa ss fi fostă mai demni de 

dsnsa, sat s5 fi fostă datr agea înkpedepe aatopa 

ge o mepitaă mai sine! Dap o assemenea okka-. 

sisne noate ss mai uie, wratănui Bomă muti ane 

fonossi de esnepiinua se amă îskstă. | 

Ns pesnsnseis azi Saninez, de mi eazătzk5: 

kstă-Ba ka amtentyndă pesnsnsăaă meă. Infine, 
assndă xsptia, îmi zisse: 

— Bezi ks noi mtimă toats iama D-tazae; 
asksats . mi “snăne-mi daka ueea ge zikă este 

addegspată. 
Eaaă aiti spmtopsaă înskpissă ne kape, ksm
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atzais mai tipziă, i-a25, dedesse komrandanteae 

asstpiakă deza Boaonnia: 

„În anzaă 1844, Feaiue Opsini a fostă appe- 

stată în Statăpize Pomane inj kondamnată za ga- 

zepe ne Bians. nentpă-ks a agată mapte. za o kon- 

snipânisne înkontpa g&Bepnsmsntaăzi. Konnpinsă 

în amnistia npokaăamatr de Iliz IX, dăns aisepapea 

să, a fostă din nzoă appestată în 'Toskana, nentpă 

aueazeami motiBe, mi tpimissă uneste fpontiepe. 

Ează a a5ată o napte aktip5 în affauepize din 

ansaă 1848, mi a fostă tpimissă de. Pensaika 

pomanr, înt5ig aa Ankona, ka insrektopă uisiză 

mi mizitapă, mr anvi în npoBindia Askoaei. . Ayea- 
sta este de ajsnsă snpe a apsta snipiteză să 
peRoaguionapă. Dans ksdepea PenăBaiuei poma- 
ue, e24ă a emigpată în Tliemonte, sade mi-a în- 
tpeBsinuată totă timnsză nămai nentpă a messe 

komnzotăpi.  Eaaă epea în Ilenza în timnsaă 
peBoatei deaa 6 fenpsapiă din. Mizan. Eaa$ a pe- 
făsată missisnea ks kape kuinitetăză penspaikană 
Boiea a-'425 însspuina în Statspize pomane mi 
se tpimisse senniopsză Fpanueski în aokg-i. « 

Aveastr. din spms mtiingb n& epea adde- 
Bspatr; ksui eg npiimissemă avea missisne, mi 
esekstrud'-o, în dskatsaă de Modeua, kzzsis în 
msinize pendapmizopă, dap pesmiis a: fggi. 

„În sentemBpiă ansaă 1853, exză intpasse 
întp'o peBoats ve ckaats în Massa mi în Kap- 
papa mi kape f& penpimat de yendapmii. sap-
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dinesi. În mais anăaă 1854, eaaă a Benită ks 

apme supe-a Ss5BEpri -5nă no aftentată, ma 

jisistă ss se skane de npiBegepea astopitonizopă 

sapdinese mi modenege. Se afiipm5 5 exaă a 

agată apte mii în aftauepize de aa Ilapma.* 

Aveasta este neâddegspă; kzui atănii a- | 
Beamă tpeaBs în FaBenia mi nă nsteamă s5 m5 

“afaă în dsop iispui totă-de-o-dats. 

„ Toatb giaya sami a tpelzt- o-opaganisendă 

komnaotspi Uri pensasnisni ksndă fsgapă, kBndă . 

appestată.* | 

Dsus ue sa tepminată mitipea aueaaei i skpi- 
pi, senniopăaă Sanmiez înuenă aata, zikindă: 

„Aksm askăat5. nui acea ue, mtimă desupe Ea- 
Benia: “ | 

„Tito Yeasi, aaziată ke Opsiniyete, ete, ete, i 

a sossită în Eaepia în isniă anzaă 1854. Rază 

a tpaBepsată kantonsză Gpisonizopă, de snde sa 

dăssă za San Mopin, să5 npetekstă d'a faue sri. 

În Valtelina, ea25 a „opganisată o snedipizne ap- 

mats lape tpepăea sr tpeaks ne zakzaă de aa 
Koma. [le kmudă fpuea auea upegvtipe astopi-. 

tbpize - expeniune anskapr apmeae mi mănigi- | 

sneae mi astopii komnaotăasi o a8ape de făgp.“ 

Dsnz tepminapea auestei deskpiepi, senui- 
ops2ă Sanmez ms îutpecs kă ve kuyetă Învep- 
kassemă s5 intpă ka offinepă în apmata asstpi- 

ak's. “ a 

Msptspisseskă kr avi epeamă destsaă de-
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înkspkată, ksui tpessia s5 notpigeskă Bine auea- 
sis fant5. kă uepkapea mea peBoa5uionap'5 din 
Mizan. Senniopează Sanmez, ks toate auestea, îmi 
dede timnsaă de a-mi npenapa pesusnsăză ne 
k5ndă exz8 Bopsea k5 sekpetapsză s5ă, 

Daka spe znă indisidg se afas kondsssă 
nentpă npima oap5 înaintea &nsi tpipsnază a5-= 
stpiakă să5 npeBenisnea ks mi-a fostă piskată 
„zibeptătea mi Biama sa “nentpă sakpa kaszs a 
indenendingei itaziane; daka ns se mtie nimikă 
desnpe Biaga sa tpeksts, mi rai kg seams da- 
ka eaz& a fostă appestată nămai ka săsnrektă, 
ipepse sr se otspasks k& nekaintipe a trg'sdai 
totaaă ; ntmai astă-fează îmi Ba konsepea o sne- 
pannr d'a fi adisepată supe a mai nstea sepBi 
mi aat5 dat5 mgappa mi kagsa sa. Daka îns kpi- 
masa este dosedits: ku înBedepape, ka s'o mai 
trgrdăiaskr este absspdă; dsp atsnui exză tpe= 
Băe s5 se pie gine din toate nztepize sazae supe 
a n5 snsne nimikă wa ns admitte nimikă ue 
apă nstea sr komnpomits ne Bpe-o aats nep= 
Soans5. Fekrndă aată-feza3 noate ss NpoBoaue 
appestapea a Bpe-o săt5 de indinide. În asse- 
menea uipksmstanure, este neuessapiă uexză mai 
mape sie peue; daka akkăsats1ă Ba simgli 
Bpe o fpik5 de a ns=umi nepde ksmu'stsaă, Ba 
fane mai sine sg stea în tBuepe apsoastg. Daka 
se na desnide a deskonepi totă ue se attinge de - dins51ă, s5 o fak f5p5 fpiks, kăpată mi fps
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a Bbga în seams Batjokopipize mi insăateae uei- 

sopă faue nepsekstopii ssi, II aueastaeste zes- 
„ne, kzui fie-kape tpezse s5 se. sim. msndpă 
ni onopată da se asnta nentpă natpia sa, kiapă 

ksndă apă mti sine ks apă emi din temuins 

ka sp meapgr. aa emafodă.. | 

S7 ne întpnsmă de snde amă a5ssată n0- 

_gestipea. - 

Tpei fante mai npinsinaze msptepisseai în 

kontpa mea: , | 

IL. O Biag» întpeags de pesistingt mi de kon- 
snipagizne kontpa annsssstopizopă aeppii roeaze; 

TI.  Ammsnsnteze instpsknisni skpisse de 
msna mea nentpă insăppekmisneze din deuem- 

pis ansaă 1854 mi din iansapiă ansaă 1855; 
III. Kzaastopia mea npin npoBiniiiae aă- 

stpiae mi în Itazia în timngiă se ms npena- 
pamă a intpa în apmata Asstpiei, inâmilka mea 

dekaapats. 
Totă npovesssaă meg denindea de aveste 

dopezi ue msptăpisseaă kontpa mea, f5p5 s5 

noats fi kontestate ; kondamnapea mea dap epea 

sikzp5. Witeamă sentinua de moapte ama de ks- 

pată ka mi ksndă apă fi fostă skpisss k5 ait- 

tepe mapi. Ilpin ăpmape ms npenapamă. 
Senniopsaă Sanmez înuens a-mi fave întpe- 

pspi desnpe instpăkgisneze date de mine komi- 

tetsasi nagionază din Miaan. Bpz5ndă k5 n5 es- 

nzikamă nimikă, îmi zisse:
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— Aseste înstpăkgisniă săntă. date de D-ta, 

sa5 Dita epeai nsimai insnpinată da ze tpan- 

smitte aată-nde-Ba? | 
— Este skpissă ks. eaze ssntă opdinize 

ventp5asi de akpizne, pesnănseiă.. 
— De uine se komngne adează sentpă ? 
_— Ns o Boiă snăne. 
-— Instpăkgisneze fost- -aă-eaze diskatate în 

npesenua kommitetăazi? . - - 
— N, domnsze, nă a€-amă , diskatată nidi- 

o-dats k3 nimeni. _ e 
„ Bază săpiîsse ka săpisssaă s5ă Batjokopitopă, 

uri îmi zisse k'5 ks toafe asestea eă întepitas- 
semă snipităză nonopsasi, ks nonopăaă m5 sa- 
agtasse ks entăsiasmă, etc. ete. Adestea konfip- ' 
mat GEngiaza ue aBăssessamă întzis, adik, ED 
De Giopgi densnuiasse totăaă. 

Făsseiă anoi întpesată desnpe fie- ape viap- 
te din instpakpisni, mi infire mi se wepă a sns- 
ne în kontpa ki epeaă eaae. îndpentate. 

— În kontpa Asstpiauizopă, pesnsriseit, wi 
nentpă kassa aibeptsuii itaziane. 

— Km uoni &ni D-ta. aueastz fants: ka 
tentatia .ue ai fekată snpe a intpa în apmata 
asstpiaka ? 

Resnsnseiă ks intenuinea mea epea da 
nsp5ssi noaitika, da ks ms îndatopassemă a 
da aueaze instpăkpisni aa destinagia xo0pă mi 
k5 Boissemă a-mi îmizini npomissiznea.
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Anest& pesnănsă în dsoi nepi epea' sing5- 
psaă ue nzteamă s5-"445 daă; dap din instpek- 
Hisune se înmezaegea kspatS ks, dipektă sat in- 

dipektă, eă zsassemă napte aa mimlkspize pe- 

_Boa5aionăpe. Mi se feks ass&npa adestsi n&ntă 
mate întpepspi neînsemnvtoape k3 ape 5 Boilă 

osteni ne gititopă. Senniopsză Sanmez se sks- 
25 ui îmi: zisse infine ks msnie; „Noi Boma 

stpisi kspăndă. saă mai t5pzit s5B "nidioapeze 

noastpe auestă snipită pepoaspionapă. Bus sekoază 

saă dsoi Bopă tpeszi noate nentpă aueasta, dap 

noi nă ne. Bonă astimuspa 'nîn .ksndă aueste 

idei de kpssiads mi de maptipit ue tsabspr na- 
vea Esponei. întperi, n5 „BOpă fi stipnite de totă 
mi Hentps totă-l'a-sna. - 

Resnznseiă. ks avestă snipită ga disnape de. 
sive at&nyi, dap nămai atsisi, ksndă dpenispize 

nonoapezopă ui- aaze nagisnezopă ksakate as- 
t5-zi s55 nisioape, Bopă fi peicsnoskăte ini pes- 
nektate. 

Eaad fsks a se ini din uz0E. pînjipea sa o- 

dioast BopBindă de Fpansia mi. de Engaiteppa; 

ui konkisse kă adesti tepmini: „Akozo — ui în 
Eugaiteppa îmai msată dekît în Fpanuia, — opi 
ge esizată & sine-nenită, akoao Boi peBozăuiona- 

pizopă nepdeni snipit84ă, konsnipaui mi kpedegi 

în s&kuessgaă komnaotpizopă Boastpe!“ 

Dsn5 ue sfipmui ez25 Bopea, îi zisseiă:— 
Ye sentinm; notă eă oape amtenta? 

6



82 

— Iloni s5 jsdiui singspă ka ue fezaă de 

sentinus noni amtenta, îmi pesngnse e2ă, fiindă 

5 anti ks moaptea este nedeânsa nentpă kpi- 

ma de înaats tpzdape,  Daka te-apă fi jsdikată 

tpisănazăză mizitapă, ai fi fostă de sigspă îm- 

nămhkată în' dozs-snpe-zeue ope,.noi îns mai 

npezzmjimă, — se noate .kiap' ka  sentinxa 

D-taaze s5 15 fie eselkztats niui- -odatz, — k5tă 

_nive Biaga, siepanga n5 ainsemte, 
Atănvui îxză întpegaiă ve. se fskăsse Kazi. 

„Îmi sugsse ks sentinga azi de moapte se 
nponănnasse, mi ko se amtenta din zi în : zi op 

_dinize deaa. Biena în npiinga sa. 

Fekăiă psgapea deseam k5, - daka epea .. 

astă-fezză, tpipănaz8aă ng-uri intinsesse kaeminua 

sa nsur za Kaasi, ksui npouessBaă a5i ns făs- 

sesse înuenztă dekiît în Sentemepiă 1853. 
| Eaza5 ex5ds (okozi) axeast5” kăestisne .pe- 
netinds-mi ks opdinize nentps esekstape 5 sos- 
sissep5 înk5 ; ks &nde este Bianr, & mi srepan- 
u5; mi kr daka Kaasi sksaa, i-apă fi p5massă 
ui. SNepanxrs. 

În auează. timnă ea1ă s5n5 kaononeaasză; 

senniopăză- Kasati nspă, ui mă pekondăsse ne 
skapa sekpets. 'FpaBepsîndă koppidoapeae, îi zis- 
seiă: — „Ultiamă ks n epeamă se essă d'aiui 

dekit snpe a. fi aisepă saă snpe a măpi, aksm 

mtiă ks Boiă mpi; uezaă nsnină namă fostă 

uinstă măată timnă nesikzpă. [li Kaagi asse-
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menea, nă amteantr dekît sossipeă opdinsazi de 

esekztape.“ 
— Ns mtis ue s'a fikstă în tionăată upo- 

xesssasi D-taze, îmi pesntuse ea45, dap pssep- 

nemsntăa$ asștpiakă eseksts gpea papă ne ap= 

pestanii kondamnayi rentpă înaats tprdape. 
— Se moate, pesnnseiă, dap kă mine se 

Ba faue- esseripine aa: peg81%.* - 
Epea 4 ope dans amiazi, k5ndă peintpaiă 

în înkissoapea mea. Fsiă deseprkată mi 3 ma- 
pe stp5uniuie 'kuătată mpetstindeni de fans ks 

genniopsa5 Kaşati, dens aueasta senniopsaă Vi- 

uentini, npemedintezeemi fop5 Beste mi prmasse 
simgspă ks mine. Eana5 îmi 25% &n aepă montiaă 

(gingamă) snpe a-mi ziae: „Ns te înuepka ss au- 

nepi ne komnaisii D-tăazae, — ei n'aă antă mia- 
z5 de D-ta; daka Li-ta te Bei n&pta Bine, noni 

înks snepa ks sentinga D-taaae Ba fi mai 5- . 
moap5 dekît ns te noni amtenta. dus „ Kpimene 

doedite assănpa D-tazae“. ă 
Simneamă, kr mi se suia singeae în kană 

aszindă aueste Bopee, îi pesnânseiă însp. nămai 
ks maBeamă a sugne nimikă desnpe nimâni; kg 

de aBeamă konmnaivi, ei nsteag ziue totă ue apă 

fi Boită, — kzui eă us mamă fi îngpijată de zis- 

seze z0pă niui-de-ksm. 

Eaa5 atănui ms înteui zikîndă-mis5 nă mai 
kagetă aa sinzusidepe. Îi pesnsnseiă ks intengiă- 

nea mea nă epea d'a ms 5auide ui îi dedeiă na-
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poza. mea de onoape în-aveasts npiBinus. B5- 
zîndă ks epeamă npea ainimtită, emi de îng5
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„CAPITULU VL 
Dexa upima zi a întemnipspii meaze în în- 

kissoapea, No 3, agzissemă nimte surspi uioksnităpi 

în nepenii înkissopizopă No. 2 mi 4, înpesinate ks a 
mea ; mi nentpă ks făssessemă ama de dessă 

appestată, înpeazesseiă îndats ue însemnat a- 

aeaze uioksnitspi. Întîis ns pesnanseiă; dap ap- 
pestatăaă deza No. 4 ns înseta d'a uiokzni di-- 
mineaga, za amiazi - wi seapa. Înfine îi dedeiă | 
pău's-zioa, ez1ă% ms întpes de nămeze met. Giop- 

gio Xepnag, din 'Tpansiagania, îi pesnănseiă. 

„Răpaniă, fpate din &ngapia,“ îmi zisse ează. 
Kîndă ms întopseiă deza npimsaă met inteppo- 
gatopiă, eaxză vuioksni de ne osiueiă m îmi 

zisge: - 

— Fost-ai inteppogată ? 

— Dapr. 
— Ei sine, kăm mepge tpeasa? 
— Kit se. noate de pră; Boiă fi mepdată!
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—- Aaa5ng5 denapte de tine aueste tpiste 

lompets pi, mi. f5gi k&payiă. 
„= — De mai ksnoamte, ai fi sikspă ks că 

u5 în zassă a fi pipsită-de kametspi tpiste. 
— BpaBo, BpaBo! îmi pesnănse ează, ani 

“îngeta, da mai BOpBi, de fpiks SD N5-"'A15 8825 
dine-Ba.- 

Ka ioate auestea eă n& mai ageamă pena- 

os5; nă nsteamă niui ss msnînkă, niui ss dopmă, 
nidi s5 staă aa snă a0kă, stprBsteamă înkissoa- 

pea de dimineaga nînz seapa. Întp'saă ama skăptă 
„snaniă de timuă mi se întîmnzassep5 atitea a5- 
kpspi neaszite, înkât lkpedeamă ks Bissamă. Ms 
gîndeamă aa inteppogatopiize ue aBeaniă a mai 
săffepi mi Aa, zinimtea we tpeBsea s-mi imnziă 
snpe a n snăne ueBa Bstrmstopă npin pesnău- 

săpize meaze; din kîndă în kîndă, konetspize 
„meaze se aunintaă za konii mei, ms îngpijamă 

de iitopsaă aopă; înfine ms sizis d'a ms de- 
npinde kg ideea de emafodă.  Îngepkaiă ST ui- 
teskă o kapte ue mi se dedesse, uă ugtsiă în- 
meazene niui &nă pîndă dintp'însa. "Totsză. este 
deskonepită, îmi ziseamă — dap km ? . 

Amă fi uatstă ss-mi stpipeskă kansaă de 
nepete. Ms gîndeamă îns za npomissisnea mea, 
mi învepkamă da-mi ainiuti tsaB5papea. 

»Măpindă, mtiă ks Boiă mpi kg kspaniă, în 
dinimte,* îmi zisseiă, inamisii nostpi tpeBăe ss. 
Baz; k&m mtimă noi st măpimă -Nentpă mgappa
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noastp5. Dap lonsetspenii mei?...„ AX, amap5 

ksmetape, fossessemă, tpsdată! „Asta este desti- 

ns=% nostpă îmi zisseiă, mi sântă datopă s5 m'5 

ssnnsiă azi. Amisii nostpi îmi Bopă addsue aminte 

ks nazuepe de mine, ci n5 Bopă sita lk' -eă n 

mamă petpassă nisi odats dinaintea nisi snei în 

tpenpindepi ve offepi sea mai mik5 snepanns de 

sokaessă. Kă toate auestea n'oss mai notă kom- 

sate nentpă zipeptatea i itazianb, “mo Ss nai B5ZĂă 

ne konii iei, ne nspindii mei... Nămai aueia 

kapii a% fostă înkini ks aueste lametspi întp'o 

sinozpstate komnaekts, notă îngeazexe SuBimîn- 

tstoapea a0pă tenaaitate, (t5pie) mi menztinga de 

a ae anaziga 85 sing5pă momentă, Se 

Ms apânkaiă ne nată, ui meditamă, meditamă. 

— Km te afai? îmi zisse o Bode din în: 

kissoapea Besins, „Bine“, pesn&nseiă. -Kasati m5 

pizit; dis-de-dimineags; n5 îi opBiiă, sui ează 

ns. stet& aa mine dekît npea nsuină timnă. 

Noantea mi se nsp& f5p5 sfipmită. -N& n5- 

taiă înkide okii mi ms skăzaiă în fantără ziz- 

zei. 'Temniuepeaă-se mipb. de mine; mb întpe- . 

B5 Nenip5 se ms îmspskassemă ama de timnă-. 

piă. Îi pesusnseiă ks amtentamă s5 fiă kemată 

din nsoă& înaintea inteppogatopizopă mei. | 

Za 10 ope de dimineags fig, în adeBspă, 

kondsssă înaintea senniopsasi Sanmez. În timusaă 

npeziminapiizopă, intpă o nepsoant ne kape eă 

n'omai Bzăssemă. 'Loni se skăazapr, mi fskaiă
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mi eă assemens a... Se înaeng-o konBepsanisne 
în  nempermte ; nzosaă penită ms upiBi de mai 
măate opi deza kană nins za nidiGape. deprs- 
semă nepmissiănea da skpie în EBenia. &nei da- 
me. we tăssesse naws gnăia din konii mei; a 
ucasts vepepe îmi fsssesse pefssats ani  pefesa- 
pea mi se-komznikasse. . - - 

„* .—-Tlpea ine, pesiănseiă, atonvi n5 . BOiă 
faze kznoskată appestapea mea sztpînizopă mei 
nspiuni. Ns 'Boi5 uepe pani de keztsiazs mi Boit 
mpi de foame. . Den moaptea mea. .nă Ba de- 
ninde de mine 's5 afae nspingii mei fenespa 

„ DBBEdIB. 

— Astă-fează de simtimente Bin diatp snă 
opgoziiă menpisania5, — zisze nepsonagisaă ne- 
ksnoskătă ; auoi îmi nepmisse.s5 skpiă ks kon- 
digionize &pm'ptoape: ks ns Boiă nomevi de ap- 
pestapea mea; kr Boiă data enistoza. mea din 
Vepona, zikînâă ks oape-kape tpeBăpi ms pegi- 

_neaă în auestă: opauă, mi în fine k7 Boiă faue 
a mi se adpessa pssusnsgaă totă în Vepona. 
Dour: we tkăi5 auestea, nepsonagis1ă nekănos- 
kstă,: se afauiă ks epa "giBepnatopaă din Mantaa; 
nzeks,: uri senniopsag' Sanmez,. kontinss intep- 
pogatopisaă să. 

Îmi adpesss mgate lgestizni se mi ae mai 
fpkssse mi în zioa tpekatz, s5B. 0 fopras. diffe- 
pită; îufine cană îmi zisse: 

— De kite opi ai fostă în temnius?
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—- De uinui opi, ks uea de aksm kape Ba 

Î sea din 5pmr. | 

— %nde? 

— În Boaonnia, în au845 1844; în Fa 

penna, în ansaă 1847; în Piemonte, în anzaă 

1853, în Easenia, în ansaă 1994; în Sisiiă, k5- 

ipe sfipmităaă auestsi apă. N 

— [li sine te-a îndemnată a îmbpăgita 

„upimejdioasa kappieps 'â peBoaăuisnezopă ?. 

„ Resnsnseiă k5. de kindă înuenăssemă a k5- 

neta, amă înuenstă ni a-mi isgi natpia mea; k5 supe 

a assikgpa aipeptatea, ui indenendinga. ei, nă epea 

sakpifiuiă nisi nepiloaă za kape n'amă fostă gata a 

Tab esnzue, k'5 Biaga mea epea a Itaaiei, ui ks ea 

mstea să mi-o ueaps în opi ve momentă.: 

Toate auestea fep» skpisse. Seuniopsză San- 

mez nspea snsimîntată, mi îmi zisse ks kom- 

nstimipe: Biama - D-tazze este &nă pomanulă, 

deza înuenătă nins za sfipmită, avestă amopă de 

natpie  degine- o manomâănie pezigioass za Boi 

pstia jtazianii. | 

Ms întpess anoi desnpe penoata isontpa ds 

seasi de Modena, în Sentemepiă. ansaă 1853, 

pegoats aaze kspiea amsnsnte f&ssessep5 UBBAi- 

kate de toate ziapeze itaziane.  Srisseiă nmai 

ks tentatia făssesse dipiiats. kontpa g&Bepnr- 

msntsazi temnopază aa235 Ilanei, mi k5 daka noi 

tpaBepssassep5mă dskatăză de Modena, epea ns- 

mai ka ss tpesemă 1 IPakoao în Statspize Pomaie-
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Kît desnpe 6 Fespsapiă mi desnpe îmnpenispa- 
pea din Suezia, i-amă azssată în noposita zopă 
nenntiinn de eppoapea în .kape fessesseps in= 

demi, 

Întpeată fiindă desnpe .- San-Moritz, snăs- 
_selă ks n. Bpeamă a pesnsnde, nentpă. k'5 eină 

aBeaă dpentăză d'a mr kăestiona desnpe afiaiepi 
din EaBegia. Înmeazegîndă atănui ks ue fează 

de kaientă agea a faue, senniopăză Sanmez 

stpigs: - : 

2 — Eaaă este nepekea azi Kaani; eak's îu- 

tokmaă fezaăză de pesnsnşă ue eaaă ne-a dată: 

„Săntă  soadată, ziuea enză, îmi ibeskă map- 

pa mea; nentpă kassa ei amă fskată mapi sa- 
kpifidipi. Biă în Jlombapdia kg intengisnea d'a 
întspita nonopăaă în kontpa amursestopizopă 25. 
aăstpiai. e _ 

__N5 m5 mai ngtsiă konnine. (streini). Ms 
sksaaiă mi sgsdaindă -o mîn5 în aepă, ze stpi- 
gaiă: „Isagi-mi piaga, dap a5ssagi-mi onoa- 
pea mea ka momtenipe. kouniizopă mei. Fă BO- 
esiă ka ei ss moats apdika kanzas în mizao- 
ksa5 konsetsgenizopă mei, mi s5 ns aiba po- 
mi de nzmeze tutsazi a0pă“. 

Kst - de neomenomi nspeaă jsdilstopii 
mei ne a5ng5 omsză acei îzaă lkondamnassep's5? 
Îngeazesseiă mai Bine dekzt tot d'asna ks ei lg- 
nomteaă toate kzte se attingeaă de mine. 

Ei kontingaps. Ms amtentamă întîi sp BOp-
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peasks de insăppekpisnea din” Bgateazina a kr= 

piea dipelsgisne tpesBsisse s5 o iad e5. Ei ms 

întpesap5 k5 aine m'5 afzassemă în pezagisne. 

— Es nimini,— pesnsnseiă;— mi ed n: ană 

memntemăg5aă de dezatopă (nspstopă). 

Agestea fsp5 skpisse. Anoi m întpetap5 

în ue sripită se afla zoksitopii din Baateazina. 

Snssseiă ks ei epeaă deBăaţi Asstpiei ui 

îmnpotiBitopi. &nei mimkspi itaziane. 

— Kzte. apme mi wsninisni aă oufiskată 

astopiteniae eaBepiane ? Pesnsnseiă k5 nă-mi a- 

ddzueamă aminte. Fziă întpepată -anoi, k5m sa 

întîmnaată ka appestapea mea s5 u5 addsks mai . 

sepioase pesgatate. 

—entps lkg,—pesnsnseiă,— astopitugi ae de- 

uiseps ks jădikata mea epea sm se fak5 aa Koapa 

mi k5 mai "nainte a fi tpimissă akozo, că amă 

pesmită a ms sksna din miinize pendapmizopă, 

Seniopsză Sauuez apăuks assăupa mea 0 npi- 

pipe amestekats de mipape uni de miaa5. Ye, zise 

eaa5, D-ta ai sksnată din mîinize pendapmizopă 

ui de, toate. konseuinneze nepsuci D-taane ien- 

tatipe în âzgsstă, uri în sentenepiă ai intpată în 

Jomsapdia — în gspa aesazi.: — We Bians.!* 

Psmssseiă tpkîndă. În timnăaă zokzingei mea- 

ze în Miza, aszeamă ziksnds-se npetătindeni, mi 

ditindz-se în npokaamagisneze offiuiaze kz Ea- 

Begianii întpegsinnaă mapi mizaoaue snpe a des- 

konepi petpagepeâ npetinsăa3i Tito Veasi.
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Assemenea, kîndă fesseiă 'întpepată desnpe 
pegoasnisnea ue epea sr ekaats în Koma întp'a 
vezaamă timnă ka ini în Vaateazina, zisseiă ks ună 
mtiamă nimikă desnpe aueașts îninpeizpape. 
Da Jsdikztopii mei îmi esnpimap5 din n50ă 
konBikpiznea zopă E, în timasaă appestăpii meaae 
za Sipiiă, eă aBeamă a îanzini 0.missigne nozitiks 
în Viena ini în ngapia ; ei m assikapaps Es 
aBeaă npoBs -desnpe aueasta. Le “penetaiă tpa- 
sa mea etepns de p5snănsă aa toate: „Ns mtiă 
nimik. ** 

„Ei îmi dedepr ss în eazegă ks jsdikstopii 
du Statspiae Pomane, mi noainia. " niemontes5 

i. înmtiingasse desnpe 'fezasaă nsptspii megae 
în timusaă iateppogatopiizopă -a0pă.. Pesrisnseit 
k5 ei aBeaă s5 a&kpeze măată daka noiat ada 
kpezsmîntă tătăzopă înmtiingyspizopă ue ai sapă 

„fi dată de aueaze indinide, 
Ile kîndă nezitopii m kondaeaă în înkis- 

soape dăn' auează inteppogatopiă, senniop8A5 San- 
mez zisse; „Noi noate s% n mai edem ne 
Domnsaă Opsini msată timnă; nn atenut D-sa 
s5-mi mie sine kpanisaă. * 

E3 ns pesnenseiă dekst mpintp? &nă ssppîssă 
desnpenzitopă; auea Baîndepe inokpitz ks nimte 
assemenea, intenniăni, ms ămanea de desgsstă, 

ba



_CAPITULU VII. 

Fiindă- ks idilestopii mei dedeai atita 3 însem- 

nbtate am'nentezopă piegei meaze antepioape, kpe- 

ză ks uititopii mei ns popă sokoti de npissossă snă 

"pessraată în azpine ksginte desnpe. istopia mea. 

Ssnts uskstă în Meadoza npoBinuia Forzi, 

în Statcae Pomâne, în anzaă 1819. Tats-meă 

mi Mama-mea, Andpei mi Fpanaiska Opsini, se 

pălkspaă deo aBepe îndestsastoape. Rîndă epeamă 

de nos ani, fsig tpimissă aa snkiszămeă de tats 

Qpso Opsini, aa Imoza; akozo 'mi se dede o 

psu5 edskamizne. Din uea mai fpareds a mea 

etate ms assouiassemă ks kîni-pa jsni de idei 

zipepaze mi în kBaastopiize meaze pin Toskana, 

Pasenna, . Iliemontăaă, mi Bozonnia, lpaaztepii 

ue ze-amă întpenpinsă aa Bspsta de mai-snpe- 

zeae ani, mr sizeamă k& mape îngpijipe ka ss 

msstpeză  amisigia adeazopă J5ni. Kindă ms 

întspnaiă za kasa nspinteasks, îmi aznesseiă - 

npofessisnea de dpentă; ms denpinseiă totă-d-'o-
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dats mi aa ape mi dopsndiiă întinse kănour- 
tine în apta mizitaps. ” 

În etatea de dsos- -zeui mi doi de ani feis 

admissă a faue mapte întp'3na din sogietsnize se- 
kpete ue npenapaă întpenpindepize naptitsasi 

namionază din angaă 19843. Toate opamene din 
Stateze nontifikaze epeaă uzine de oameni gata 
a aza apmeze în opi-ue momentă. Snipitsaă de 

zizeptațe tpaepsasse 'Toskana, Neanoasaă. ii 
Modena. De mi peBozăuisnea fs stinsz aa Ko- 
senza, &nde ea ekaats în ansa5 1844, asutsto- 

pii îns5 kontinăaă a se patte în kontpa inami- 

wizopă a0pă din Bipfeză msnuizopt &nde ei se 
pefsniasseps. Tot atsnui mi Biptomii fpani, E. 

mizio mi Attizio Bandiepa, fsksps aa Kopfs o 
învepkape săapems snpe a pensaflegi kaăsa na- 
uionaa5. 'Tentatiga zopă fă. na din uezze mai 
-mencpoase mi sizinmeze aopă aB5ps o înptspipe 
mape nentpă ziitopă, de mi instpăkuisnize ue ai 
se tpimissesseps a5 fostă deskisse de sn5 mi- 
nistpă engaesă (aămea n Ba Boi st fak pes- 
nonsabia5 ne Mapea-Bpetannie de aueastr, ne- 
dpentate); de mi ei fspr întp'snă kină atât de 
păminossă tpsdani mi kondami aa euatodă, în 
aokă de a dzue ne komnannionii xopă aa Bik- 
topie imi aa aibeptate! | 

În npims- Bapa auenaziană ană, g5Bepus- 
miîntsat nontifikază. întpepăiny5 o pigoape mi 
o kpăzime kămă ns se mai B5zăse nîns atsnui.
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Azaiată în sekpetă k5 Asstpia, ează konsidepa 

opi-ue pesk&zape kontpa auestei astopitoni, ka o af” 

tauepe nepsonaat. K8 ajstopsaă tpsnezopă asstpi- 

ave mi aăaă găapdenopă eaBegiane, ex45 “îuea 

o zinyezi speo 400 de Biktime în temnimeae asi 

Vana. e Sa a | 

” În noantea deza 10 Maiă ansaă 1844, ain- 

gi-snpe-zeue gendapmi, komandagi de kozonea18315 

pisai însăuri, genip5 de krakap5 mi skopmo- 

DIp5 anaptementsaă met, Ns se gsssi în xîp- 

tiize mezze nimikă kape ss fi ustătă a mb kom- 

upoinitte; kg toate auestea înss eă fosseiă appes- 

tată, mi dens ae Bbzsiă ne tats-imed smăasă de 

1înS5 mama-mea mi fpanii-- mei aei misi, mi în- 

kspkată de fiâppe, fesseiă kondăssă în temnina 

de aa Sf. Lon-din mante, mi înkissă întp'o înks- 

nepe întsnekoasss kă aagi dgoi: appestani din 

kapi snsaă epea kondamnată aa moapte nentpă 

kasss noaitiks. Atsndi epeamă nentpă npima 0apr 

întemnimată, tatz-meă îus5  fessesse de mai 

msate opi ui tot-d'a-zna din kazsa simtimentezopă 

sâgze aiepaze  Aflaiă ks în înkissoapea a5t5- 

pază k3 amea, 55 afza 5n5 mape nsmspă d'în- 

ipe komriannionii mei, uri ks dos-zevi d'întpe noi 

epeaă kondamnani ss fie îmnămkani. Kat nen- 

tpă soapta tat-meă 5 nstaiă afaa nimikă. 

Atpea zi dans întemninapea mea, fsiă uep- 

aetats de 'senniopsz% Attizio Fontana, jădikstopă 

din kommissisnea minitaps instităită de gaBep-
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usmintsaă nanană în ausaă 1843. Agezaă inteppo- 

„gatopiă uină ainsi-snpe-zede ininste. E m amă 
ginztă în sistemăaă de tserdsipe apsoasts. V- 

zindă ks nisi insinsagisnize, nivi ameningspize 
nă-i sepBeaă za nimikă, ezză îmi zisse : „S5p- 

mane jăne! -este în addeespă dupepossă d'a te 
Bedea sakpifikînds-te ama de totă. Emti înk5 

în floapea anizopă tri mi axepyi însăni aa nei- 

pea ta.  Daos-zeui ni &năaă din komnaisii tsi 
sant osîndii za moarte, (intiamă k's aueasta epea.. 

addenspă), mi ts Bei fi uezaă dară duos-zevi uri 
dgoi-zea. În nspine zizae ei Bopă fi esekztani.*: Dă- 

H5 ue zisse asestea, său kzononeizzaă mi eă 

fois înkpedinuată. ss5 îngpijipea suzi gsapdistă. 

Ye sgBenipe amă nsstpată de adestă întiiă 

inkăizitopă! Eaa5 aBea etatea ka de natpă-zesi 

mi uinsi de ani, epea Bondokă, îndessată mi gpossă, 

Bînrtă, kă oki negpi naini de  nenetpanisne, 
ui f5pr BapES; nsmeze z5i este destaaă de ks- 

noskstă întoats Itazia, ani Maphissaă Massimo 
d'Azegaio a deskpissăne Attixio Fontana întok- 
mai dene kapaktepă-i, în sBpanisză ssă întitsaată: 
Eenimenieae diti spma azae Pomanhiei. 

In adzoa noante o n&mepoassr eskopts .de 
wendapmi ms kondssseps aa Ilesapo, snde 

„tsi konfinată, (asssată nămai singpă5) în temniga 
nămitt Segpetino, sea mai oppibiaă înkissoape 
din asezză aokă. Jeazaăaa (kizia) mea epea de 1uasse 
Misioape în anuime mi de natpă în I5prime,
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naafonsa5 (tagansa8) ei epea npea”naztă; ea apea 
dao5 smi mi dpeută opi-ue moszias -Snă sakă kg 

nae; —- epea atită de stpîmuts, înkît dgoi din auei 
saui kă nae n'apă fi nstată sta sn51% a6ogr aatsaă. 

Fepeastpa epea maat5 de, dsos-zeui de uiuioape 

de aa ntmîntă. În toate sepize se addzuea skopi 

ka so înkiz5 ui s'0 îngeneneasks. k5 dpări de 
feppă. Ns rsteamă- pesnipa. 3 Îmi simpeamă 
toni memepii (msdsaapexe) înnenenini, mi nă 
îngetamă d'a uioksni în sms k3 uămnăă. În- 

tp'o zi kezaapăaă intp5 mi ms g5ssi aeminată 

me sakuaă kz mac. Kîndă îmi peBeniiă în sim- 
vip, ini se dede Boied'a ageatepeastpa deskisss; 

de mi kîndă apă fi naoată ana apă fi nikată ne 

mine, dap npeffepamă mai Bine o 'pae peue de 

kît a mspi de asfiksie (nsBămeaap). 
Dans Bpe o zese zizze de za intpapea mea 

în auea kaBepns (uemteps), asziiă sn mape sgo- 

motă aunpoane de înkissopi. Afaaiă-k5 mante 

din dzo'5 zevi mi 8u8 d'întpe appestanii oszndigi a fi 

îmnămkani, fossesseps esekstani kă zeae zizae mai 

"nainte, uri 5 nedeansa sezopă-aani fiindă skimeats 

în auea de gaxzepe nentps tută d'a-sna, sgomo- 

teză ue'az5 aăzeamă îaaă fouea tpeaepea '10pă 

snpe dsaepe aa gazepe. | 

Dans o 28n5 de înkissoape în prigione se- 

gretina, mi se snăsse întp'o noaute, ne ksndă 

emeamă de za zuă inteppogatopiă ka uează se 

săffepissemă în Bozonnia, kr epea ss naekă d'a-
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“Koaa adsoa zi de dimineans; Bpeamă:pedsasă:în- 
 tplo:staper:de „săssiuisnej aura dei mhapel;ka kărh 
mamă: fi -peskyuaată din: Bpe=0o mâzadie;gpaBs: sr 
3ra Adeoa: zi. fsiăpesnită: kg 4atp«meă de skape 

pg mtiamăt: kB.se-afaas în : Heaapo;: aris: guri: At 
fiapez kg ai» goi + appestangi, fessepsmă konz 
dunri aa &pbinos ande--statăpmă: zesei -ziaze ; az 
noi, mginda=ne e fie-kape ksazape: n5'kîte n5: 

kaaăne: kondăssep5:în;-foptepena deza- St. Jleo: 

ai Întimasză: dayepei ;4Beamă. miîineze ::zegăte 

vi epeaină. -înmipaâui :întp'ană zannă: înfsmapată 

ueste : Băpta.:aazagazi ;- astă-fezaă- înkît; daka:ka- 

„au3ăi Apă. fi bbastă, noi amă fi tpebsită 35 kz- 

demă: is :denşsaă d'imnpesus.:: Eskopta: noastps; 
sg. komusnea dona: “zen dapmiv tai: de dios. 502 

dagi. Kzaastopia -uing: dso5- Zizae dili isăB: 0-ap= 

MiNS:a.;soapeazi.;i din; igniă+kape -dapda: :(ispea) 
"kgu-pazeze suaze  a5sănpa.+ kanetezopă:: hoastpe. 
sisu fine, Bpeaiă avea faimoass foptepens, des-. 

pe ; kape- -aăzissemă;. popnihda-se,- o :B5zsiă de 

denapte:+ Ea.:se: înzana;; mpeazb;: Aeptpe:; nepoaă: 
gapastpă- uri „aină ; deosepindăzse, întp'ănă- neisa= 
1iă : înepzindă, Es: ::măngă, ks: -koaaine mi ; kă 
Bvauea4e..: Kănomteamă. istopia.. agestei: foptepexe' 
ks msată timuă mai înainie.-d'a-mi sBeni: kăie=: 
tapea..k5: Bp'odats, sapă; fi nstătă-a mi-se: „otspi 
wi. mie sună aokă; Antp'însa 22 zi ae ra 

o %asa fostă, konstpsite, dezăita), « de senni0- 
pii de; Montefeatpo,, înaintea. sekăasazi. 'aaaă. ze- 
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vizea i -Eîndă Otoprueaa- mape: ia patăaă 
Gepmaniei, BENi 85 cpestoapneide: nea tponă ne 

Berengea. Is: peeae Ataxici,. „aveațitni din son: E 

PETALE în iaveaj foptepenră e; fă TEpin: BpAp6, 

tnkonuispalsi de: îmyrppatsaă iu adastac fi înăpoe 

nată de-uana Joan XII, în angză 964; Astă-fează 

pigaţeă Atoaiei, fssse pesnită ka arrsposgria /Gep- 
„apaniei;.;: la; myoaptea mezasi, din! 5pmziiseniiopă 
de;: Montefeatpa;; foptepenaz de;aa: Şt. «leo: tpekă - 
în: mîinize 25i, Boa; a sitpanigneab sai; ne: Bîptaaă - 

gneiîvaate kozaineră fitze n Sie se! konsideje 

totărda-gna «sa Bă mzntău den oe8tpain: înseni 
- mptate,: Se neate, pede îns intp însa amzate -aehă 

tnspii: ui -engihe(1). ks! kapernanii:0capm4sseps. 

Kastexnsaă este: Ronstpaiţă meracstinika:enztă | 
milă ună asnelși5 spabatilcă: este: înkongispată 

ka: foptifikagisni-:] Istpepopdă o:kaxze:k& maate 

kotitepi Rondaue: dinu etate în oparuăaă :5t.5 leo, 

kâpe măzeste: wpai: nări: Bine foptiăfikată mi: ra- 

anezată;; 5; măztă--maiza559% de îtă nineaza kim 

migiurAtieaidzazze. epua foapteanepoe; dezstp55s= 

_tătă, bă toate» amestea, însp, npziţopii nostpilone 

sizipri aro Sbicku: kamaga% ana „250 5iuă "km 

epeamă „Rpeză bă „Dinei s'a%penapată datării - 

nin'-akgmă&.! Intpapea; în, vetaţe: este ::ne “gnă - 

nod; 5 mbiatapă- (pootrlevie)s: : dc: dB sipena- 

      

   

ea s: 7 sir ceri ars pri te 
Zoia ari: fii ApIZ Er „Piri me Di 

  

   

Ay; Bag felt dă! imadjint gg: 46: atu i vesbelle 

mai nainte da se inventa tsnsrile. 
*
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tepea aueazei noteui mată kotits ue kondaue 

întp'însa, snă aază daoizea uodă mimk'stopă (pont- 

'levis), faue intpapea aiseps în foptepeus. Auea 
 foptepenr este mai ?nazts de kîtă toni măngii 
d'imnpeuispă ue săntă îmnodosini kă Beki kas- 

tezaăpi mi k3 sate. - 

Ktpe Nopd-Est, ekea .penăBaik de aa 

St. Mapin se întinde nin aa Adpiatika; mai 
dinkoav, în ziazenze senine, se noate pedea ks- 

- pală măngii din Dazmania înzauindu-se într'o 
distanu5 konsidepazia5. Este 8nă. suektakoză 
de o admipasia5 mannifiuenur ; dap Bai, nentpă 

appestatsză. ue tpenzie sr zokuiaskr în agea 

snsimîntztoape temninz! . . . Întp'sna din în- 
kissopize foptepenei., mpi uexespsaă Agziostpo; 

ueaagaa  (kizia) în kape exz25 esnipr a nsstpată 

nămeze azi. Mie uri za pe-o kîni-Ba aapi appestani 

ni se otlspi na din ueze mai sine înksnepi, mi 

"mi addzkă uminte de sintimentsază de pskspie kg 

kape asnipamă& (pessfzamă) aep5aă îndestsastopă 

“mi nspă ue nstpăndea nîns aa noi. Komnan- 
nionii mei de ksaastopie, nă npea epeaă Bine; uea- 

asaeze (kiaiize) aopă epeaă ama de stpimte în 
kîtă n se ngteaă întinde ue kită ae epea statspa 

a0pă, nli fepestpeze epeaă nămai de measse de- 

ete în z5nyime m' în aspyime. Îngpijipea epea 

npea pigăpoass, appestanuii îns nzteaă keatăi 
ai-zevi de uentime ne zi aentpă npoBisisne .Găap-



101 

da epeatoats mizitapr, mi în fie-kape zngiă axat 
foptepegci uszeaă sentineze. | 

Aepsaă epea esweazentă, dap în Sentemspiă 
fpigsaă deneni ama de estpemă, în kîtă noi ne- 
tpeksprmă vea mai mape napte din timnăa5 no- 
stpă tperuspîndă de fpigă întpe mindipiae de nae 
wi înBeazitspiae (uzsusmize) noastpe. Yeapmea- 

“fopi mageamă. 
Dsas ont A5ui de zoksing5 aa St. leo, în 

timnaaă k 5popa nisi ănă inteppogatoriă, niui o 
skimpape n Beni sg întpepsmuas monotonia Bie- 
Wei din temnius,— eă fsiă, îmupesns kă snă aată 
appestantă, pekondussă ks aaape za Bpsino uri za 
Tlesapo. : 

Ma Hesapo fzii nsssă în fiappe ks ontă 
X0Nj, i3ssepsmă toni gpsiasdiui întp'o k5ppău5 
neakonepits,. ur în auea stape kuaastopiprmă 
mante-snpe-zeue zixze nînt aa Sossipea noastp în 
Poma, ănde eă făsseiă înkissă în temnigeze ueaze 
nui. Akoao găssiiă mai măani din komnannionii'mei ne kapi îi aăasseps de aa St.-7leo înaintea mea; 
măzui dintpe dinmii fssessepr nuri aa sn5 a0kă 
k& gazepiani. Ei epeaă U5Aigi mi ntpeaă ama 
zazi mi toni s'afxaă întp'o stape de estpems npo- 
stpagisue C(oBossipe mape). 

Carceri nuove, (temnipexe ueze nsoi) ssntă 
3nă enopmă edifiuiă în kazaea iszians. Estepio- 
p515 25i este negps mi întsnekossă, mi de ne 
gpianeze de feppă ks kape este înkonwi&pată de
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toate fiinpriize, se se “fstidantăr dăriă întiia : iipiBipe 
kz esteo temanig's. Ia:a0aptăznăă “Săntă n5sst en 
tihcază 1078 sdssă ie Mb isi în te? (K'sota- 
peă (le trăifeinent)ae:6 săttăpiiăeă inimicaa8 40kE 
epăa'păpoataniti; Fesseiă Ir85să:3 Ainnpăvnsi RE: d085 
kotmiraunionii de nenopoii e, întp'o înkisdăpe'ă Ama de 
stpitntsș în: HE: cipia iiăteaziy: a Be: îitoapăe. În 
mindipize noastpe de uae fspnikaă n5piiii: di ini 
dăkiișiaepăaă: epta! foaptei '2poă ii misăiossă. În 
npita an'5 spegiraiaă Aukăpea)i: oăstps- “epea 
0:SS115 106 atppi: Răi “diks: sekuiks:ide: “bine; 
H5.n6'epua, “aptată's keatăimă nimăikă din deea me: 
faniiaziize poastpe ii tpiiniteaă; "Poni konăirantonit 
mei epeas addegzpagi konii, ei ageaă etatea de za; 
antte-Snpeczeue:: Ting: aa: ho'-$ripe-zeae ani ; 
mi: serishaă:: mai pigată a kailagepe: de: kită a fiin= 
fe onienenuti,: Kîndă îmi: addskă aminte: sit 
tstcâpsae: 10pă săifepinile, nisa săBBenipe îmi'sm- 
uat-săfiastoză de: 'vppoăpe. “Ateniii dentpă: npia 
apr: simplă: toate “toptspeie * Bieşier- din teni- 

  

- pe i Tia a 

“Roi tatea: sr fimă: jcăag 36 kotimissia- 
nea! -piizitape di Boxonnia,: fămiaziize hoastpe înz 
s5'i5k5pr:kă- mea, nai pie stspăinyis! kâ asez 
desisisne sm fie peBdkatr;; wi: ai: se 'akkopdă 
da fi jăcikaui “de Konsiariaă: de: Stagii: 

 Adeazăitpisăvaxă este întpigă koniuisssă it- 
mai „de: “npedagi -(uepsoane: Bisepisennfi: i Tipeia6:: dinteze : esapiite offinizaă: de iikGisit6pă ini pg 
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uiat: dinstză fane în sekpetă: inteppogatopiiie ; în 
papi okkasisni se: akkopdr:'npe-nă: aBokațăap= 
pestantsazi; dap: auezaă apokată DB-ă teste--dekst 

sns::ajstopă nemai “ks :nsmeze, fiindăk ează 

npiimemte de aa npemedinteze::însăriiie iinistpal= 
Niaiii-ass&npaă; arănktăpizopă : men: tpense-$5 ae 

atinga: în anirspapea ue faue appestantaazii IEPa- 

noi; de ipai mate: opi;  ageriă agokată: fspi ide 

-A8 :appestantă. anptsbissipea fanteazăpă ae: jadis: 
kstopăză :kazt5 5 mai.: ks: 'seams::a;'dopedi, A: 
uează tpipăuază esiste ink; mi :memBpii:A5i;:kă 

kommissisnea mizitaps; ::5mnazpb: din. n305, în 

aunzză 1850, temnineae: pomahe: 5 mei:mai Băni 

ai nostpii natpioni itaziani. irita 

În zioa- npouesssasi: meă,: fosaeiă: icomdesst 

“în sazaa: inteppogatopiizopă, 'snde g5ssită gnă oa- 

pe-kape senniopă avocato Divnsi:.ue :îmni zizse:ik 
mi-apă fi fostă, aazessă. ka nossiăitopă de :kstpe 

pădeae. mezae: mi: kape-înuens.: îndatz:a:-ms: în= 

tpepa, desupe: îmnpeniăpapea meu.: : 
=—,Ilposesssag::D-taze: 8: npea.: anlespleată; 

îmi zisse exaăy:cniti:.nepdstă: de nă Bei: mpptăpis- 

si toteză;: konets Bine, timnă.:: mai.este înks; 

daka :Het: poi, eă îi Bois tpimite miine: ne. snsză 

din:-jădikntopi, kspaia. Bei nătea: S5-i- 1 deskonepi. 

totă.  addeaepeat.* Ia ei 3 mă 

" Anesfea fssep5 uezze. dintii: Bopee ate oma= 

15i ue se însspuinasse kă annspapea kazsei meaze! 
- zac îi ie 

ati pa td 

  

  
zii 
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Îi pesnsnseiă k5 n mtiamY nimikă mi, npin 
spmape, n'aBeamă nimikă a deskonepi.. 

—Atit mai ps5ă nentpă Deta, îmi pssnănse- 
ea1ă, mîniossă: anoi fagi de aîng5 mine, mi n3 
aă-amă mai peBszată. | 

“Kîndă sossi zioa jădikspil meaze, făsseiă kon- 
dassă ks fiappeze de nisioape înaintea tpisăna- 
a5l5i.  Monsenniopii epeaă antezani toui în jeng- - 
pize 10pă,: kz o gpaitate minănatz. Buna dintp'- 
înmii ms întpe5s daka ageamă ueBa a ziue în 
npiBinua îmupeyispspii meize. | 

— Nimikă, prsnauseiă. 
— Ama dap Deta stpsenti atrgerdzi adde- 

B'5p3a5 ? o | | 
— AddeBspsză "225 -amă snsssă. 
Îndats npeuredinteze săn5 kaonogezsaă,. mi 

gendapmii ms -45up5. | | 
„" Aveazeauri fopmazitsi făsseps iîntpepginnate 

mi în npiBinua komnannionizopă mei, Mai tpekz- 
prmă înks uinui aăni a5ssaui în misepasiaa 
noastp5 sităagisue, w'anoi întp'o zi îsssepzmă togi 
întpănigi în saăxa inteppogatopiizopă. 

O patanaisne de soadagi epea înuipzits în 
toate n'spnize. Ni se uiti nsmeze dW'apîndsză, — 
Feaiue Ossini, este kondamnată aa gazepe nen- 
tpă tot-d'a-sna; anoi 5pmapr uli nămeze wezopă 
azgi.  Niui o kpims w'a rostă nomenitr, affaps 
nămai duka ns este aueeca k5 amă konsnipată 
în kontpa tstănopă g5bepnemsntezopă din Itaaia.
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Dans kîte-Ba ziaze fasseprmă nsmi în 

fiappe kwte dsoi mi kondsui în ksppsue kă5 
dzos poate mi neakkonepite za Uipita Kastenaa- 

na, a0kă sităată ka de tpei-zeui mi ontă de miaze 
denapte de Poma.. Aaeasts gekie foptepems se 
af>5 nămai ea sing8p5 în mizzoksa5 snei kwm- 

nii desepte (nsstie) în kape se erdă Bpeokite-a 

koaaine potsnjite ivi mi kozea ue'i mai întpe- 
pănă monotonia ei, mi în kape n se zspermte nisi 

0 5pms de semsnstăpi. Auesae distpikte, msată- 
assemznate k kîmnia Pomei, ssntă ks totsaă nasti, 

Ii mina om5asi nt înveapk5 a kăatipa aueaze 

messspi poditoape; aneăe se oupeskă mi fop- 
meză întp'înseze 5bagi ststrtoape, naanteae 
ssabatiui ue kpeskă ue dinseae se  pestejeskă mi se 
sssăkă în auea atmosfeps muzing -de azspi uis- 

moui. Întimagaă Bepei domneskă fpigăpi intep- 

mittente (kszzstimnspi) în auezae aokspi. Jlokz- 

topii din Kastezzana a% o fag seapBrd5 mi gaz- 

sin kape apatr îndats nesazsBpitatea auezasi ni- 

“nătă. Kiapă kaseze ssntă akkonepite ks mu- 

kiă mauezită mi ks siănepsi. 

Avea foptepeus se afas în uaptea dpeantt 

a dpămsazi Pomei. În timnii de demsată ea 
sepBea de pesidenus de ups ași nana Azessan- 

dps VI. Alkoao medea eznă uezză mai msată 
timnă ks ksptea sa infam. Kamepa 25i de ksa- 
kape, aese nsstpeazs înks întpinsa, este nainb
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de zăgpBBipize goxze. mat. i sidoase-uii ueză6 tai ob: 
sdene::(desfpînate)j:u si! i 

: Kîndă-întpap5mă: d nradeă;-fopteperisi: 0 st 
azon-abut de ăppestangii epbaă :îikinii” întp'însa: 

Noi: fsssepină n&mi za pejiiinsză de gazepiabi:: ne 
eibo  rcdldo: ai nenintiks npine.. Bpe o o i  dini- 

Lp Seti 

  

pr ua Sid 

  

m'5pă. aneaă Skobewiaat, ani : tom beat! mar: uigată 
saă mat -nănină :attakani de 'kăantitatea;: de sulfesti 

de :kining:: ud fassesep'p'siziui sia: Tlatps-zeui din 

120'ds deginsui (appestani) epeaă: din pekia:sekt 
a kaponapizvpă; kondămvapei :10pă aa; carcere duo 
fossesse skimpats în: pekissiane; (înkissoape) noaitihă 
aa: Vigita-Kasteirană : m5iai dintp'îniuii făsse- 
sscp5 uri: în - temnin  d3os-zeni-: de: anii; :aagii 
sinsi- snpe-zezey mi: nisi -snaă “ouai nsyină-de 

ontă ani. :ei-a-axgi 'epeaă qih naptitsză nostps 
deaa -ansză :1843-:ui :1844':mi: tpepăeaă ss 'fie 
tpansnoptani în -temnina de aa Uipita-Belikia, k5ui 

foptepena. în-kape: ne: afzawă epea 'uientpă noi n5- 
mai :v a0k3inmB. timnopăpie (spemeznik's). 

Dzns Bp'o f5â:25ni de: zoksitigb în: aueă 
foptepens, :kommandanteze “dede: 'opdină 'de a 
se tpimite îndatrs 'maf-zesi dintpe noi“za: Uipita- 
Bekkia. Ilpeităm se: noate' kpede; ei masi mi5agi 
din “noi: apeâmă: o:'janene : npea 'apdents: mi 15 
usteamă ssffepi-:k3 piedape :desnpgipea 1ioas- 
tp5, mai: kă “seams: kîudă ne-:gindeaimă kr :adăi 
inai-zeui mepmeaă s5 moaps denapte de noi,
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de foame: miste „snbz -siani kai: Noi ime enor- 
tan: mi -tponai de „soadani- 'dedeps fokă d 
nai xpsatez-Opă: ass5npa: noastps;; a dzdâzzit de: îi 

mineans:: Balpă-zesi d'întpe adi fessepra: a5ănă e înei 

kspiai, 4e,fiappe "irtpansgoptaă: aa Minita-lez 
kkia. Alepseaneae, kondampate a esnia.: în; -aneaqaă 

apam&:dezikteae, zopă inoaițide;-:santă-opranisdini 
în 9păRe. dez aindi-zegii: saă de-mai= zei noa 

întp'es: Sing3p5:Înkissoapes-6ă. naptă:; îmsp5kasi 
mințea; :temniuei: săntă. tin); de totă mi: k&: BBpi= 

piae passe.: EA săntă :Aegaui de. nepete-anpintp înă 

aan de. „ego +denppțani. ni: de aaii: ka de 
i se; bakă ne:spănati: min= - 
g33 ARIE; Dă: este,  deszegată:. ni 

Kat i meiat (mânkapea) este nedeskpinti= 

Bia uni, „ka sp zik5 arma; negondepasiză (us 8 

se-Boate, astpan dej puna. îniit.:ește. papă. ka'ajipes- 

ninp: aa. esuipapea. nedenaei 

  

   
iopBs : 
date 

  

saaze;.,     
„ Aseia,, e „sunt. iondananani me. tepmină; 

maă.. „MBRiNă: side, „A5o-zesi de: 20; 2S5ntă.. aegată 

mii „se; shot. „zica. În; „aptea temnipei: ka. s%5 a 

pere suita 2 „ 

„Ea. Minima: za. „har, meană; mai i sînă 

kpestine kandamns: ne:ș sănngunii szi: i: kapi ie 

șnpe a-:a7150ga ne:stppină; ne; AGDSAB1Opă din 

nappa: 10pă „nataab:! te ut 

  

x
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Nopovsipe nentpă azaă dsovizea nsmspă de 

appestanni kondamnani a fi damwi za gazepe în 

Upita-Bekkia, noposipe nentpă mine. kzsi tokmai 
în zina fiksatz (otspiît5) nentps stpemătapea noa- 
stpz moaptea asi Gpigopie XVI oapi mepsăaă tstă- 

aopă akpspiopă attingstoape de Ggepnemiîntă. 

“Este nmeste nstiugs da se: dekpie sitsanis- 

nea în kape aaestă nontifă z5ssz Stâtene sazze 

dăus moapte-i. Appestanuii nozitisi epeaă în 

nămspă mai mată de dau mii; esizanii nă se 

mai nsteaă sokoti, neste auestea, mai mzate mii 

"de uetpueni epeaă offisiaamente ameningani ui 
nă năteaă esepaita niui o fenknisne denendents 

de gsBepnzmiîntă. Legi, nă epeaă niai de km în- 

tpiînseze; ostipe: indigeus (usmînteans), ania: se 

mai afaa vesa dintp'însa; în timnă ue fanteze 

de kpăd» Bapbapie kommisse de Asstpiasi, 

îmninyeaă mi kiap ue uei mai naasifisi zoksitopi 

în npofsnds desnepape. Ilpetstindeni domnea fep- 

poapea uri desnoiismăză. Jănimea nă mai asea 

koazeyispi (skoaze); toate kappiepize îi epeaă 
- înkisse; nimeni nă mai Boiea s7 sepBe în pînds- 
pize ostipei azaztăpi ks s&gpsmstopii asstpiasi, 
mi nămai kacpsa5 ustea ss asnipe aa fnkyi- 
snize găpepnamentaăe. a 16 Iiniă ansz2ă 1846 
îkapdinaasaă Mastai Feppetti fs aaagssă nentps a 

n denaiui offiaisaă nsnină dopită de Ilans. 
- Nimikă nă epea sigăpă dekszt nămai km auea 

sitsanisne ns nztea dspa. Ilana Ilis IX, în ad-
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desspă, nsmai anea niui deksm ssunsui a gsBepna, 
affaps_ nămai ne nponpii si SBipi mi ne Bandigii 
Statezopă Benine; ksui toate famiaaiize pesnektasi- 
ze epeat opi în temnims, saă în Bpe sn esiziă npes- 
kpisă opi Bozontapiă. IIIi kiap daka i-apă fi mai ps- 
massă kigi-pa kapi s'apă fi nptată ps, n'apă fi mai 
aBstă în ae temnin5 ss-i page, nisi Bani nentpă a 
konstpzi ngoi temnise, ksui datopia năBaik se spka 
za 9,100,000 aiBpe. Ama dap, dans ue a konsăatată 

„ndezăngă kommissisnea konsgatatiBs, din kape 
măani nemspii se onngneaă aa aeasts mssăps, Ila- 
ua Iliă LX ngoaiks aa 16 izaiă anzaă 1846, 0 amnis- 
tie enepaar în kape se afaaps fipemte konnpinmi 
mi togi appestangii de za Wisita-Kasteaana. 

de entssiasmă demtents nzoăaă nontifg! 
Kîts snepanur nă fkă-ează ss se nasks nentpă 
Biitopăaă Itaziei kă adeasts întiia fants a dom- 
nipei sazze!  Atănui înuenă pespeaa5aă nentpă 
ziseptate mi uentpă indenendinuz s55 aăsniueae 
subi nans! Dap Bai! fanteze ue spmaprs dans 
aseast5 a noastps penede demtentape din aueaae 
peaze iza5sisni, săntă upea ksnoskate mi npea 
amapi mi uă nosiă a ms onpi aa dînseae; îmi 
pa fi destăaă d'a snsne ks [lana sine-kBînts 
steagspize aăntstopizopă, kapi nă aBeaă de kită 
nămai stpigapea: Scacciar lo straniero (a goni 
din pappa aopă ne stpeină)! Dap ne kîndă a- 
Bia învengssemă a satte ne Asstpiaui, Iliă IX 
fskă 3% înuete pespeaa525 indenendinnei. Avea
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fanţs«:f5 1o'::aams? desepnignen5â 5 âvestal ? Tan 
kaje;cania: dens 'dăoizraniruric gina fasii în lape 
apiitnisseoleză  sonnăulii isi: oaze? do că 
mai zeazs fidezitute mi de; anidaipeae voii E aapt, 
fo |peds5săs(nenoită) și! snipel afis 
z0pă: e ateu! 586: dale 

   

   

      

sii ERE) “ue: fois vilcapiaă. cat pitt: tata 
-dărizi pe "atăpapea “sa ne tpolisa Bbutsiăi Tletps? 

- Bază se "pe ntăprs ne danseze însopită” detpărie 
stpiiue: rEBBBAINIdă assălipa: ROpnăii radezaopă” "46 
făssep5omaăssălpani în 1idineze asi Epistă, Tientpă 
ks arpokaarirasseps:: “iseptatea rai (peiitatea ka 
dpentă: de: ipiegenităps. ag Smăaintegii: + 

i Paadapet- 'Iloatec: k5: Bă 'mai-Băni gioa, în 
tape; mii: penezezzdin:Neanoze, îiai :Tiână ns 
Bopă mai :năteă''nepseksta iiui:ei :însănii: midi 
npin- deiegapisne,: în:namâze 'giici pesBănăpl 02 
meventi -opi:-dipine, aftăps;! nămiar :: fiudă săsui= 
năgi:: de:suionii” mi de: SBipit “Asstpiei.. săă: de pa: 
ionetteze fpanuese.:0i sie ip a marne 
zu Kong: peintps Tana i în Pomă î În: anga 1850, 
pe'utăpnapea-i: se: pesti” npintp"o peakniăhe kpsir- 
t5 :ini:bigots în u6aaă mat “mape: spadă; kspras 
StiBephsmsnteasi : iepea în: mziniat Ppanăezizopă 
II a226 Agstpiairizopășei: 'intsiă uk kenaă:Po- 
ma ini: Sisita- Bekkia, ne; fiîndă iei diu: pars îmi 
intindea: domiapieiiea  30p8” 155" ăi "Naphi. 

"Tpăneae 'snannioae Îconintiktaă i degpiadaiţis- 

   

 



sit 

nea pnepnantotăa lcondsită sanestopă ÂPărre & 

pea atît de spătaa înc bâtă:  fenieiae pb skoriiii 

fgeaă,:2ă aunponiepea x0pă-: FT aaseps: datesopdinie 
în-Pomag. Mentpă la sB:peânucans Basionadai a: 
ueasts toptăp'5 infamants; vepear aiinaikatsenpetai 
tindeni:. 2 Tpignagzăsinhăisiuisulete fr peopgani= 
sate ui. ksa5g5pil St Dominikă îndenainindă 
poasză :de. inkăigilopi,mnăpi îndatss tepnige= 
ze ue ae gogisse amiistia. Snpera+satisfaua:a 

gimn2;:pespăniapg, aisate::nepsoane .a5 :fostă. uri 

sintă: îukz;'appestate mi sănnssse aartopispine n5 -: 
se; notă snane; :-Ţlestej aueştea, -se;; dede opdi: 
ngză:ka aueaza Kăpe Ansnizioa! Aksati  ntapă sf 
atată .napterza uezeipapea iseputopiie;:kommer 
mopațise. a peintspnzpii 25i Ilâna, :spisfie -konsi 
 damnată:aa o amendz: ds 25 fpanni: Se :noBesti: 
Madona*. de. aa: Riminirs' apă-fi B5zată apdikindă 
okij: ni; maîngîndă: de; aveaze:papbapii: = meea;ue 
fskă ka, ..peppanii :qe-penipz: Sf; Baz5a ducat 
upetinsă: mipakozău95:; fie: appestaui : Bi londsuuă 
înaintea. înkăisigidnelz 

    

     Îndats în. “Stateae: Pomaneşi upini: isisteruag 
papBapă.. uc-aaă: înțpezsingeuzier: Aatpia: supe «a 
îmuizăă. NOșsesșigneae: saae, Jlovisapdo;- Benegiane- 
aa Bozonnia, aa; PaBdnnă uii în-toate: legănitne= 
ze aoksjtopii f&sseps.- appestarţi Mentpă : motigexe 
„ezie -mai-de nimikă,: pi sănusml za: Bastonadz:xa 
deosesite; -feza5pi: de toptspi, mi :kondamhani. siap 
£) “ Tkoană” Măi Mâmei:: Dotiuylii Isus: Xristoaăi 
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„aa moapte. De mai msate opi Bozonnia a Bszată 

kite zeue mi kiapă kîte: dos-zeui din uei mai 
Biptăoui uetsueni ai si jădikagi miaitspemte 

uri îmnămkagi întp'o singsps zi. Fgssepr îmuăm 

kagi zeae aa Imoaa, tpei- zeui aa Fopai mi dinui- 
snpe-zeae aa Ankona întp'o zi. Snpe a da oape-kape 
idee. desnpe Bapbapia mpaktikats de Asstpiasi 

asssnpa avestai -nenoposită nonopă, BOiă gita nă- 

mai -3nă esemnag. 
S8nă koazoneză azstpiakă întpo zi stpenstea 

în gazonă nspuize zok5asi “de. za -Mepkato di 
Mezzo, kBazape ne 5nă kază mannifikă mi 5p- 
mată de 7nă kîine mape. Bnă jsne kam de 
mante-supe-zeue ani tpeuea ne aîng5 dinssaă 
ks &nă kiine -mikă me kape aeazaa axă koao- 
nea5a5i îază attaks.  Kiîineze uezaă mikă epea 
s5 moaps kîndă jăneze 25% o niatpr ini 0 ap- 

păuks as&npa kiineazsi kozonezsasi. Din întîmnzape, 

ea2ă isgi animaa51ă în kană w îz4ă z3nui moptă, 
îndats. Din opdinsză kozonezăasi asstpiakă, 
adozesuentăaă (konizaandpsa5) fs appestată wi 
kondamnată ss upiimeask tpei-zeui de zoBitspi 

ne kaeaaelio: kîndă apdikape deaa avea B'ptae 

ne nenopouităaă jăne, ezaă epea mopiă. Aueasts 

papăapie annpinse de fspie toats nonăaanisnea 
mi nămai ueptitădinea de soapta. ae-i -amtenta, 
stă s5 pegie mînia oamenizopă UONOpăazi. A- 
dăoa-zi, kozonezsaă mezssse aa kafeneana dei 
Gpegioni kă kîyi-Ba offigepi kamapazi ai asi,
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kiîndg deodatr se aprts snă 'omă, îază ispi de 

mai wăate. opi ks &nă nămnază mi disnspa. 

Tei-a-aaui offinepi înkpemeniyi, n5 fskspr niui 

o mimkape snpe a appesta ne fsgapă, kape astă- 

feaă ustă s se askănzs întp'ănă 10kă sikspă: 

Aueaaă omă epea tata jsnezsi moptă să Bastonads. 

Aseste fante de pesssnape komiwmisse supe 

a pssnande aa npoBokanisni se pennăoeskă ne 
fic-kape zi, -mi este neste nztinnb ka o 'asseme- 
nca stape de aăkpspi s5 mai kontinse măată 

timnă. Kapîndă saă mai tîrziă, npintp'o neuessi- 

tate ogik5, aseste nonsaanisni îrniaaate nri in- 

săatate, se Bopă skăza ka snă singspă omă înkon- 

tpa sasi asemenea găBepnemsntă soppsntă ini 

fzpr minte  totă -de odats. 

Ile kîtă timnă se Ba pefesa da. se. admitte 

aiBeptatea konmtiingei mi n se Bopă întpodzue 

pefopme în peaigizne, ns sa nătea fi kăestine 

de aibeptate nozitikz. Kassa aiseptonii mi a va- 

nionazitigii este na mi. aaeeanii kă kzestisnea 

pezinioass; mi nentpă kass npodsks peBoa5giă- 

nea efekte ks întpegime psne, tpezăe ka ea ss 

assik&pe aiseptatea în întpeităză nsută de Bedepe: 

nanionaaă, noaitikă mi pazigiosă. Ilentpă imnainipea 

auestei onnepe, kîte sakpifiuiupi, kîts nepsepepin- 

n5, kit5 oBstinagisne, ziue-Boiă, nă se amteants 

de aa noi! Toate kaasseze sosietspii Bopă tpcBsi 8% 

ia mapte aa aueast5 a5ut5 în kape k&pîndă saă 

mai tîpziă pomă apea Biktopia. Faze dap 85 mi
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înfpine nassisneae a0pă. Ss-ui stiugs ezemen- 
_seze a0pă de diskopdie siBiaz mi de dissoz5ni5- 

ne. sodiaz5, mi Bopă npenapa kazzea 5nei miru- 

kspi wenepaze de este:kă imăată mai aunpoaue 
de noi dekiît km se sokotemte (Î).. 

Dap s% peaăsmă Bopea noastp5. Ilsp5s- 

sindă Wiita-Kasteazana, ms. dăsseiă aa Fao- 

penga, &nde' gsssiiă &nă mape entăsiasmă Heu- 

tps năoize pefopme mi o estpems  apdoape da 

azz5nga ne Asstpiasi din ltazia. Ms ainiiă de 

ezita jănimei ăiBepaze, uri siaingeze noastpe kom- 

(1) “e nrevedere nreuiss! We nrezizere jest! Ea- 

k-o âstp-zi atst de ksprudă w'atstă de nsntsal- 

mente, pealisats. —  Aviso inimelogă desnoti- 

se ue kredă kz notă s5 se joase, dene kanri- 

gislă loră monstrăosă, ks soarta nonoareloră: 

Konvings-se odats nentră totă- d'a-sna, k5 nă 
kallea de rst5sire uri de meire? a fostslzi rege 

"all wendarmiloră din Gaetta, si aueea ne kare 

mere, ks -stindardslă regenerzrii wi allă liber- 

tegii în mînz, Viktoră Emanselă, isbitală mi res- 

mektabilulă Rege aktsală allă Italiei întregi mi 

indenendints, este kallea addevsrzlzi, kallea dre- 

ntzygii, kalle msntzirei, kallea snirei mi a m'o- 
“snersrii &nei nagiăni; mi 5 nimai ne aueasts 

singărz kalle se noate afla uri assikăra natea 

konmtiinuei loră, addevzrata legalitate, liniintea 

mi malgămirea nonorălsi, uri urin &rmare, feri- 

sirea komăns a &nei napisni. 

Tradskalorelă
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zasne ayintaps a pestspna gănepnemintaă 'T'os- 

kană, se se pine de Asstpia kim se ine mi 

menzua de mins. Îndats noainia ms pekon= . 

dăsse meste fpontiepe.  Dsuz ue amă stată as- 
kansă annpoaue '0 a5n5 de ziaae, înuepkaiă sr | 

peintpă în 'Poskana; dap tokmai în auea enoks, 
se ini o kapte adpessats jsnimei din Itaaia mi 
nsBzikats ne ispimă; ka penzită ks epeamă as- 
topază ei, făsseiă esizată. - Ilpotestaiă kontpa 
auezaci sentinge mi insistaiă ss fig tpimissă îna- 
intea Bpe &nsi tpiBănază (epeamă înks ne ns- 
„mîntază 'Toskană), dap dans ue amă stată as- 

kănsă annpoane d'o azu5, fsiă deskonepită, năssă 
în fiappe mi kondsssă aa Fopai, în Stateze-poma- 

ne. Ms pe'ntspnaiă în ăpm'5 îukz de tpei opi în 

Toskana, îs5p5 ka gsgepnsmîntză 85 noaib NB = 
ne mîua ne mine. 

În Yespzapiă ansză 1848, azssais Fopenza 

mi ro'5 dăsseiă în Poma ks kozoneaăaă Risotti, snpe 

a asa uapte za mimkapea Aspăzzizopă. Den ks- 
depea Renspaiuci pomane, ms dăsseis aa Ilensa 

mi d'akoao aa Niuea, mi aa 4 Fespsapiă uaekaiz 

în Stateze-pomane, însspuinată kg o: missizne 

nozitiks.  'Ipagepsîndă dskatsaă de Modena ks 

ană năme faadiă, k5zăi5 în miinexe yendapmi- 

20pă, dap o mik manoueps ms sk5n5 de dîn- 
mii. Însspuinată kă o aat» missisne noaitiks, 
în sentemepiă avsaă 1853, mr Bszsis appestată 
din n5oă mi înkissă în foptepena de za Sapzana, 

*
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ini adgoa-zi feis înfsniurată- înaintea senniopăasi 

“ekki kommissapsaă noainiei. 

Îi snusseiă k5 epeamă singspă; lo tpaBep- 

sîndă Sapdinnia, ageamă de gints Va a5kpa kontpa 

Asstpiauizopă kspopaze m ptăpississenă o 5pp5 

de moapte înkz de kîndă înnsuassemă 55 
nponznnă nămeae zopă mi ne kapi-i Bois 5ppi kit 

timnă îmi Ra mai p5mînea o săffaape de Biaur. 
Adzogaiă- ks gsBepnbmiîntaă sapdă kănointea 

npinsiniize mexze penăBzikane kîndă ea îmi 
“ npomissesse s5 aokeskă ne teppitopi5aă s5ă mi 
„ks nă konsnipassemă niui- -odats kontpa Iliemonte- 

azi. Bpe okite-pa xsptii gwssite asăsnpa mea konfip- 
mat aueste dekzapaniini; kă toate auestea făsseiă 
înkspkată de fiappe mi înkissă întp'&na din neaze 
mai pezae temnine din Ilenga. Mr afzamă akozo 

în sekpetă de dos ai kîndă senniops1ă Ilpaska, 
kommissapă az2ă nozigiei, nY5 esamint din n30g. 

Konfipmaiz dekzapanizneze ue fkăssemă aa Sap- 

zana, dens kape senniopăaă Bsfta, mamistpatăză 

geaaă mai mape din npoBinaia. lenzei, intpr în 
“veazzsaa mea. 

Eaad se aprtz: esueazentă. Îmi zisse k7 

ează 15 mtiea omă de onoape mi ks pesnekta 
tepia mea de kapaktepă. Anoi îmi dede dzos 
skpissopi; noainia dsns ae ms îndatopasse s5 

skpiă amiuiaopă mei, tpimissesse &na. dintp'in- 

seze d'a dpentăaă insnektopsazi. Senniopzză Bafta 
îmi dede npoee de « o mape integpitate de ka-
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paktepă, mi npin ăpmape îza pesnektă. Ia 25 
Oktomepiă annzaă 1853; upiimiis opdinza5 da 

eri din Stateae itaziane mi fussciă kondsssă kă 

9 eskopts de amennt ai nozigiei ne &nă Batează 

ks banopă ae uzeka aa Engaiteppa. 

Dsnp ue mezzituinui a5ni în aneasts yap- 
p5, ms dasseiă în Eaenia, aa 18 Maptiă, a- -. 

năaă- 1854, ks nămeae de Tito-easi; ne pes-. 

mindă esnedipisnea mea, pstzuiiă mal msate 

zizze în măângţii : ue înkonpispă San 'Tepenzio, 

skrnîndă de npipigepea pendapmizopă,. kapi m% 

5pm'5pip5 Bpe o uingi snpe-zeue ziaae... Azziiă 

Bijiindă-mi ne aa &peki gaoanueae soadayizopă 

ve goneaă Bpe-5nă aată Bînată, mi întimnă de 

natp&-zevă . mi out de ope, sielaiă kszkată ks 

fuga aa nbmiîntă, kiap în mizaokăză soadagi- 

aopă mi gendapmizopă. 

Este addesspată ks întinuinaiă măată dese 

mentă wi  p&nstate; , npetstindeni snde vepsiă 

adenostă, mi se dede ks pape de su Benipe. 

"Ppaepsaiă ast-feaaă teppitopisa5 fpanuesă ui, 

pe'ntspniînds-ms în. Eagegia, peintpaiă în Koapa 

aa 11 Isnig. Mr dasseiă d'akoao aa Samaden 

mi aa San-Mopitz ka ss opganisesă o esnodiniă 

ne konueptats de naptitsaă nugionaAă; dap ne- 

fukîndă-se mimkapea ue tpessea a o upeuede, 
fasseiă appestată sse fazuisaă meă nsme de Titto 
leasi, ssnzită ks amă fi addsssă upmeze mi 

mănigisnize ae făssessepz sekăestpate. a 25
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Tansapiă dimineaga, tpesea ss fiă tpansfepată 

za Koapa snpe a sta întemnigată akozo n5n5 za 

jadikapea mea. Aueasts nepsnekties nă ms de- 

konuepts niui-deksmă, nă mi se sfipssisseps miz- 

zoaueze; năgins îndpssneas ui iskăssing5 m5 

sk'uaps din gedepea pendarmizopă. Ms dsaseiă 

aa Zurich sndems penaszaiă kst-Ba timnă, k5“i 

ksaăstopia mea npin măngi m'5: OBOSSiss€. Îmi 

skimaiă nameze de. Tito Yoasi în uezză de Gi- 

opgio Xepnag, mi aa l-iă  Oktomspiă, nzekaiă 

za Miaan.



CAPITULU VIII. 
Dans ueaaă. din 5pm5 inteppogatopiă azz% 

meă, ns mai aBăiă îudsoiazs desnpe soapta ue 

mi se pesepaasse. O sizing5 ssnpem5 m% tskas- 

se a notoai nepsBdapea mi ippitanisnea ue mai 

întîi m konpinsessepi, mi .n5. ME mai gân-. 

deamă dekită ksmă ss-mi întpepzineză Bilie 0- 

peze atit de nenipize se; tpesseaă st se mai 

stpekoape nîns aa finitsză- Bieei meaze. Ye- 

psiă senniopeazi Kasati kspgi de sitită;: mi mai 

aazessă snă Shakapeape ue se npokăps npea ane- 

poe nentpă mine. Witiiă -mai întîiă ue Kopiozan 

mi îmi nasksa petpri în asează timnă dWatanii, 

Tlpin nstepea d'ezokăinus, dossndiiă deza sen- 

niopă Kasati ss mise dea înanoi mi Nsoa E- 

zoiss a a5i Rousseau kapte se mi se a8asse aa 

appestapea mea. 'Totă timnsag mi-'2% konsa- 

kpassemă za uitipe, nins tîpziă seapa; înfine, 

osossită ks kopnăză mi ks snipits15, ms (p5n- 

țeamă în natsză met, snepsndă a dosîndi npin



somnă gitapea săftepingenopă megze ge adessea 
ao :ngteamă afla. Avea Biaus-a mea datănui 

oape-ksmă ainimtii5, epea adessea întpepămnis 

de nimte ioaente întoapuepi de -fpigspi., dans 

kape &pmaă ziz4e de npostpanizne mi de tpists 

meaankoaie în kape snipităză: meă- n5 -ustea 85 

se aninte-aa nimikă; îndats înss ms: pentspnamă 

za Rousseau mi'mi peaflamă nauea, ditindă skpi- 

epiae. a5i. "&ne-opi, kîndă epeamă sigspă k5 n 

m; aszea nimeni, skimBamă kite-Ba BOpse kă 

peuinănă -meă deza No. 4. ABeamă nentpă a- 
ează stpmană uppestantă simtimenteze de fpa- 
te, mi k& “toate ks nă mtiea aine epeamă-eă, 
ează bă abspa .55 tpeak o zi f5p5 85 bat în 

nepefe de â5o05 opi.. Mr întpega atsnui din 
ng0ă desnpe soapta mea, uri npiimindă totă a- 

ue zamă pssuănsă: -—- kp că tpezăea s5 mopă, 

=—'nă înweta de a-mi peneta:, Kspayis, fpate 

din Engapia. fani kspaniă.* Kits ainss n'amă 

simnită de avea Boue amikazs kindă aueaaă oa- 

sne deaa No. 4, fe denzptată d'a kozo! 
Jsdikstopii mtiă npca Bine ks appestanniji 

se înpeaaegă npin patepe în nepete saă npin Bop- 

-sipe ne, fepestpe. De aueea ns ae este eptată 

d'a kînta, mi keazapii ini sentinezeae ssntă totă 
d'azna ks npiBegiepe supe a deskonepi ne uei 

ae fakă: wi kiapă vezze mai sulspi Batepi în 

skîndăpize saă în nepegii kasei. Dap auei oa- 
meni nă kănoskă toate mţiinneze din ame, mi
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iskăssinua appestannizopă am'bițemte upipegiepea 

aopă. Kptea: sneuiazs de jăstiuie. mtie aueas- 

ta upea Bine. uri de. aueea niui 0 dat doi ap- 
pestanui -imnaikani în aueeami îmnpeyizpape ns 

ssntă năuii în uezasze Beuine. Daka assemenea 

koppesnondingis este deskonepits, appestannii săntă - 

zegagi de nepete ks fiappe, uri aueasta se întîm- 

nat adessea în temnipeae din Poma, din Asstpia 
mi din Neanoze  Bopseskă desupe aseast5 fan- 

t5 snpe'a doBedi ks pebezauisneze meaze n'aă 
fostă de nat5p5 da faae p5ă Meazopă-a- -aADĂ 

“ appestanni. 

Tpekăp5 mate ziaze f5p5 ka e5. ss mr o- 

teposkă a pesnznde satepizopă - în nepete axae 

zoksitopăazi -în gposssaă de aa No. 2; ea2ă kpe- 
ză f5p'5 'ndoiaz5 k5 mie mi-epea fpik saă kr 
epeamă nensssstopă mi înuets d'ase mai adpes- 
sa za .mine. F'sp5 Boea mea saă eană n5gină 

fps a ksgta s5-mi esmaikă sensagisneze mez- 

ze, simueamă oape-kape fiopă kîndă ksuyetamă 
a ms nsne-în komsnikanizne ks avea ueazz5r5. 

Bnă npesimtimentă dpepossă ms konpindea kindă 

ms annponiamă de nepete snpe a pesnnde aa 

kemapea ue mi se feuea din kîndă în kindă mi 

ms densptamă tsasspată mi neotspită. Întp?o 

dimineans, dăm mai msate îndsoeai, pstsiă eă 

întiiă uri mi se pBsnănse npin semnăaă ue apa- 

t5 altenyisnea. 

— Komă se afls amisii noratpi, întpesaiă.
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— Bine; dap sine emti D-ta? 
— Xepnag; dap D-ta? 
— Kazi. 

„.— TpessBpliă, M5 mfiopata, mi îmucstinds-mi 

upădenna we apstassemă; Bstgiă . din ng0ă uri 

zisseiă: — Ns, eă sântă Opsini 

| — Bino aa fepeastps, mi se pesnsnse. E- 

pea ka ss îngezzeags mai sine. M5 dasseiă mi 

o Boxe p5gă5mits ii seaks îmi zisse; | - 

„— N'amă aszită gine: aine erati D-ta ? 

— Opsini. | 
— Dămnezes1ă mei! ţi Bosea deseni 80- 

nop5 Mi Bie. . - | 

'Ppekzps zeve minzte în tsaepe. E pr- 

" mzsseiă în aueaze zeue minsteks &pekia ainits 

de nsaă din dpoii de feppă ai tepestpei. În 

fine, aueeami Boue pegsmits îmi zisse: 

— Kam sa nstată ss fii appestată? 
— Epeamă aa Siziiă, penzikais:; ur îi no-— 

Bestiis în skptă eBenimenteze ge sititopii mei 

ze ksnoskă akămă. Îndats ue ează afis kr k5a- 
abtopissemă în &ngapia, mr întpers k3 gp5Bi- 
pe mai mate desnpe snipităaă nonszanisnei în 

npiginna Asstpiei. — Se gsndeskă ei adessea 
aa soapta uenoposits a Bpagizopă zopă korona- 

tpioni ae fsseps snînzăpani aa Apad în fex1515 

ueaaă mai. infamă? 

Îi snusseiă ueea se mtiamă desnpe oninis- 
nea B5ppii.
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. — Sspmans &ngapie, .zisse-eaa5, înks o 
pass nagisne stpiBits ' de Asstpia mi uepdsts. 
de dinzomanie! Ye de atpositsgi (kpszimi) a% 
fostă .komisse în aueastr napp5; Espona s'a mix- 

nită de dinseae uri ks toate asestea ea ma Boită 
a tame nimikă în mpisinna zopă. Itazia, Tlozo- 
nia mi &ngapia nă. se Bopă îngeazege-eaae: oape -- 

niui-odats snpe a nsB5ai assănpa Asstpiei ui 

a-i întoapue ks: kamsts peazeze e ea ze-a f5- 

kată 55 saffepe? 
Eană Bopsea k enepnie mi se întpepămnea 

adessea. Kontină5 înss: i 

&nsaă din amiuii mei, ue este tntemainată 

nsmai de :dgo05 a5ni, îmi snăsse k'5 Kpimeea 

ast-zi este teatpsaă  snopă asnte sînmepoasse. - 

IIli kauetz, kste mii de spagi Fpansesi mi En- 

gaesi îmi Bspsă akămă sîngeze 4opă nentpă k5 în 

1848, gsBepnsmiîntsaă  engzesă a nepmissă in- 

tepennisnea Păssiei în Sngapia mi a Fpangei în 

Itazia! Daps, fsp5 sapiuisnea kasinetăasi en- 

gazesă. fps nepfidia Fpannei, Asstpia apă fi în- 

xetată da tpri. &ngapia, Itazia mi Ioazonia mi- 

apă fi dată mina; mi.Pgssia, aaze kspeia kstpo- 
nipi i se îmnedik'5 aksm kă npenăat sînneasi mi ks. 
tesaspe oppemte szeite, apă fi fostă aaasngatt 

în aimiteze sazze ne kape mapă fi kătezată a 

ae tpeae. Ba Beni îns zioa kîndă Engaiteppa 

se Ba kzi de dsnaiuitatea sa-mi de avea intep- 

pengisne; ksui s5ntă sigspă.... Asi Bouea se
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"onpi. Ja snă semnază ue mii se fsks, ms pe- 
tpssseis deaa fepeastps uri netpeksiă pestăză - 
zizaci singupă ks pefaeksizneze, mezae. 

“e skimsape! în sentemapiă 1853, în tim- 

păa5 întemniuspii meaae în Iliernonte, ujtissemă 

aueste Bopse: întp'snăaă din ziape: — „Ja amiază, 

Foptsnato Kaasi. a tpekată npin  Bepona, în- 

tp'o K'5ppăub k8 dăos poate neakonepits, n5ssă 

în fiappe wi eskoptată de mai măagi wendapmi.“ 

Atsnui. epeamă. foapte denapte d'a ms gîndi 

_k5 amă fi fostă sksnată din temnineze sapde ns- 

mai ka s% filă appestată dănz &nă ană de. g5- 

gepnsmîntăa$ asstpiakă mi înkissă aiug5 Kazi 

ve amwmtenta esekstapea sentiziei uponsnuate kon- 

tpa azi! Mai tîpziă afnaiă mi: aate îg0i amsnsn- 

te desnpe Biana- mi moaptea auestăi „BpaBă mi 

ie Boiă sune îndats aititopăasi. 
Dopmiiă npea năpină în avea noaute wi m 

giîndeamă nekontenită za gesinsaă mes. Adăoa- 

zi aa dos ope, aăziiă o battepe în nepete ni 

peînsenspsmă. konpepsapisnea noastpă: | 
Kaasi îmi snăsse kr înuetasse în zioa tpe- 

kăts da-mi Bopsi, nentpă .l5 aszisse 0 Boue, 

mi nentpă k5 tpesea st ne fepimă bine, ksui 

daka ne-apă fi aszită uine-Ba, Kasati nsmai de 

kîtă 'a25 apă fi aegată ks sună aanyă de feppă de 20 
de aiBpe, (1); mi ks singă&pa noastps okasisne 
d'a konBepsa epea nămai dens opa npînză35i, 
(1) O livrz nrewsemte 112 dramari..
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kîndă npisigepea n'szitopsasi “epea nsyină mai 
91385. — „Aksmă, su5nemă se mai mtii desupe 
Sngapia, îmi zisse exaă. 

în, „penaikaiă kB sppa assănpa Asstpiei ss 

mspea întpe nonsaanisneze ngapiei; l'5. esekz- 

tpiae din. 1848 prmsssessepz în inimiae 20pă 

ka nimte pzni kape singepaă mi mai msată opi 
kîndă ss înuepka uine-na a ze Bindika; k5 As- 
stpia nă fuea, uea: mai mik sizingr snpe ase 
îmuzka kz nposingiine; kz ea p»nisse mi eaze 

mai din 5pmb pmsmine de ziseptate gapantate 

“de addsnapea din -Ilesta; ks ca mspisse drjdiize 

ass&npa Binspizopă; k5 aivenniasse mizinia na- 
pionaa mi în pegimenteze kape ogiuinzită epeaă 
komnzsse nsmai de &ngspi, se inkopnopasse snă 

amestekă de Agstpiaui, Kpoani, Boemiani, taziahi, 

ete; k toate 'auestea întspitasse mi mai maată 

nanisnea; ks nămeze de Komst uniri de Kaan- 

“ka epeu în toate gspize; ks că fossessemă saau- 
tată din toate nrpuize kă Bopeeae: „Zioa pes- 

bsnspii Ba sossi înfine,“; kr g'essissemă npetă- 
tindeni uea mai mape simuatie nentpă kagsa I- 

tazici, mi k5 kiap offipepii ue se pBttăsseps kon- 
tpa noastpr în 1848, azadaă zenignea itazians 
ue se afaa aksm în Sngapia mi fpueaă exoyispi 

apmatei sapde. Mai adzogaiă kite-Ba ksBinte 
mi konBepsania noastpi înuetz mi n'o nstspsmă 
peînvene dekiîtă dau kîte-Ba ziaze. - 

Ne nogestipsmă sipksmstangeae appestspii
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“moastpe mi afaait deza dînssză ks sună oape- 
kape Ilissene Bideskini, de za Ilazma n505, se 

- înginăasse, -npin instigagiznea noziniei, în înkpe- 

depea znopă jăni îngeazemi ks, Komitetsză Na- 

pionază diu Mizan; ks ea4% îi ajătasse a upenapa 

o ins&ppekpisne, agigasse mi înfazkspasse sui- 

piteze, mi ks în momentăză kîndă simntomeze 

de  peskăzape însenăsseps a se manifesta, ează 

pe5m'sse a nsne mîna ne: toate dokămenteae 

Komitetaazi mi ze densssesse îndats astopiteyiii. 

Ossts de jsni făsseps îndats appestani mi tpimimă 

“aa Mantsa. Xîptiiaze dogeditoape fssep5 denăsse 

za o kspte snevia15 de  Jsstigie, mi npin 5p- 

mape peBoanisnea de se înuepkasse a “upoBoka, 
nă isBgti. Bideskini npiimi 25.000 de fpanui. 

uentpă sepBiuizpize sazze. Auenaauă Bzestemată 

fs anoi tpimissă mi aa Mantsa supe a konstata 

identitatea snopă appestanni, mi se mi fskă 
mate appestspi nsmai dene dekaapaniănea sa. 

Aueste fante ms ainimtip5 uîns aa oape-kape 
nsntă, suipităză meă fs ămăpată kagetindă ks 
niui sn51ă din amisii nostpi ună ne tprdasse, mi 

îmi: imustamă ks akssassemă ne De Iliopyi 
nentpă tprdape, ks toate kr eza5 apă fi tpezzită ne- 
gpemită ss nimiueaskz toate xîptiize ae apea aa - 

dinsăaă mi din kape nivi &na n epea nesessapie 
întpenpiudepei. 

Tpeksp5 maate ziaze nins s5 nătemă peîn- 
gene konBepsagisnea noastps. Din momentsaă
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qe aszissemă nsmeze de Kazsi, dopeamă s5 mtig 
ge ksweta ează desripe kondamnapea-za moapte 

aponsnpats kontpa azi, dap nă ms nsteamă otspi 
a-i. BopBi - desnpe aueasta. În ueaze din spus 

îns5, îi zisseiă: Kăm sokoemti k5 Ba fi:sen- 

tinma datz nentps tine? | 
"— Ia însenstă kindă fasseiă nussă s5B 

astopitatea mizitap5, penziks ează, ms amten- 

tamă în toate ziazeae 'ss fi dăssă za moapte; 
dap de kîndă amă fostă addassă înaintea anzi 
tpipănază aiBiză, nă mamă mai gîndită -za moap- 

„te. Kpeză kr Boiă fi kondamnată aa mănka 
-gianikg (carcere duro) opi ue ian saă nentpă 

20 de ani, ueaaă usuină ama ziue: Hasati. 

*—- Dea Damnezeă! 
"— Săntă konBinsă ks Ba â ama, mi d'a- 

geea mi-amă uri fskată Bestminte lk'sadspoasse de 

zîns ka s5 ae noptă în foptepegs. - 

— În foptepenr, Bpei ss zii aa gazepe? 

— Carcere durissimo sa desfiiomată dens 
nssaikapea kspnii ai Siasio Ileaziko; mi n5 ks 

doaps nepsnektiga de carcere duro este mai de 
dopită; ksui mănks siiniks în aanspi, nîine 

sskatr mi ans dpentă totă nstpimentsză (de kîn- 
dă ns mai este eptată kondammnata azi d'a ksm- 

uspa nimikă), este -kzătapea pesepatr de M. 
Ş. Îmuspatsaă nentpă natpionii itaaiani f5p5 

distinkmiane. 

— Kazi, sk&mnsză meă Kaai, stpigaiă,
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săffepinwa Ba î a5ig5, apă f mai de npefepită 

moaptea. IIlti& npin esnepiengs kape este sgf- 

fepinna în aueaze temnige. Utd ue săntă tem- 

nimeae noaitiue.— Dap Bopseze meazz8 f&șsep5 

zadapniue. Kaasi npetindea ks kspindă saă mal 

tipziă Itaaianii. Bopă tpismta, kz Asspianii se 

popă sstxpa d'a kondamna ezita jsnimei ltaziane 

opi aa. moapte, saă a-uli uetpese -etatea zopă, 

de sspeată în fiappe mi aa ganepe, ui nămai 

nentpă ks aă manifestată asnipănisni faRopazize 

aisept5lii msppii 10pă. — Înss, -zisse eaaă. tep- 

minîndă, e& ssntă mpenapată aa.tcate, n5 m5 

daă îndsprtă za opi-ue- moate st-mi Bie Waui 

"nainte; Boiă înfpsnta mi kiap moaptea | ks o ai- 

nimte > întpeage, Ă 

- Tlentpă 'mine, penaikaiă, nă săută niuk 

'de.ksm aa îndăoiazs. E Boiă fi snînzăpată, 

ai kiapă jadikstopii n5 mi-aă . askănsă aueasta, 

ci mi-aă snăssă k5 sing&pa-mi snepanns sta aa 

eptapea sueiaz a Îmnzpatsasi. Dagi, daka 

îmi Boiă nsstpa mingize întpegi,. ns m B0i5 

jossopi nîus aa gpadsaă: de a'i-o uepe. 

— N ns, zisse i aesi întpepsmnindă-m5, - 

ună Ba raai fi esekstipi, mi amă înk5 snepanua 

da ms sksua de aseste Bizăini mi a-mi pesB5- 

na săffepingeae ue noi ze-amă săffepit întp'înseae. 

— Ng-mi fak& assemenea iazăsizni, skmnăză 

meă Kaagi, eă săntă npea komnpomissă mi n5 
mi se moate da aiseptate. Intspăknisnize ve eă
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ze am dată KRomitetaazi Nanionază. mi kape 

săntă skpisse de mine, sopă fi de ajsnsă sapt a 
ms tpimitte aa emafodă, mi epeamă ama de: în- 
kpedinnată nentpz aneasta, înkst în timnsaă gep= 
getspii amă densssă în msna jsdikstopăzsi otpa: 

Ba ueo nsstpussemă nas atsngi, nentpa ks mti- 

amă ks poiă nztea ssffepi moaptea ks ainimte 

mi ks ună Boi% fi 'ama de zamă d'a mr sinziaide 
m a ms săstpaye astă- fează din msinize snzi 

kaz5ă (gîde) asstpiakă. o - 
O! ai fskată foapte sine, îmi zisse-ca2% ks 

suă tonă mezankoaikă ue-"mi nstpănse saffaetsaă; 

mi kânm, s5 noni sănnopta aueast5 Biaggă; ad1og5- 

ează ks întpistape. 
— Upea pă; auestă penimă ka de snitaz$ 

îmi addgue fpigspi netemzdzite. . 

— Ii amisii. tsi, nă-ni tpimită- ei nimikă? 
Îi snssseit ks de ksndă mi se sfspmissep5 

panii ue-i aBăssessemă, nă mi se mai dedesse 

oie ss skpiă' snpe a mi se npokspa aanii, ari 

ks întp'o enistozr ue o skpissessemă în Easenia, 

nă mi se nepmissesse da Bopsi. desnpe appes- 

tapea mea, uri ks o datassemă din Bepona. 

—  Misepasizii infami!  — m5pmăp5-e445. 

Înaă întpepaiă daka nătea a 'se înkpede 

ine-Ba în gpe &n528 din secondini, kbYl ex1ă aB5s- 

sesse mai msată timnă okasisnea da-i înpea- 

zege; dap îmi ps5snsnse ks ei epeaă toni ne- 

annponiagi, uri k5 foi epeaă fiinmeze sezae mai
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misepagize se BBzBSse 15n5 atănui — Ssntă totă 

ageiami, zisse-eaaă, kapii fssseps de fagr aksmă 

daoi ani aa jădikzpize mizitape, kapi faBopisap5 

npintp'o pigoape neaszit inestigagisneze no- 

ainiei, kapi se ounăssep5 aa toate tentatipeze de 

“fkaps appestannii nentpă a se Înzezaene întpe 

dsumi, mi. kapi denzsseps toate enistozeze în 

mzineze z5i Stpazd. a 

__ e stpanie koinsidenus! Kaasi epea mopai- 

mente konBinsă _de kapsnda mea esekătape mi 

eă kpedeamă rentpă a a5i. Dap k3 toate aae- 

stea ează mai 'anea snepanus nentpă dins525, 

în timnă ue îmi nsnea toate sizinmeze saaze de 

a-mi denspta koyetzpize meaze de za tpisteae- 

mi npesimpim'snte mi deaa penedea annponiepe 

a mopuli. În înkissoapea 25i Kazi mai epeaă în- 

k5 dăoi aagi appestangi; zn34ă nsmită Majoli, 

fs gpauiată mi aisepată kstpe finităză ansasi 

1855, mi deaa dznsă4ă amă afaată măate ambnăn- 

te atlingztoape de sietsză KaaBi. Îmi snăsse, 

întpe aateze, ks îndats ue KaaBi 25zi nămeze 

meă uentpă upima vapr, deBeni nazidă ka moap- 

ea wi stpigs: — Eaks înks ana Mai nostpii 

ne kape n5-a1ă3 Bomă mai penedea. Ksnoskă toats 

giaua sa; este nepdstă nentpă noi mi nentpă 

totă-d'a na. Ea25 îmi akkonepi faga în mini mi 

p5masse în tzuepe kste-ga mingte, anoi se în- 

loapse aa fepeastpr uri însensprmă npima noa- 

stps konBepsanisne.
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"+ Îngesinâpea k5 Kazsi îmi p»ui dinimtea ue 
dopsndissemă -uitindă ne kspnize meaze.: Kon- 

siknisnea we ageamă ks în fie-kape zi, în opi- 
ze 0p5, se ngtea sr sie aaa kzsta snpe dat 
kondzue din înkissoapea sa aa emafodă, ms ki- 

nzeă ii ms uipedomnea foapte siă. 
În fie-kape noante îmi 'ziseamă&:— Mine a- 

vestă BspBată kpangiosă noate ss fie assassi- 

mată, E5 îz2ă Boiă &pma îndat5; dap ks toate 

avestea, n3 B0i8 mai aszi Bouea sa. nă ne Bomă 

mai îmnspt5mi &nga$ aatsia; întpistspize uni sne- 

panneae noastpe uentps npea issita noastpr I- 

tazie. IIVatsnui ksigetamă kst de teppisizs epea 
s fie noantea me apă fi npesedată esekatapea 

sa. Fi-p-apă-ea oape mai nzuină  teppisiaz 
nentps mine?  Aiuă aszi noate sxtimsaă s5ă 
nassă în momentăză ksndă ezaă apă tpexe npa- 

g51ă ue-'22% mai desnspuea de moapte, în gpos- 

ssză de dinkozo de nepetezey ue senapa înkis- 
sopize noastpe. 

= Tla kendă oapestpsinsaă Ba mai s5gp5= 
ma ne wei mai Băni ui sei mai Biptăoui jăni ai 
n6stpi ? : 

Ilin ksndă oape tpesse ss tpzimă noi a- 

ma în agonie nztpsnui de dspepoassa gpijs ks 

în fie-kape minztă kste snă amikă ue ne este 
sksmuă Ba fi ssită ne emafodă ? 

K'ndă oape Ba sossi auea zi în kape uappa 
noastp5, Satpayiats mai upe săssă de toats p55-
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dapea, mai mpe sessă de opi-ue- misepikopdie, 

se Ba skaza ka &nă 'singspă 0mă, Ba n5B5ai 

assănpa fipaninopă. nostpi, mi ng-se Ba onpi în 

p5sBănapea sa dekstă dens e Ba goni dene n5- 

msntsa$ nostpă ne topi stp5inii? 

Aueste kămetspi mi azeste- aestisni îmă în- 

fokaă kănsaă mi inima în aueaze -zizze DI ateaze 

nongi de kinzipi- ne kape ze tpeksiă npesm- 

sasnds-ms k5 uami mapi mi iste npin gposs5A% 

meă, 15n5 kendă foapte opossită de osteneaz5 

ms ap&nkaiă ne nats:vi, nasigsndă k5 n5 n5- 

teamă skna ne komnannionăză me de soapta 

me-'a25 amtenta î5ps nisi snă fezză de îndzoiaas! 

Întp'o seap5, dăns se m'5 ngssessemă în 

mată, aăziis nimte gatepi sspde (nepessnstoape), 

dap nekontenite de za No. 2. Aaepgais za ne- 

pete mi- mi ainiiz spekea dezidsaă desnspuitopă.. 

—,Mama-mea nzeaks msine“, zisse Kaasi. Ps» 

mssseis nemimkată kpt-Ba timuă în aseazzauă 

zokă, dap ns mai asziis nimikă. Aseste Bopre 

m'5 t5158pap5 1 îmi fikăp5 mape neastemn'spă. 

Ye însemnaă-eaze ape? N usteaă anea eaze 

aată îngeazessă dekzt auesta: ează epea ss fie snsu- 

„zăpată adsoazi mi niama sa tpeăea. s5 ese 

din Manta în timnsat esekstspii fisazi ei. N5 

n&tais înkide okii în totă fimnăză aveazei zăn1i 

nongi. De msate opi îmi mai năssei& spekia 
aa zidsaă desnspaitopă ks snepanns da nstea
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îngeazege ae-Ba, dap fn în Zadapă; ms deaiseig 
dap a sate înuetineză în nepete, unii zisseiz: 

— de moi: d snsssă iepi? Emi din Man- 

ta? . a | | 

Dans kte-va, minste îmi pesusnse: 
— Mama mea tpesse ss Bie astszi. snpe a 

ms gedea, wanoi Ba nzeka îndats diu Mantga. 
5 ns Bois mătea Bopri kă. densa de kziă ns- 

mai de fans k& jsdikstopeză mi kă iSasati, dap 

Boi& întpessinga toate nstepize mezaze supe a-i 

da sr înmeazeags k5 tă einti appesiată aisi, ka 

s5 nmoats Skpie .psdezopă taaze ani tpimite 

Bani s5'pi ksmnepi Vazne msnkspil, k5gi aată- 

fezaă n te Bei sksua de fpigzpize ue-te kină- 

eskă; n'amă nstată agi snsne. iepi toate azestea, 

nentpă- -ks5. amă -aăzită. ne rszitopă ne 22 BULB. 

Eă ns sântă din Mantea, ui din Iladsa. 

" Toate . auestea mi ze zissesse -nsmai ka 

sz-mi ainiwteasks “temepize. meaze. În seapa 

ageaneecami zi, ea2ă îmi snsse kr-i fsssesse neste 

stins de a ziue Bpe-o BopBs desnpe mine ma- 

mei saane, nentps k5 Kasati f&ssesse mai B5- 

gstopă de seams de kstă tot-d'a-sna. Kztă de 

nstp&nzstoape epeă aueasts npeBeninns a 45i nen- 

tps mine ue eza5 nisi o dats n'o  B5zăsse din 

uapte-mi! Dap astă-fezză addesspagii natpioni 

îngpijeskă de ssnă4ă tpaiă a22ă fie-kspăia, sizin- 

ds-se de a denzpta npimejdia mi de a smspa 

nenoposipea, astă-fezză o famiazie întpeag îm-
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nsptsmamte sănspize mi napuepize. &nsia . din 

membpii si. Auestă inuidentă. ms zini. mai 
mată de kstă totă da-sna de Kazzi. Ne mai 
ktezais a peseni a kăgetapea ks în kspsndă 
ează epea ss-mi fie psnită. Kontinsaprmă a 
ne da: pănz-zioa m a BopBi kste we-Ba în fe- 

kape zi. : 
Scuuiopază: Kasati degeni mai  îndatopitopă, 

în Isniă npiimiis. p5snănsă aa &na din enisto- 

zeze mezze însonită - ks 500 fpanvi. Înză, pă- 

gaiă de mai mzate opi de a-mi nepmite ss nar- 

teskă nzinea ue ezaă îmi dedesse, dap pefăs5 kă 
stspsipe. : Densseit în msna 'sa togi Banii psg5u- 

d-ază a-mi upokspa -xsptie, fiindă ks Bpeamă 

s5 skpiă o kapte. Îi uepzis mi onepize aşi Bi- 
pon, suei mafpă noegi Itaziani, “mai maate aate: 

kspui ui kste-Ba sepaye de ximie uri de fisiks. 
Toate mi se addgsse, affapz de ueaaze :dăo5 din 

zpms. "Mi se zisse ks nz s'a nststă g5ssi; mi 

epea, minuisn; dap mamă nststă afaa nivi 0 da- 
t5 daka ne dapea zopă upoBenea de. aa Kasati 
saă de aa npemedinteze tpiB&naa5asi. 

Bopsindă întp'o-zi ks Kasati desnpe Nzoa. 
Enoisz :a azi Rousseau; e425 îmi zisşe totă do 
dats: | 

„— Ama, ama; asestă skpiitopă este sn5aă 
din npomotopii (întzpitetopii) peBoasnisnei fpan- 
vese de aa 1789. Înuensisa pide mi-i pssnn- 

seis:—N săntă nisi de kzmă fizosofii kapi fakă
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pesozsgisneze, ai exze naskă din tpessinpeze 

nonoapezopă; daka tpebsinueze a0pă n5 se m 

naineskă, eaze se peBoată. 

— Dap fiinosofii s&ntă kapi osteskă N0= 

moapezopă km exze aă aueazze tpeBsiure. 

— Ns, ui sntă tpepsingeze ue se simtă mai în- 

tpit de norioape ; eaze ze uepă za aueia ve notă nui 

tpese ss ai ze îmnzineasks: za perii 20pă, aa 

kanii z0pă; ns ze ssntă askăatate aepepize 20p5; 

sftepingeze 20pă5 ajsngă aa ksnomtinna kăme- 

tstopizopă, kapi ze fopmă4ă în skpissă mi ze 

npesintă din nsoă auezzopă perii, asezopă kani, 

zikînda-ae kw dpentatea uri înpezzensisnea apă: 

tpessi s5-i îndatopeze a uede za WAGnIepiae n0- 

rioapezopă ura esita astă-fezză peBozăuiănea ue 

este tot$ d'â-ăna o kazamitate nspziks. Ei Bi- 

ne, daka auei găBepnatopi nă Boeskă s5 askBa- 

te nisi nasnmepize, niui yemeteze nonoapezopă, 

niui penpesintapisneze oamenizopă de kagetă, 

atenai auesti din spms s&ntă datopi s5 aasse 

nonoapeze a aăkpa ksmă popă Boi ea7e, mi da- 

ka Bsdă ks nă. notă faze nimikă nsmai k5 BOp- 

geze, ezze axepgă za fante ka ss dopsndeasks 

îmuainipea tpessingezopă 10pă. 

Ageastr teopie îi nsps 5nă ae n505 dom- 

nasi Kasati;— Dap ve kămegi D-ta de asestă 

snipită peBoasgionapă?  zisse-ea15, dans 5n5 

momentă de pefreksisne. : 

— Aseasts întpepape îmi dogedemte kB
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auestă sspiektă îi este kă totază stpzină. În- 
tpeas5 mai pine km se noate satisfaye. vepepi- 
ze sekoaza48i, kămă tpeBse ss z5kp5mă ks npin- 

dinigaă demokpatikă, kape ks Boie fsp5 Boie ne 
fie-kape zi mepye 'mainte, ksm se tpatsmă ue- 
pepize msagimezopă. kape dopeskă emanuinanis- 

nea inteazekizaazv! f5-mi &na din avseste întpe- 

55pi m îni Boiă pssnănde aa densa. N5 nstegi 

t5g'5dzi aueste fante, npeksm n5 nătegi s5 onpină 

npogpessăză a0pă; npin &pmape santegi datopi 

a ajsta aa desBoatapea 10pă. “ Aueasta este e- 

nigma ue kastr Itaxia a o deina (gisi) în npo- 
fitsză ei; este o uestisne de indenendings, de 
„peziyiăne. Ideea kr suna din namiăneze ueaze 

mai uipizisate din aăme se Ba smiaai neînaetată 

înaintea dominanisnri. aăstpiaue, este o anomoaie, 

o assăpiitate ue Ba ispskni ks fspie. Ssntă. a: 
ma de konBinsă de snpe aveasta, înkst fanta k'5 
Ba tpessi s5 ms siă ne emafodă, mi se nape 
în opdinea natspazs a a5kp&pizopă. - 

Asi senniopăaă Kasati mr onpi penede zi- 
kndă: —-- Daka Iliemonteze Ba aa Jomeap- 
dia mi Benenia, Boiă nzeka aa Biena. De amă 

apea a-mi da oninisnea mea asssnpa sBBiektă- 
azi kongepsaniznei noastpe — Asssnpa siek- 

tsazi deenpe aibeptate mi desnpe găBepnemsntă 
în menepază, — amă fi pessmat-o astă-fează: 

lseeskă ne Fpansesi, sppsskă ne Engaesi, 
îi &pprskă mai mată de kstă o noaiă snsne!
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Ei aă npea mzats ziseptate za, diuwmii; npessa 

zopă se esnpime upea măată aisepă desnpe af- 

fauepize mezopă-aste  găepnsmznte; m anoi 
ksndă ms erndeskă ks ei daă asiză asi Mazzi- 
ni, azi Kossst mi gezzopă-a-aagi din Banda 20p5, 

n5 mb uosiă onpi -d'a snăne ks spp5skă ne 
Engaesi. - 

Însenziă a pide. 

Eaaă anoi îmi zisse ks dopea ka eă ss-i 
fi dată zekgisni de fpangozemte; konsimyiiă a-i 

da, mi astă-fezaă aBăp5mă adessea konBepsa- 

pisoi. Îna% întpezaiă ue nsBeaze epeaă din Kpi- 

meea; m pssn&nsăpize a5i epeaă skspte mi ne- 

komnaekte, ează ze tepmina totă îutp'snă fează 

z55ndă ne Îliemontesi. în pidiksaă mi înjspsndă 

IE Fpanaesi. 

__ Întp'o zi îi zisseiă: — Kpezi D-ta ks sen- 

tinga mea s5.fie esekătats? | 
— Ng, senniope, pesnsnse-ea25. 

_— Dli nentps se n5, fiindă-kz de dsoi 

ani toni natpionii fossep5 omopiîni f5p5 deoseBipe. 

— În ansaă 1852, zisse-eaaă gengsnindă; 

dapr, se eseksts dintp'inmii snă nămspă des- 

tază de mape, epea nientpi ka s5 se faks &nă 

esemn38. 
— Bal zisseiă, se mai fakă kste o dats mi 

d'aade astea; nă este ama, senniope? 

Eaaă îmi stpînse msna kă i5meaas, Ii se 

gstea ss iass5 de aa mine, ksndă îi zisseiă:
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— In timnsză jsdikeyizopă mizitape ae 

saă întîmnaată în aueasts foptepens, întpeszin- 

mats-sa Bp'o dat pastonada? 
— Nini de-ksm, îmi zisse-eamă, k5 BiBa- 

gitate; nisi mskapă 0dats; Asstpia Dă întpe- 
păinmgeaze mizzoaue - ama de papeape. (Pogă ne 
uititopă ss notese ageasts assepnisne a 23i Ka- 

sati, kai Ba peksnoamte mai ne spms toat5 

fazuitatea ei). 

— Ii kam jgnii kondamnani aa moapte 

de Stpasd ssffepit-aă-ei sentinga 20pă? 

— Toate psndsezeze npeskpisse de katozi- 
uismă15 pomană a5 fostă ezite ks dam, d5r5 

kape ei a5 apstată fepmetatea sea mai demnr. 
— Mie nu-mi nzakă aseste sepemonii pe- 

Zimioase azze pitsazi katoaiks, kzai katoziuismăză 

este isnopăză,  opiginu  tstszopă pezzezopă ue 

sfsmie ltazia. E negpemită ns Boit aea napte 
de eaze. 

„— Ye stpikă eaze? Opi uine tpesses5 pes- 
nekte pexigiznea stperomizopă si. 

— Dap daka Itazianii n kpedă în katoai- 
vismă, ei fakă ne inokpinii, konfopmnds-se ue- 
pemoniizopă azi. Ns este Ilana kape kondamns 
aa moapte ne uei mai B&ni uetsmeni ai nostpi? 

Ns rine-ksnînts-ează oape ne îmnspatsaă Ass- 
tpiei mi ne toni aueia kapi întemnigeză saă 
kondamnă aa moapte ne mei ue săsyină ideize 
zibepaze? A spma pegsramenteze fskzte de Ila-
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na, este a admitte k'5 ezz5 mi aueia ue kapi 

cq7% îi zine-kăBint5 a% dpentatea în naptea zo0pă. 

Ks toate auestea, e5 pesnektă oninineze 

wi dopinneze auezaopă maptipi itaziani kapi ks- 

zăp5 în ansa& 1852 să mina kantazi. Boiă 

zpma. mi eă dene kăm mi se mape mie mi nisi 

odats sn5 nemepnikă—dap Kasati ms Arssasse 

mai "nainte a-mi tepmina fpasa, mi nisi de ksm 

de atsnui, ns-mi mai fs ks nztings d'aază 

peaddzue assănpa asestsi sspiektă. 

Dans snt intepBuză de dzos zizze, katezaiă 

a sate din n5o& aa No. 2. Întpesats sm se af 

Kaasi mi komnannionii spi wii de epeaă ae-pa 

DBBEAAE. 
— Neafarmă toni gine;, nimikă n505, astă- 

fează mi se pesusnse. i | 

Mi se msps Ex epea ope-kape skimsape 

în fezzzaă de gatepe, dapnă z5ai3 în sepi0ast B5- 

gape de seams auea deosegipe. 

Adsoa-zi, fsiz kondăssă înaintea senniopăasi 

Sanmez: Ile k'sndă tpaBepsamă koppidoapeae,B5zBiă 

me sna din fepestpe o gprdinr a jadikstopsasă 

nain de fzopi mi de îpukte. Ve de sensagisni - 

pedemtentt în mine uxea pedepe! A fi affaps din 

auei - natpă nepenă mi a pesnipa snă aepă mai. 

n3pă; npofms1ă (miposăa8) faopizopă, Bedepea 

agezasi fpsmosă sepă, a asezati soape în toats 

snmendoapea sa, toate demtentaă în mine O Biags, 

305; nătepea mea pensiutea mi ka d'susa dopin-
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Ha de a feui; dap snde? Ileste nstinys! mi k& 

toate avuestea za opi-se a5kp5, kăyetapea npeue- 

de fanta. 

Intpsndă în sazas futpeBaiă ne jadikstopă ue 

n5o5 eBenementă m'z mai addauea înaintea a5i. 

— Este o sipkămstangs de năpins Băzoape mi 

kape ms npigemte nămai me mine; dap nentpă 

k5. nisi k& mai mate uidi k& mai: nr&ine doBeză 

sentinga nă se noate modifika, snepă 5 D-ta 

îmi pei pesnănde sinvepă. - 

_— Santă gata a pssuende nentpă miae. 
— Bine: &nă deseptopă &ng&pă appeatată în a 

npiziă 1854 aa Bpessia ks nimte doksmente 
emanate de aa Mezzini mi de aa Kosăst, dekaa- 
pr ks &nă oape-kape Tito easi i-a fostă npe- 

sentată za |lenega de Găadpio Leana Baateazina 

mi k5 npiimi de za dinsăaă toate instpăknisneze 

nevessapii npeksm mi sani snpe a-mi îmnaini 

missinea sa nozitiks; avezză Ongspă apats năme- 

ze komnaisizopă ssi, adikz aza8 aueazopa kapii 
îi înkpedinpaps auzea missizne, mi aesti din spus, 

senniope Opsini, s&ntă amiuii D-taze. 
Taerdsiis ks fepmitate. | 
— Este nefoaossitopă de a trgrdzi, k'sndă 

axgii aă konfipmată denosinisneze &ngsp8azi; 

m” anoi noi ngtemă ss B5 konfpsntemă. 

Toate avestea m5 sspnpinsepr, dap nepsi- 
staiă totă în deneganisneze meaze. - 

Senniopii Kopasaisti wi Sanmez konBopBip5
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ket-Ba timnă mi se snip5 sape a-mi 7ide k5 

epea ass&pdănentpă mine de a tsgzâsi nimte fan- 

te ama, de kiape ka a5mina soapeazi, dap p5s- 

nanseis simnas:— Ns mis nimikă. _ 

TIli feksis pine de pesrănseiă anna, k'5ui afaa5ă 

mai tspziă ks indisidsză kape, de ne zissa 35 

Sanmez, konfipmusse denosinisnea &ng3p8a5i, n5 

fassesse appestată: npin spmape nă se g'5ssisse de- 

kt snt maptspă kontpa a5i 'Tito Mezsi. Îi întpe- 

ssingap5 în 5pm5 Ii konfpăntapea;  &ng5p52ă 

fs addăssă înaintea 5nei g55pi ue se afaa în ne- 

pete snpe a ms pedea d'akoao. Ns kănoskă pe- 

sontataa aueaaei insneknisni, opi-kape apă fi 

fostă îns, e% nasnseis' maueană nenoposită. 8n5 : 

ană întpegă ează săsuină k5 tepmitate ks n5 epea 

nisi sngspă nisi deseptopă, dap în fine stpiBită 

de misepie mi de foame, msptspissi sine epea. Adea 

msptspissipe addăsse nepdepea sa; ksui fă tpi- 

missă îndats înaintea &nsi tpisănază mizitapă ka- 

pe îa4ă “kondamns za Bastonads, - mi nenstendă 

ssftepi aaeaaă săaziaiă, deskonepi totăză. 

Dans ue sfspiwi senniopăză Sanmez da 

m'5 întpesa desnpe Bng5pă, zisse:— Amă npii- 

mită panneptspi npea esakte fekate de mendap- 

mepia dăueazi de Modena kontpa D-taaae; nape 

ks în angat 1853 D-ta fsssessemi appestată în 

agează dakată mi kr ai fi pesmită a fani. ni 

konBine -oape da ne su&ne . addeBsp545 în a- 

veast5 npiBing5 ?
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— Jadikndă dene akkasanisneze addasse 
kontpa mea, apă nzpea ks eă amă zsată napte 
aa toate teniatipeze peBozănionape ue s'aă f5- 
kat; de aa ansaă 1844 uns aksmă, ks toate 
ks mai maăate din tiphseze aă ekaatată de o 
dats în mai maate n&ntspi diffepite! Kametani 
înss totă ue Beni Boi, kpui eă ns mtis nimikă. 

Pannoptsză D-Boastp5 din 5pm5 este fazuiă de 
săssă nzn5 jossă. | 

_Jădikstopii. îmi zisseps ks nă apeaă niui 
o înkpedepe în assepgisneze meaze. 

În timnzaă auestei inteppogatopiă ms kon= 
sepBaiă k5 întpegime ainimtită, mi fskais astă- 
fezză în kstă enitais kăpseze ue mi se întinses- 
sep5 k5 maimaăats iskăssinus de kstă 'mai 'na- 
inte. Bzăssemă ine k5 apă fi fostă o kom- 
nzekt;  absăpditate d'a întpeszinua * fpankena 
kă nimfe assemenea oameni; ksui fpankega n 
nstea dekztă a-mi aggpaBa nosigiznea, de se 
nătea ss fie aggpaBats mai măată din kst epea. 
IM'anoi, în auezză kasă naptikaapă, de admi- 
teamă akkăsanisnea adduss kontpa mea, amă 
fi konfipmată Bnsezize ae se konuensssep» de- 
snpe pezanisneze mezze ks Kossst, în upiBinga 
mimkspii sozdagizopă sngspi, mi apeamă vează 
mai mape intepessă a asksnde aseasts fants. - 

Mai "nainte d'a emi din A0kinga sennio- 
păzi Sanmez, î1ă întpezais daka kănomtea de-
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visiznea a3att în npisinna azi Kaasi. Haa$ îmi 
pesnsnse k-măats gpazitate: . 

— Na se mtie înks nimikă. 

Avestă pesnsnsă mr sspnpinse msată, kai 

upea papă se 'nt5mnas a tpeze mai msată de 

dsos ani npn5 aa konfipmapea sentinaei, mi €- 

peaă wasse de ksndă Kaazsi se kondamnasse. 

Întpeais auoi ue ngBeaze epeaă desnpe 

pesgeaz51ă din Kpimeea. 
—- Xozepa faue mapi uăstiipi makoao. Ilie- 

montesii nă s'aă iBită înks ne kPmugaă B5itiz- 
Jiei.. Engaesii a% nepdstă toni  soadagii z0pă. 

Fpanvia nă noate întimnina nisi keatzezize g5- 

Bepnrmzntsazi- ci. Ziksndă. asestea, senniopzză 

Sanmez m» saasts li MB konmedis. 

Întpnsndz- -m5. în temniua mea, noBestiiă 

toate amsnznteze inteppogatopisazi meă z0k3i- 

topizopă de za No. 2 mi de aa No. 4. Ms nss- 
seiă anoi a stsdia mi a skpie. Întspziepea kon- 
fipmspii jsdiksnii asi Kazi, îmi insnipa sne- 
panua de o amsnape. definitipg.  Aueast5 i128- 
sisne ms ămnzea de sskspie. 

Întp'o zi asziis Bopzindă aa fepeastpa de 

aa No. 2. My năsseis îndats aa a mea uni zis- 

seiă: 
— Kamă 85 afaani-Boi, amiuizopă? 
— Bine, dap Boi?: 

— Bine, dap Kaazsi ksm se afa5?
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— KaaBi, zisse o Bode ne kape asia o ns- 

teamă înpeanege; Kaagi ns este aiui. 
— Dap snde 8? 
— Ea25 a ajsnsă aa destinagiănea sa. 

— Dap aa kape destinagisne ? 

— Bază € moptă; a fostă esekstată aa 4 
Isaaiă de dimineagys, în stsnga nodsasi St. Giopgio. 

Ssnuexe mi se săi în kană. Ilspsssiis fe- 
peastpa mi ms tpsntiiă în nată-mi m' akoa0, 

akonepinda-mi fana în msini, p5mwsseiă mai 

măată d'o oops nemimkată mi f5p5 simyipe. 
Kte aakpsmi n'amă Bspsată nentps asestă 

amikă moptă! Ye de mazedikuisni (Baesteme) 
amă adpessată kazzizopă nostpi! nă Bois în- 
S5 a-mi mai addsue aminte de avmeazze tpiste 

ope. Seapa sstsis în nepeteze de za No. 4 mi 
noBestiă tpista năBezar. o 

— O ksnomteamă, îmi pssnănse; dap g5n- 

dindă ks ngteamă fi mpxnită de tpuepea sa n5- 
patănui, adeogr: — sa fskstă skimespi de 
xokinma appestannizopă mi: ms temeamă a Bat- 
te de fpiks st n5 fi fostă mi tă dassă d'aai. 

" Adăoa-zi, afaaiă k% zoksitopsaă deza No. 4 
aBea &nă komnannionă; epea snă âppestantă, aura 

de amazadă (BoanaBă) înkzt mszitopăză se temea 
a-'a25 a5ssa singspă. Faiă maamsmită de Be- 
uinsză meă; eă îns ms măssessemă kă totază 

ne grud&pi tokmai în momentsaă kndă ageamă 
atstă de maăată tpegsinas d'a Bopai kzte uega k3
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dsnss1ă. Ns ustsiă miti nimikă în mpiBina ama- 
zadsasi (soznaBsizi), kzui ns se nztea ks în- 
kpedepe întpesa keazapsaă; mi nentps ks seui- 
n5z5 mes de za No. 4, înuet5 d'a mai ate în 
nepete, kpezuiă k epea îngeazentă d'a-a2ă imita, 

Din ksndă în ksndă întpepamă ne sekondini 
desnpe Kaasi; togi pesnsndeaă ks ns mtiaă nimikă, 
mi Kasati îmi snsnea totă ama opi de kste opi 
addăueamă Bopea desnpe KaaBi în timnsză ksndă 
îi dedeamă zekyisni de fpanmozerute. Ilpin mapea 
mea stspăinus înss, sn545 din kezzapi msptă= 
pissi addearp515, mi topi un în ueaze din 3p- 
ms fskăpr ka dănsăză. Ns ms mai usteamă dap 
îndsoi ks skămnuaă mes Kazi epea în adde- 
B5pă moptă. 

Sekpetsză, mistepsa5 ue înkonnispa moap= 
tea sa ms întspi mi mai msată.în kagetapea 
k5 mi eă apeamă ss essă în Bpe o zi din auea 
temnins supe a fi dată în wmsinize esekstopăasi 
(kaazăasi). Aueast5 kămetape us epea nisi de- 
km nazkats; ur apă fi 5nă neaddegspă d'a ns 
msptăpissi ks &ne-opi m îngena de teppoape. 
Af ksfsndată în temnins naină de giant ui de 
Bigoape, mi mtiindă ks întp'nsa emti azssată 
în Boia &nopă oameni ue te-apă faze s5 mopi 

k3 mai msats înzesnipe de kstă ksrdă apă fi Bop- 
sa da sea o kăn5 de Bină, aueasts kămetape 
este de ajsnsă snmpe a te faue sm tpemapi, uri 

sne-opi tpempamă.  Kayete uititopsză opi-ue
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Ba Boi desnpe aveasts m5ptăpissipe. E o fakă 

îzp5 a pomi. Ms aăntală ue k5musaă de. 

pot5aaie mi nă mană îmmsiată în faga foks- 

sasi inamiksasi de kstă nămai atănvi k5ndă, 

oBossită, amă kszstă snpe a mo peskăza anoi kă 

o nos enepgie. Este addeBzpală ks în aveaze 

momente s5 faze totăaă f5p5 pefzeksiăne. Kstă 

desnpe esnedipisneaze în kape fgssessemă înpo- 

aată, amă fostă dojenită ks totă kăBînt5nă nen- 

tps kr mamă fostă: pspită ka npea măatb ne- 

sfiazm în azutz, dap auieast5, neniBssape se noate 

attpiBăi aa îndpezneaza He se dossndemte npin- 

tp'o npaktiks. neîuuelate. Ei sine, dăns toate 

npimejdiize. în kape m5 apunkassemă k3 nenBs- 

sape, tpemăpamă în asea temninb ne kape i- 

mawinanisnea mea o uonăaa tă kadaBpeze ami- 

vizopă mi, ui m5 eendeamă aa zioa în kape 

ageamă s'o xassă mi eă snpe a ms dăse za €- 

mafodă. | | 

AX! îmi ziueamă, lo ue nensssape, în ue 

mistepă aueată »spBată a fostă assassinată; k5 

k5ts nesokoting5 Asstpia massakp5 ue fpanii 

nostpi! Koao, de uei-a-aztp napte a auestgi ne- 

pete, amiksaă mes a-tpekătă natpă-zevi ui ontă 

de ope în dăpepize agoniei; anoi Benip5 Npeogi 

m" atsnsi, întp'o zi fpămoass, a nsp5ssită z5mea. 

a zissă snăetepnă adio amisizopă sri, sspmanei 

saaae mame, Itaziei saze, nentpă kape tpesse 

s5 moap5, mi mentpă kape moate ks eaaă ga fi
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nasnsă kăpetsndă în momentsaă se mapi ks o 
25ssa în -fiappe; noate kz exz% Ba fi. kenetată mi 
za mine ksndă s'a szit ne emafodă mtiindă kr în ku- 
p5iidă îx1ă Bois spma akozo.. Auestea epeaă ksue- 
tzpize ue “amrzeaă iniainagisnea mea. Weea e 
mtiamă în addeBspă epea nămai ks.tots1ă ss sfsp- 
misse ui -k5 în zioa mopyii saze nimikă n& ms f5kăs- 
se ss Bine sk5; niui sună semuă de deskăpariiape saă 
de femepe uă se simyi întpe sekondini. În mai maate 
zixze kpezăssemă kiap ks BopBissemă kă KaaBi, în 
timnă ue komunanionii s5i; ustpănini de komirs= 
țiinipe, se foueaă a tpeue kstpe mine dpentă 95. 
să. Kpedeamă ks Agstpia întpeBsinpa kă appes- 
taugii ue epeaă si fie esekutagi aseaz6ami fopmazi- 
i5pi ue se osiunseskă în Stateae Ilontifikaae. Ako- 
20, appestantăaă este iiifopmată de lg seapa desnpe 
esekstapea. sa; este kondassă îndatz aa confor- 
teria(1) ande npeotsză îzaă amtezuts, mi adgoa-zi 
dimineama, este esekatată; În timnsnză înkidepei 
meaae. în temnigeze năoi din Poma, conforteria 
epea tokmai: d'asssnpa înkissopii în kape . rh5 
aizamă eă, mi de. aa fepeastpa mea nsteamă pedea 
npovessignea îsnesp5 kondsksndă ne iata sik- 
tim5 aa emafodă ini întopkzndz=se fspz dansa., 
Doi appestanni fgsseps esekstagi în timnsză kt amă 
aokzită eă. în ayea temnius, m" agziis' W'assnpa 
kausasi, me, toats noantea,.nassspize aueaz0pă 

(1) Bnă loks snde de kmtre nreotă i se faue Dngsere 

înksrayiare nrin diskarssri reliioase, evangeliue!!!) 
x
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nenopouini, &ne-opi usteamă kiap a distinge. kste 

znă pemetă Wagonie. Aseastz săpBenipe (addzvepe 

aminte) m' tăaBspa opi k5ndă îmi penfsuimamă 

noantea we npesedasse esekstapea a5i KaaBi: 

Dap în foptepena deza St. Giopgio, ns este 

conforteria. O afsais de za sekondini mi ksgetaiă 

npin sprmape k5 apă fi tpepsită -s5 asză upeogii 

intpsndă în' uezzzaa azi Hazsi; spe a-i of- 

fepi ajatoapezepezigiănei. Dap ns se simgi nimikă; 

fsp5 vează mai mikă semnă, î5pp gează mai mikă 

sgomotă ue sapă fi nststă aszi matfap5, eA2ă 

tpekă din temnina sa în tpess&pa ye-—'a25 tpanisnrop- 

tr za zokBaă de esekstape. "Astă-feaaă nepdspsmă 

nentpă tot-Wa-sna &năa5 din dei mai distinui fpani 

ai nostpi. Onoape Asstpiei nentpă pesokotinna 

ei. Ea îmi aazesse Biktimeze sase diîntpe 

memspil  nostpi “iei mai nopizi, ve mai 

eminenni, uei “mai Biptsomi mi wei mai de- 

Băagi ! : 

[le kzndă ms okksnaă aseste. kăget5pi, To 

gitassemă întp'o seaps aa fepeastpa mea npiBindă 

nzopii k&m azepzaă su5aă dăus aat525, îmninmă 

de snt Bîntă imnetsosă. Bstăps oută ope mi, 

anmzssată de dspepize ue ze: săffepissemă zioa, 

m5 măsseis în nat. Adopmissemă, ksndă a5- 

ziiă nimte s&nete mezodioase, m întp'aezaamiă mo- 

mentă o z5mins poss (tpandafipie) issi npintpe 

dpagii de feppă ai fepestpei meaze asB5paindă 

smepa zopă ne nepeteze onnvssă (din notpinb)-
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Ms skaaajiz li issstiis a ms atspna de dpauii 
de feppă de aa fepeastpa mea. Zspiis za 0 
distangs (denzptape) de npe- o ssts de nami de 
aa foptepens. în dipekuisnea katedpaaei, o ma- 

pe zsmins upodăssv f5p5 'ndsoiazs de snă ma- 

pe nsm'spă de topue, ii totă de odats mi s5- 
netexe &nsi mapmă fănebpă ajănsep5 15n5 aa 

mine. Konkisseiă din uegae ue Bszăssemă ks tpe- 

ssea ss fie îngponssiznea Bpe ănei nepsoane de 

distinknisue.  Asksataiă k5 attennisne, dap bă 

mșnie. avea măsikp ue pesnipa dăpepea nr în- 

tpistapea,— asksatais NBhE ve inima mea SBn- 

vep'b uri aakpsmize îndenzp'5 a-mi spre din oki. Din 

ksndă în krndă mssika înueta, m'atsnui nsteamă 

distinye Boueze măanimei mi sănetsaă kzonote- 

a0pă! 'Toatv aueastr uepemonie îmi addăsse aminte 
mai siă dekst totd'a-8na săBenipea 28i KaaBi. 

Ksndg mssika se aszi din nsoă, eă nasnseiă ksm 

se kade. Kămetaiă za totă ue ageamă mai sksmnă 

în aăme, za toni aueia ne kapi epeamă a ni 

mai pesedea. — Niai odats! penetaiă; kspendă, 

daps, kspendă, totsaă se pa sfspmi nentpă mi- 

ne. Mr azssaiă s'anzanikă de aa fepeastps mi 

ms -tspîiă uns aa uată sape atpede întp'sns52ă 

înk» o noante fsp5 somnă, aBsndă nekontenită 

înaintea okizopă mei  uepemonia de înmopmin- 

tape ue o Bszăasemă, ne Kaasi kăm mi-a2ă în- 

fspima imayinagiănea mea în zioa esekstzpii 

saaze, mi euafodăză ae mr amtenta Ii ue mine.
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„Adoa-zi de dimineans, afaaiă de za 8n5ză 

dintpe kezzapi kr mpovessisnea ue p5z5ssemă 

noantea npeuedents  kondauea kosuisgăză 5nsi 

pogată sankepă din Mantga za katedpaz5 sape 
îmmopmîntape,  Aieast5 'Bopps de  pankepă 
stinse îudats  simpimsntăaă.. săBaimBa5i mi fp5- 

mosgasi kape în auea voante. în piăpisse ama de 

tape ass&npa săffzetsasi meă. 
Din kendă în ksndă npemBasndz-m5 k5 

mami mapi mi izte upin uezzăaa mea, m5 

simueamă în  snasmăpi. Zizzeze - mezae tpe- 

geaă aatepnatigemente (da pinduaă) înip'o npo- 

fsnds meaankozie saă întp'o stape de sBaBatik5 

esaatapi&ne. Atanui kanăaă meă epea kao0 Bo4- 

B5p5, mi'0 nepsedape nekonteniti se zegasse. 

de . mine. :. Kăyetamă aa amiuii mej:-— Se gu- 

deskă-ei oape za mine? Eakr kăestinea se e- 

mea în totă  momentăză din găpa imea: &nii 

mtiamă ks nstpaă ssBpenipea mea, dap nă toni. 

Abeamă amiui în Jomsapdia ui aa Poma ae 

mi-apă fi dată iapa azopă nentps mine. Ms 

gsndeamă adessea aa snkisaă meă ue-mi făsses- 

se la tats: km îază tspmentassemă,.ne stndă 

niui o dat gnă momentă ainimtită; Bictsaă B5-. 

tpîuă, kt dopeamă a'z25: îmepsnima! Dap Bii- 

topsză koniizopă mei îmi annsssa foapte tpistă 

ssffzetăaă. De apă fi tpsită mama mea, mtiamă 
negpemită ks ea sapă fi însspainată_kă dsnmii, 

dap aksmă!.. ... . Nomai nentpă dsnmii amă
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fi dopită st tpieskă. “e gsstassemă oape diu 
fepiuipea Bienei nentps ka s5 dopeskă a a- upe- 

zongi ?: Nimikă, ks întpegime nimikă: ks toate 

auestea, k astp kămetape mi se npesenta mi 

aata, kape mr &mnzea de o dopings ne înfpi- 
nats da îp5i. Mi se psnisse fepiuipea mea mi 

n5-mi prsB&nassemă înks5 ass&npa ueaazi de mi-0 

p5nisse. Dap Bois nstea s5'a15 mai gtsesskă .... 

În asezze momente ms îndsoiamă de fiinna asi 

Dsmnezeă, a aueazzia a kspsi săupems jesti— 
mie este snă1ă din wezze mai npinainaze attpi- 

săte. N5 nsteamă ksnoamte (discerner) nisi o 
ekăitate (dpentate) în  dipekyisnea atfasepizopă 
asestei a5mi, în timnă ue în opdinea fisikr, ae- 

pize ucaze mai îngezaente mi aeaze mai nepfekte 

npesidă aa toats kpeanisnea. Na mai epea nentpă 

mine nisi ainimte. nisi penaosă, îmi fepsea ssn- 

ueze în kană. Îzz5 îmmziamă adessea în ars 

peue snpe 2225 supa sn% momentă, saă ms 

d5ueamă aa fepeastps mi kontsmnzamă ks aBi- 

ditate stpimnta gand a uepsasi ue ajsnnea n5- 

D5 aa mine npiutpe puii de feppă ai fepestpei. 

Dsns kste-ga momente de kontsmrizanizne, dis- 

nosinisnea snipităaăi -meă îmi kass5 pemămkape 

(măstpape de ksmetă):—Daps, este snă Dmne- 
zeă, îmi zisseis, aueste aepspi nă săntă fanta 

ansi misepasiză m&pitopă, niui pesgatatăză în- 

tsmuaspii. Dpentatea tpesse s5 npeside ne ns5- 
msntă; kăpsndă saă mai tspziă kpima & neden
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sitr. Boeskă s kpeză aueasta, s5-mi năis toa- 

ts înkpedepea întp'snsa, mi a m5 pesemna. 
K'ndă ms Bois ssi ne emafodă, Boiă stpiga ss 
tpoeasks Itaaia! Batimeze meaze ksgetspi Bopă fi 
nentpă uatpia mea mi nentpă koniii mei, ui Bois în- 
kpedinma saffaetsaă meă azi Dămnezeă. Bois agea 

gează nanină konmtiinua ks n'amă tpzdată nisi o 

dats Bpe-o fiings Bie, k5 mamă semsnată nisi 0 

dats diskopdia saă nenoposipea întpe amisii mei, 
mi ks ăatimeaze meaze săffepinge n'aă fskată din 
mine niui spe snă tprdstopă, nisi gpe 5n5 sni- 

onă. — Întzpită npin adeste ksmetzpi a3amă ne 

Dante mi ne Bipon -mi săffaetsaă mes, nginds= 

se în kommsnikagisne kă auesti mapi B5pEani, 

dossndea o năos nstepe, o năor Bigoape. Vi- 

tiiă Kopsaps45; aitiiă kă nesaniă  Mazenna. A! 

kametaiă, de amă nastea nămai ss ms skană din 

msinize inamisizopă mei mi si-i addsnă za 5nă 

aokă, k5m o fekă-ează, snpe a-i estepmina. 

Uine mtie? Ssntă îoks Biă, nsasăză mes pate 

înk5 ka în ziazeze de asnt5, kendă, înfarkspată 
de o apdoape natpiotike, ms afzamă snde epea 

Bbtaia mai kptnuens. Nă săntă înk5 moptă, k8- 
payiă,. Boing5 mi statopniuie nekaintits, nodiă 
îukz amr sksna, dapr, o eoeskă. depuetaiă dps- 

ii de feppă ai fepestpei, mi opa aiseptsgii mi 
se uspă annpoane. Dap ksm ss fakă a 0 do- 

B5ndi? 'Toate nspeaă zesne în momenteae de 

eaztagisne. Ms akzpaiă de dpăgază uează mai
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de sâssă, mzsspaiă uipkonfepinna asi, distanna 

deza snsază usa aa aataă mi ksndă ms peafzaiă 

jossă ne skndăpiae mezzsaci meaze, sstsiă din 

msivi k5 snă tpansnoptă de sskspie, ka ksm 

upoektsaă meă apă fi fostă mi nsssă în eseks- 
tape: 

Boiamă a ms assikăpa de însagimea fepes- 

tpei meaae deza mangsază se înkongispa fopte- 

pena, dap nă aBeamă sfoaps. Anepgaiă aa ua- 

t51ă meă, î128 deskonepiiă, înnodaig ueapmafapize 
mii în Beazitpiae aa ksnstie &neaze de axteaze, mi 

zegaiă teasssaă meă aa sn8a5 din kwnstie. JIps- 

saiă s» kazz de ne fepeastpa mea auea sfoaps 

imnposisat5 temrndz-m5 k5 n5 Ba aj&nue n5n5 

jossă. End ns mai simuiiă gpestate în mru 
amă konkissă ks teassăaă attinuea de nsm'sntă, 

Tpssseiă înanoi sfoapa; teassă2ă epea sddată. [Ilan- 
513 dapă epea nazină ks aus; mi simpniiă sue- 

panmeze meaze măată penite. Atănui kayets- 

pize mezae se întspnaps za dpăyii de feppă ai 
fepestpei: — Km îi Boi5 tiia oape? Deskspa- 

Miapea mea se skimsr în desnepape. Dap o 

Boue intepioape îmi ziuea: — Omsaă de ks- 
pauiă, ueea ue exză Boemte, o faue! 

Din momentsaă auezaa aftektaiă kondsita 

gea mai pesemnats în fana insnektopăazi, a kez-: 

aapizopă m” a jădikstopizopă. Esaminaiă tsp- 
p5m31ă (20k575) k5 aea mai mape attengisne 
de kzte opi ms dsueamă aa kăpte nentps in-
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stpsknisne, uri nspină kste nsgină dossndiiă, de za 

5nii azii, oape-kape infopmagisni we toate îmi 
epeaă tpeBzinuoase aa npoektăză meă, mi f5p5 
a faze întpezspi ae apăfi nststă da snsezi. Ms 
năsseiă îndats a komnsne &panisaă meă isto- 
pikă mi fig kspsndă pemapkată nentp5 Bpea- 
nitatea mi gasmeaga mea kondszits. 

Ms apmaiă ks pssdape mi kpedings, mi 
ksndă aueste dsos giptgi m5 np5sseaă nen- 

tpă Bpe &nă momentă, îmi întspnamă ksmetspize 

kstpe natpia mea, kstpe koniii mei; mi ks pis- 
ksz5 de a nspea năuină kpestină, msptăpisseskă 
ks snsaă din aeaze mai Bii Boadspi ue mr f5- 

vea s stspăeskă în întpenpindepea mea, epea 
dopinma da ms afaa fans în fags, înainte de a 

mpi, kă tpsdstopsză ue-mi frkssse k5 atsta 
nepăminape &nă ama mape pă, kendă eă ms a25n- 

tamă nentpă zipeptatea itazians îupispăză Benegiei, 

Toate aueste motige întpănite îmi dedeaă 
nătepe mi kspayniă nentpă întpenpindepea mea. 

— 'Tpesse s5 ms skană: Boeskă ss fi5 ai- 
sepă, îmi ziueamă, dapr, mi kiapă ksnadă apă 
tpeszi ss askpeză ani întpegi supe a aza5nga 

opstakozeze ue săntă întpe mine mi aiseptate. 

PB



_ CAPITULU IX. 

“Boeskă akm a komsnika aititopizopă mei 

toate fanteae we ae amă afaată în npiBinma ese- 

katspii azi Kaisi. 

Foptsnato Kaasi. este nzskstă aa Iladsa; 

îmi f5ks stsdiize sade miaitape în koazegisaă 

din Gratz m” în ans15 1848, epea offizepă îu ap- 

mata asstpiakr. la peBoasuisne, îmi dede de- 

missizuea kape fa akuenlats. Beni în Benenia, 

135 gpadzză de kozoneză mi se distinse în tim= 

n5a5 assedizpii. Dsns ksdepea Beneniei, se d5- 
sse în Iliemonte m" akolo amtents okkasinea 
da se asnta nentrs indenenâinma Itazians; în a- 

nă4ă 1853, ksndă eă întpenpinseiz d'a dipime v 

mimkape în /lsnigpana, eaxz5 tpezzia s5 se nse 

în fpăntea &nei peo.ite koppesnondents în Ka- 

dona; ne ksndă îns întpasse în Momapdia, fs 

tpădată de znă gidă (k5as5zr) tipoaiană; ssp- 

mpinsă m" appestată, fă kondassă aa Jusnpsk, 

mi d'akozo aa Bepona. În aueste dsos opame
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fesse înkspkată de aanmspi mi pedassă a mspi 
kiap de foame. Dans kste-Ba a8ui, fă kondăssă 
aa Mantsa ww înfsuinată înaintea Kspgii sne- 

uiaze_ de jastinie. 
Îndats ue sossi în foptepens îs messă în 

gposssază ks No. 2 mi,affaps de seze din spms 

zăni azze Bienei saze, tă minstă totă d'a-sna în 

sozitădine.  Kasati îzză tpata sine; noate din 

kagsa dessezopă Bisite aaze famiaaiei sazze kape 

îi addauea ks îmeizmăgape Bani nentps nstpi- 

mentăză  s5ă, etc. 'Toats aămea se &nemte 
a ziue kseazaă epea pasndă ka appestantă, dap 
mină de demnitate mi de kzpani ksndă epea 

kondassă înaintea jsdikstopizopă.  Pesususăpize 
sazze indikaă npesenua a5i de snipită mi Bip- 
tătea săiffzetăazi să, nidi odats ezaă nă kom- 

npomisse ne nimeni. 
Înainte ks Bpe-0-uinui-supe-zeve zizze de 

moaptea asi, înaă aszip5 en sudă foapte amapă 

ne ksndă dopmea. 
— Kaazai, Kaasi, îi zisse an5a5 dinip'pn- 

mii dskends-se aa donssaă, ermli oape amaaată? 
Eaaă se demtent; mi zisse kz n'aBea ni- 

mikă.  Adzoa-zi dimineana pemasse tskstă ui 
tpistă mi ststă în asea stape în timuă de mai 
măate ziaze; în ueaze din 8pmr, zisse lzipe 

komnannionii szi din înkissoape: 
— Amă Bissată în noantea tpeksts ku ese- 

kztopsză îmi nsnea stpeang5ză une dans gstă mi
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ka ss suis addesp81ă, kametapea desupe mo- 

apte mr snsimsnta. | 

Opi kape apă fi kspanisaă omsazi, totă 

este teppisiaă a5kpă da npigi moaptea în fags. Nă 

kpeză sr fie pe o fiings gie kape s5 noats 

ssnnopta aueusts ksmetape în singăpsfate, î5p' 

a tpemspa din ksndă în ksndă. 

Ja 2 Isaziă 1855, senniopăză Kasati, beni 

de grssi ne Kaani za 6 ope mi jsmstate de 

dimineanur  nvizză păg5 s5 se skoaze mi s5 se 

împase. - 

— We nzBeaas, zisse appestantsaă; noate 

k5 konfipmapea sentinmei mezze a sossită? 

— Na miti, pesnsnse Kasati. 

Ksm amă snsseo mai săssă, Kaapi n5 se 

amtenta ss fie esekgtată (ommopită). Se sksas mi 

fs kondssă în kapte de Kasati, de kezaapă mi 

de dsoi  soadagi de ainie. I se siti kondam- 

napea sa za moapte mi opdinaă d'a o nsne în esekă- 

tape în dimineapa zizaei de 4 iaaziă. KaaBi asksat5 

auea vitipe în uea mai mape zinimte. 

— Bine, npea sine! zisse ează, k5adă gi- 

tipea 35 tepminate. 

Jsdikwtopăză îaaă întpess de Boiea a se 

adpessa za kzeminua Îmuspatszsi snpe a-mi 

dossodi eptapea. 

—  Niui odat5, pBsn&nse-ea4ă; 8ppa mea 

kontpa Asstpiei este msată mai tape dekst a- 

mopsaă me nentps Biaus|
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Întspn5nds-se în înkissoapea sa, în z0kă de 
kamapazii ssi, gsssi sn upeotă uri daoi soadagi 
kapi n5 "22% nsprssip5 dekzt duus ue e44ă fs 
moptă. (1). i 

Uititopăaă noate ss-iui înkinzeask5 ue emo- 

uisne aBă Kazai. E& kape îns amtentamă a 
aBea totă soapta azi, mi-amă anintată adessea 

ksmetapea „a aseaze teppibize zizze, mi SEugeae 

mi se înkiags în Bine. 
Iepsoane demne de kpedinus mi-aă aftip- 

mată ks gpangia a5i Kagai epea npenapats de 
apă fi Boită ezz5 s'o ueapr. Daka aueasta este 
addeBspă, atsaui & sn5 nsoă metodă ingentată de 
Asstpia snpe a ămiazi ur a desnpengi ne ltaziani 
mi snpe a faze BiaRt desnpe kueminua sa. Ea 
konsimte ane epta, dap tpesze ka noi st îne- 

(1)  Ssblima fermitate a karakterglzi auestsi demnă 
„Martiră all indenendinnei Italiei m' allă omeni- 
rei îmnillate, fie ka o lekyiune. de kondzits auel- 
loră suffleie de nigmei kari, ns nentrs sksnarea, 
viegei loră, ui nsmai nentrs &nă nerfidă surrissă 
allă vre znsi desnotismă inkarnată, oriallă vre znei 
skamatorii uiniae, oră alls vre unei monstrsositsrii 
kokonate, saă allă vre snsi ieszitism demaskat, reneg 
îndats reliyiznea lor noliti kg, mi ns nemai ks n5r5s- 
seskă stindardală nrinsiniiloră kandide mi wzzate 
ka lzmina soarelsi de kare ei s'aă fostă dată , 
dar înks uri konsimtă, far nisi o remunibare, a se 
taue kiară instrămentslă sellă mai infamă snre a-IlY 
mersekata ks învermănare, nentr& nrofitarea snei 
detestabile gzssi ge nă este mins noate fi de k5 
neritoare, ! Tradskatorală.
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năkiemă wi. s-i uepemă eptape: Daka Bpesnă 

appestantă este atpt de aamă în kat ss-i ueap5 

eptape, ea4ă Ba nstea 85-mi skane Biaga, dap Ba 

fi săunăssă aa menpiss ui za depisisne kiap 

npin ziap5aă offiaiază me nspaik, 'sentinma sa. 
lap daka din kontpa ează n npiimemte da se 
jossopa, aseazamă ziapă Ba ziae: Îmwspatsat a 

fostă misepikopdiasă (mizostiB3), eptapea amten- 

ta ne kondamnată, dap ează a npefepită, ness- 

nă25, anepseBepa (stspsi) în oBstinagiznea (înds= 

poiwiuipea) sa. la densă sta s5 azzeags, mi 

mi-a aazessă moaptea, nd mepitr dap niui 0 kom- 

mstimipe. Illi eakz tema Boprezopă asi San- 

mez. axze azi Kasati ur aazae sekondinizopă. 

KRaasi dans ue se întspnasse în temnina 

sa, nă fpk dekstă nămui dos uepepi: ana ka 

s5 se tpimiu5 a ksăta ne fpateze să aa Ila- 
dsa, mi aata ka auezzopă do nepsoane ks ka- 

pe tăssesse în sogită în temnigs ss ai se dea 

Boia a-i faue o Bisits de adio. Amsndzos îi 
fassepr îmnainite. Se tpimisse o denemr tezegpa- 
țik5 aa fpateze-asi, ini uei dăoi appestanui s6- 

păui de dsusăaă aB5p5 nepmissisnea. d'ai Bopsi 

de fans ks. Kasati mi ks  npenredinteze. 

Cei dgoi appestanni nasnseps Sbpmanii k5 

amapă.,  mpemedinteze  Btps5 mi  eaxă aa- 

kpsmi, mi Kasati se xnt5 destsaă da penine 

mazze sazae. Kaasi kst năts se sizi a-i kon- 

soaa; dede asi Mapko Kiesa o kapte de aitită
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în kape epeaă kste-Ba Bopre skpisse de msna 
23, atănui simnimdă kz-i epeaneste nstinns d'a 
se mai kongine (stsnsni,) îi îmepsnimus de mai 

msate opi f5ps a npofepa Bpe-o Bopss mi se 

întspns tekstă mi ks inima sfemiat5 în deza5- 

za sa; aaci doi jeni fassepbanoi pekondsmi în 
temnimeaze z0pă pesnektiBe. 

Monsinnlopsză'Maptini, avwezaamă npeotă ue 

administpt ajstoapeze pezigisnei uezzopă deci 

appestanui ue fasseps esekstani în ansaă 1852, 

assistz mi ne KaaBi nsns za sfspiuită. Ns nstăiă 85 

afaă daka ezză naptiuint (185 mapte) za uepe- 
moniize katoziuismsasi. Namai snă uepete ne 

sennapa, mi n'aăviig nisi gna din aseze stpemg- 

tepi; totsaă se îpks în mape tpuepe mi pesăa- 

tatsaă a psmassă sekpelă. Kzndă Bpe-snă appe- 

stantă nă upiimemte ajătoapeze peziniănei, npe- 

otsză asksnde ks mape gpijs aseasts fants. 

Kazi skpisse seaze mai nstpauzztoape e- 
uistoze famizaici saaze. Îmnspui a5kpăpize saz- 
ae sekondinizopă mi aepă ka sm ai se dea Boie 
a'a1ă pma usns aa ematodă, npeksm se fpuea 

în ansaă npeuedentă. Aveasts nepmissisne n5 
se dede dekst nămai za dsos sasi aaze tem- 

nisepăAzi Saptopi mi Beatini. 
În noantea ue npeueds esekstapea sa, Kaasi 

dopmi ainiutită ginai ope, uezze din 8pms uinui 

ope din uatps-zeui mi ontă în kape tpenzea ssse 
sfpmiaskz Biapa sa. Rază se însp5ks în negpe



461 

mi fg kondussă affaps. din ueaazuaa sa. Kasati în 

zokă d a-i nsne aa niuioape feappe, se nsagmi 
a-i anysi n&mai mzna dpeants .kă nisiopsaă 

stingă, dene osiseisză miaitapă.  Kazsi îm- 
spsqims ani ne Kasati mi. ne neBasta a5i, ue 

măma negestei azi mi me sekondini. Toni rizn- 

sep5, nămai eaaă p5masse ainiutită. 

- O tpss5p5 îi amtenta affaps5 din foptepeus. 

Kaasi se szi întp'pnsa; Moniisiniops4ă. Maptini se 

năsse în stînga „a8i; în. dpeanta azi epâa pa- 

ponsaă Kopasasisti ks doi sekondini. 'O wnsagiae 

de npiitopi :k5 snă asnektă (kin8) pistă... 

nensiBă. (genditopă) se- întindea ne 4îng5 apei, 

dap snă mape nsmrpă: de gendapmi mi .de a- 

genni ai noainiei deskissep5 kaazea, mi 5nă de- 
tamementă de soadani spma :tpzssăpa. * “Ksndă 

tpessăpa emi me noaptea. St. Giopgio, opamăă 
psmsssesse. în - 5pm5. Ajsng5ndă în mizao- 
ksaă nodazsi, Kaazpi skoasse_kansaă. ue fepeas- 
tpa tpsss&pei snpe a sc mai Băkăpa nentpă Ba-. 

tima oaps de pedepea Mantsei. Tpessspa, dan 
ue tpeks nodsaă, se întoapse mi ststă aa stin- 
ga &ndese gedeaă npenapatigeze fsnespe (npegs- 

tipize de moapte). | 
În sentpsaă auezazi ackă fsssesse înbauată 

snă nodă de zemnă ue epea înkongispată k3 o 

patazaisne de soadani de kapi nă se ngteaannpo- 

mia nimeni, anol kă 8nă kopnă de ayenni. nozinie- 

nemti mi de gendapmi, mi înks kz o kozoans.de soz- 
11
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dani de azinie; nsntpe kape s se ammestilasse mi 

oamenii «ei mai de psndă din nonopă.. 

| Feappeae asi. Kaasi făsseps skoasse mi e- 

sekatopăaă înză p5g5 85 se. se ne eimafodă, e- 

ea ge: ează o fik5 f5p5 sfiazs ini iste apăn- 

ksndă 0: okipe stpanie assăripa BaponsAsi Ka- 

pasaizti, kape i offepi Bpanăză s5ă. 

Esekstops1ă . atănui  netpekă stpeangăaă 

ne dene gstă, m'î42ă zeg de kspaig52ă de feppă 

aază stinnăasi. snszapstoapei, îi zegz winidioa- 

„peze k'.enă stpeangă îi năsse venteze, - 

Dsns . tepmiiapea avestopă “upeziminapii, - 

monsinniop545 | Maptini, se annponit de appestantă, 

Sa45 îmsp5gi ns: mi se petpasse. Kaasi zisse: 

„Săntă gata.“ 

Nodsaă de zemnă fe tpassă de sg nidioa- 

pe sazze, “stpeanguiă fasse stpîusă tape de kază 

-(gsde); imi F'sptănato Kaapi înuets din Bia! 

Kadaspză p5masse snenzăpată nas Za 

annzss5aă soapeasi, anoi f& deszegată mi apăn- 

kată ka aaa sasi kzive,- întp'o gpoanr. 

„Ast-feaaă fs sfspruitsaă 5nzia din «ei mai 

Biptăouri natpioni ai nostpi. 

Eaaă epea ka de tpei-zeui uri mante de ani 

ksndă mpi, epea 'naată, sine fekată mi lo fi- 

gsp fpsmoass; aBeă -ănă kapaktepă săBaimă mi 

kăpaniossă; epea uzină de tazente mi! “miaitapă 

distinsă.  Ează fosse npea isgită de famiaaia sa 

mi dopina-i nekaintite we-a2% npedomni în toate
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piapa sa, f& “indenendiana Tiaziei mentps; kape- 
ini sakpifiks ainimtea mi: infine kiap Biama, .sa. 

" Boiă ziue: aksmă kste-Ba keBinte' attinges- 

toape de sapona5 Kapasuizti. | 

Este nevessapiă ka nă: fenkyjionapă azaă 
gsBepnem'sntsaşi s5 fie de fauz aa-o esekstăpe 

kanita25 (ds. -moapte) supe a pedige” (ataue). npo- 

“essăză-pepsază. desnpe “toate am'snnteze.. „Se. 

amtenta s5 se: Baz» senniopă1ă “Madeaaa, sekpe- 

tapsaă. Konsiaziap5z5i Ilikkep î înnnainindă. auezze 

fenkgisni. nehtpă Kaagi,. ează îns. ks. destază 

kspagiă ma upiimită assemenea făulknisne.  Ba- 
„ponsaă Kapassizti atănui se înszpuins. "ea pu- 

"sănii k& dobsa. Agestă indisidă, daka nă mb 

învea4g. este nskstă în 'Tpiesti; nape is este. 
de. tpei-zevui mi nos de ani, săaBă: “ui de taxzie 

de miz-aokă; ape. 5p5aă negpă, npinipea dsps5 

(asnps5) mi f5p5 esnpessisne, mi fawa oBpazasi 
oakems. Ksndă pide, gspa i se. întinde uns aa, 

speki mi apat5 dăos p5ndspi de dini aazi dap 
nepegzaani. Se împak'5 - fsazossă mi. noapte 

fotă d'a-sna 6505  opozoispi (aeasopnise) Ii 

dsoz zanuspi da aspă, sn84ă în nozsnapaă jiz- 

zetei, mi aatsză. în nozănapsză xainei. Bază 

epea sekpetapăaă a5i Sanmez, „m în timnăaă 

inteppogatopisai. îmi netpeuea Bstendaui jokă 

de appestanui m” iuksplnds-i i kă întpeBspi Bi- 

kaene.. 

Eaa8 tpegsea 55 fals npotessă4ă- pepnaaă
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nentpă esekstapea mea: În ezze din 5pm'5 7iz- 

ze: aaze întemniuspii meaae, îi asneze lanăapiă 

mi Fenpsapis, ksndă ează ms Bisita în. ueazăaa 

mea k&: npemedintexe, ageam& oBiueisză d'a mb 

“sita asngă aa drisă1ă mi. G'a-mi ziue mie Bu- 

ssmi— 'Tg ne mine n& ms Bei Bedea măpirdă. 

Kpeză ks pissă-ni a se fi de tine mi “de San- 

ez. — IM'aksm' ksudă săntă zisepă, m» g5n- 

deskă aa densăză ii măaysmeskă a3i D&mne- 

zeă din toats inima mea. 

În kanitază! spmstopă, Boiă BOpBi de Kasati,. 

de ameaste fiing3. aisdats; aksmă snziă ngmai 

ks ează ap5t5. totă-a-zna msat5 Bsnstate nen- 

tps Kaani mi mentps mine, ks toate lk5 niui 0- 

dats ns s'a denzptată în pe 5nă “momentă de 

datopia sa. Eaaă dede de se. fsks ks keatgiaza 

sa 5nă kossizgă uentpă -Kaasi, mi a doa noante 

dans esekătapea-1, f& densssă întp'snsăză din 
opdinsaă s5ă. Kndă Benips zskpstopii snpe a 
skoate kopnsză (tp5n545) din gpoana snde fss- 

_sesse apankată, Bszsp5 ks epea desnziătă mi, 
fpb st apate km deskonepisseps5 fanta, aă 
snăssă noximici kape fsk5 a se appesta îndats. 
kazz5ză ue fasse kondamvată aa o zăn5 de în- 
kissoape nentps xonie (1). 
(1) Konfiskarea _averei, esiiatriarea, nroskrierea, în- 

temninarea, tărmentarea monstrăoasz, ommorirea 

selloră mai innosenni rui maă virtsoiui oameni nen- 

tră ks voeskă mi se okksnăa fage ss se realise



165 

Anoi,. Kasati î5k5 în sekretiă a se îÎmmop- 

minta întp'azts uapte kopusaă azi Kazsi. - Des- 

kpiă areste fante npeksm ze-amă afnată, i n5 

ms temă d'a uita ne senniopsaă Kasati, sui Ags- 

tpia, îi: este mbată datoape ni n5 noate î lstpe . 

dsns5a5 aSnp5, Ii n&mai nentpă k5 6225 a ap5- 

tată oape-kape' pesnektă uri psnstate kătpe kop- | 

usa moptă 2135 siptosăa5i Kaani. 

  

nrinziniile Evangelise mi  natarale, kiar î în sekă- 

luă XIX, ns este nimikă; iar desuzerea de k5r- 

he a snzi kornă morti mi ngtrezitoră ka mi ksr- 

. mele, este kslus , xoiție, krims de less-smanita- 

te. — Inokrisia inkarnats!.... Blasfemslă Ome- 

nirei!!!.. E Tradskatorslă.



- CAPITULU X. 

Ile aa 10 angastă, senniopăaă Kasati îmi zisse 

5 sepăsse Boia da n5pbssi foptepewa St. 
Giopgio. Aueast5 năBeza5 5 întpists. Aestă 
omă mi se nspea foapte mzată pigzposă nentpă. 

esekgtăpea' pegăzămentezopă temninei, dap ms 

tratassă totă-d'a-sna kă azape aminte, mi n8 N8- 

teamă sita ks ează îmi dedesse nzine ksndă n'a- 

Beamă sani so nasteskă mi k5 f5p5 psnștatea 

sa, amă-fi mspilă de foame, Ează mb p5g5 

sz-i skpiă ână septifikată doBeditopă k5 ms tpa- 
tasse „Bine. I-'a2ă dedeiă ur îi zisseiă: 

— Noi ns ne Bomă mai Bedea noate, kzsi 

D-ta, uatii ue sfspuită o se: amă eă;, dap kată Boilă 
tpsi, ns Boiă sita nisi odats k5 mi-ai dată nsi- 
ne mi kspgi de sitită, dsos a5kpăpi ue-'mi 
epeaă tot atst de tpeszinuioase în ștapea ue ms 

afag. 

Akzm ksndă ssntă „ziepă, penetă adeazea- 
mi Bopze. N Boiă sita niui odats BBDa-BOÎNIE-
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ue mi-a apstată auestă omă. ; Ks toate. auestea, 

kondsita asi Kasati în timusa5 jsdikspizopă mi- 

“aitape a fostă nemepniks, mi pea, mi. feiă sizită, 

nentpă isgipea addepsp845i, a desasai mi „poat 

ze sale kSazitsui. 

| Fpanuesko Kasati din Mizan epea fisa snsi 

temniaepă.  Eaxă intp5 mai: înt5i3 în apmats m 

anoi înspnims kappiepa tatBasi : să. ABBsses-. 

se o kpemtepe npea stpamniks mi se apt 

zexosă, aktiBă uri intezzigentă.. Avmeste kgazitsui 

ua5k5p5 gsBepnatopăasi, m în angaă 1851, ksndă 

se npinsep5 ei dintsiă întpenpinzstopi ai snei 

konsnipanisni, . ezzt fs nsmită, insnektopă. aană 

“appestangizopă. nozitizi se tssseps înkimi în fop- 

tepen5.. Upouedspa miaitap5  f5 dipigiat: de 

senniopăaă Stpasd, kanitană de infantepie Di j8- 

dikstopă mizitapă. Asestă indigidă izpea  măată 

ne Kasati m” îi dede toate nătepea assănpa ap- 

pestaugiaopă. Meagi . dintpwnmii €peaă npea 

sogani mi k& toate auestea f&ssep5 topi . f»pt 

deosesipe înkvpkani „Ale feappe ni S&nnsui pe— 

gimăasi din! temi. În timusaă inteppoga- 

topiizopă, mi ksndă senniopsaă Stpazd kăestiona 

ne appestangi în itazianemte mi dikta în nem- 

pemte sekpetapazi npetinseze 20pă pPsu&ns5pi, 

Kasati nszea aa 55 k5 dzoi soadagi apmani. 

Kendă eaa% - kondsuea spe 5nă appestantă. în 

înkissoapea-i, daka auează appestantă mbptă- 

pississe saă deskonepisse wepa, Kasati însenea
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a-i da: nzine -aa55 în aokă de uea neagps din 
temnius;, gne -opi îi dedea kiap mi kste o fapfa- 
pie kăs8n% B8n5, m astă-feaă f5p5 npekspmape 

dene însemustatea deskorepipizopă: săkuesgiBe. 

Ksndă diu- kontpa, Bpe &nă jsne stepsea kă 

tzpie d'a nă deslonepi: ueea, 'qe-mtiea, Kasati. îi 

adeoga gpestatea feappezopă “sazze, îi îmnăina 

panizneze. (nopuiize de msnkape) mr îzz5 tpimi- 

tea za Mainozda snde înkissopize epeaă mai pez: 
ae dekwtă în. foptepeziz; wi daka psminea ne- 

kăiatită în tapea, s'a otspipe da ns sngne ni- 

mikă, î1aă% sănznea aa sastonads. Senniopii Stpa- 

zd mi Kasati epeat tot-d'a-sna de fas za a- 
este onepagisni, însogirii de.dzoi sekondini; ap- 

pestantăză epea kondăssă tot-d'a-sna în ueaz82a 
ks No, 12, kape epea uea mai de ssssă în fop- 
“tepens, ka ss nă se noat5 azzi pineteze 23). 

Dsn5 kste-Ba zoBitspi, Stpasd întpesa Biktima, 
daka ea ns pesnsndea, kazzăză npiimea opdi- 

n5ză da spma ks aoBilspize. Ksndă Stpazd 
nă epea de fayr, Kasati îi zsa -zoksaă. Ii 
nămai aweasta nă epea-de ajsnsă. Eat ksno- 
mtea kpima addsss5 asssnpa appestanyizopă, 
mi mepgsndă npin uezazzeze 20pă, pezmea ades- 
sea a amsyi ne Bpe snii din uei mai nsgină 

„tapi, opi npin Bopse Bazînde, opi npin . întpesspi 
Bikxene, opi npin ameninuspi ks moaptea, saă 
pin npomissisni de zisepapea z0pă. Eaaă se a- 
psta lzipe dznmii ka ksm apă fi komustimită
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„aa nenoposipize 20pă%, daka în în. mpimbat 

„20pă inteppogatopiă; nepsistaă în iserdzipiăe 

aopă, -Kasati epea keată mi peneta. de fans 

ks dninit totă. ue npin- imupădengr i înkpe- 

dingassep5 în înkissoapea 20pă. 

În timnsaă jadiniksazopă mizitape, Stpasd 

fasse în Jondpa inkonnito (initia) mi din opdi- 

ngiă gsBepnsmsnităa5i asstpiakă; psmasse akozo 

natpă z50i, insinsinds-se . în amiuiia emigpani- 

zopă itaziani, ka ss deskonepe ue konsnipanisni 

se npegsteaă, mi daka Bpe-snii din aci appes- 

tai atsnvui -epeaă amestekagi - întp” onseze. În 

dinsa sa totsaă epea, înkpedingată asi “Kasati 

ve kondsuea tpeaga: dere : uponpiize saaaze; idei. 

"Keazapii tpemspaă în faga 45i, nă e epea ep- 

tată ss stea mâi mată de dos mingte întp'o 

vezaăa5; epeaă datopi ss intpe mpin uezIă1e 

kzte dzoi, a da B&ns-zioa appestantăazi, a-i dă- 

me panisneze 15i mi nimikă aată; opi-ue ksa- 

kape a auestopă - pegsai epea nedensits kă sbla- 

ga (shlague:) mai măzyi sekondini fesseps astă- 

fează nedensini. Tipaniksaă uszitopă insnipa 

addeBspats teppoape tatăa0pă uezaopă ge se a- 

fraă săB opdinize 18. 

Îndats ge Stpazd se întepnr, de aa Jlon- 

dpa, npouesseze se tepminaps. Bastonada fs- 

kasse 87 iass 43 amin măate fante: n05 ap- 

pestangi fsp5 snbnzăpaui uri gei-azui tpansnop- 

tagi în Boxemia arngsiui în feappe, în timnă ue
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ne 'aaeia kapi tn dassepr mi mzptspisisseps, 
îi 2iBepap5. CS - 

În timnsaă aueazgzi nepiodă; senniopsză Ka- 
sati addsns nănină kste năuină o s&ms de 12,500 
fpanui. . Kant fskă ează oape da stpinge | 

aneastr sms întp'snă snagiă de dsoi an, eaaă 
kape nă nosseda -nimikă - za însenstă mi. kape 

npiimea nămai dăoi fpansi ne zi nentpă . sepBi- 
gispize sazze?  Iititopsăă mgapămeask5-se NB 
mai d' a wti k5.togi Banii ue "i ageaă appestan- 
gii, din kapii sei mai măani epeaă npea Bogagi, 

„ tpeseaă upin msineze sazae, mi kr ea2ă tpămea 
dintp' snulii &nă npeatpămosă penită, Ksndă ap- 

pestangii afaaps ks nztea ksmnspa d'azae m'n- 
kspii, npetfepips mai ine a masti întpeită mi 

. îmnstpită Bâzoapea kămnspipii osiekteaop&, de- 

kztă a fi tpafani-ka nimte animaze. 
Senniopsză Kasati irgsdăi k5 a întpessin- 

uată _Bp'odats pastonada . i : nentps-k5 eă, în 

npesenga senniupsazi Sanmez, îmngtamă nd 0- 
piueiă atst de Bapsapă, ea25 îmi pesnsnse: 

— Noi n, întpeszinusmă nivi-odat5 pas- 
tonada.  Kptea .mizitaps aBea, -opiueizaă d'a o 
'ntpebzinha, dap kzptea; sneviaz de jastigie, 
niui-o0dats. Daka te îndoentă de vueea ue-ni 
snsiă, întpeass nszitopii ui te pei” konsinne. 

„. IioBani '“epBiepi din Mizan, kape sa fi 
noate esekstată dens kste-Ba azni, fiindă kom- 
npomissă în aveazanii attentată ka Ponki, a kspsi
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„moapte amă afzat'o de aa sossipea mea în Engai- 

teppa, fs appestată în înkissoapea No. 4 îndats 

ge sossi în Mantea. Fead--mapemazsas Ks- 

202, g&Bepnatopă miaitâpă, înaă Bisite 1 în2% 

ameninu'b ks pastonada de ns Boiea a msptspissi 

ge fkssse E5 'pappikada moBi45 ingentats de 

âsnsăaă. - Eaa5 p5snsnse ks n5 miiea “e Boiea 

si zik. 'Ontă zizze da psnds1ă, f5 “kondassă 

în înkissoapea No. 12 nr ak07oi se dede kste 

tpei-zesi de zoBităpi k5. toiag5a5 ue fie kape 

zi. : Ksndă. B'EZE ks epea.55 moap5 din pstac, - 

îsks ksnoskstă zoksaă sade askănsesse Bappi- - 

kada, mi Bastonadă înzets. Eza5 anoi tpek 

înaintea snei Kăpai: snesiaze de Jastinie mi 

saută mai msată de dzoi. ani de ksndă este ap- 

pestantă. Kpndă eă -skenaiă, eaz5 20k5ea în 

aezazza No. 6. Hondamnapea sa aa muapte a 

fostă nponănuati. > | | 

- eea ue zisseiă dogedemte ks K&ptea sne- 

giaas de Jsstigie se sepBr kă konfessisni (m5p- 

tepissipi) smăase npin pastonadz, mi kiap: daka: 

ea nsmâi întpessinneaz; akm auestă metodă 

de toptsps. (kazn5):. Si 

Kate-a Biktime ue fsssep5 esekstate sai-. 

fepips kinăpi în timnă de zese miuste, nentps, k'5 

gspepnemsnts1ă asstpiakă poiea s5 tak5 însep- 

kape ks o n5o5 Bneaats (appareil) k5 kape ka- 

asa n  kănomtea înk5 nidi-de-ksm 8%
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zskpeze. Aueasts n305 'Sneaats sepai | mi - Hentps 
- Kazi. - a 

Stpazd- epea totă-dra- -ăna -om5ză- tpimisst de 

_găBepnemsntă în distpikteze ande se manifestaă 
simntome de' nemzanămipe' mi 'snde spma s5 

întpebsinneze Biozenus5. (sianisie). 
Eaaă- se afaa: za Boxonnia mi aa Tlapma, mi 

npitstiudeni ănde mepyea, ssnieze însemna 5p- 
ma. nass&pizopă saaze. Este” nsskstă în Ilpaga, 

ape Bspsta:ka de ipei-zesi de ani mi se afas 

destază de sine nentpă nepsoana. - sa. Este de 

-opiginz oBpeiă, dap îndats we. ajnse za gpadsză 
de sepgentă: (antep-offigepă:). se aensdz de. pe- 

zigi&nea, sa mi se f5ks katoaikă, ka s5 noats aBea 

înaintape. Ape Bouea sonop5, dap 'se esnpims 
(Bopsemte) p5ă mi ks spătaaitate. N'ape niti 
npinuinii nisi skpansae.  Jlokăemte în Mantea 
mi ksndă se daue în spe snă opamă supe a npo= 

n5nga sentinpa de -moapte nentps spe Snă na- 
tpiotă itaziană, îmi îmuxinemte missisnea sa t5- 

pr a se tăaBăpa kstsmi de nznină mi se pen- 
toapn5 îndats aa Mantsa, ki nămai akozo -se 
afa5 -în sigspanus (di kiap akozo nsns aa oape 
kape u5ntă) în kontpa pesssn'pii iionopsazi. 

“ea mai mape napte din appestangii. ue făs- 
sep5 esekstagi “epea din naptităază  modepată; 
întpe uesti din zpms se afza mi npeoteaă 'Taz- 

„zozi e f&ssesse memepă în &năază din komite- 
teze napionaze afaate în Mantăa. Stpazd îzaă
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sizi ss-mi dea: nbpepea sa desnpe stapea oni- 

nisnei uspaide în Jlomapdia mi desnpe tpeB5- 

ingeze nonopăazi, Eaaă mi-o -dede ks aca mai 

mape modepauisne. mi ks mea mai mape BBg2- 

pe de seams, npekăm se Ba nstea pedea în kste- 

Ba din skpiepize saaze usBaikate în difepite e- - 

mos. a 

Tpanskpisseiă aşi “satimeze _tpei  enis- 

toze aazze auestăi. sspmană 'Tazzozi skpisse în 

timusaă de natps-zesi mi ontă de ope ue npe- 

gedaps  esekstapea. să, ka ss demanstpă estpema 

modepapisne a kapaktepsasi s5ă. Pesnektă oni- 

nisnize aaestai ovestă uri națpiotikă upeotă. De mi 

fs eskassigemente din naptitsaă. modepanisnei 

mi aaa%  opâinei, dap aueasta n5-i fozossi ni- 

mike. Azstpia "215. tpimisse za snsnzspstoape. 

Ilpima din aueaze egistoae este adpessat5 m5- 

tămei sale, Tepesa Iliakomeazi B5d5Ea “konsiă- 

diapăa5i Gaetano AppiBaBene mi fiizopă sti. 

_- „Adăoa mea mam i skămnii mei eaesi, 

„Boi mtimi de ps isseskă! mi ks toate k5 

po penetă în Batimu op â Biegei mezae, snepă 

km aucasta nă Bb pa fi desagpeasias (nenaskă- 

tz.) B5 Boilă Î85i m în aepă &nde, npin mise- 

pikopdia digin5, snepă ss ajăngă. Koniii mei, 

eptapi-ms daka mamă fekată kstă tpeBsea nen- . 

tps Boi.. Amă isBită țotăd'a-sna ne mama mea, 

“i kstoate auestea msptăpisseskă, în auestă mo- 

„mentă sozemut, k5 apă fi tpeszită s5-i aptă
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mai mat aftekyisne (dpagoste:) îmi addskă a- 
minte mi: kiap aksm k5 n'amă aBătă kstpe dsn- 

-sa oape- kape. miai- aftengigni ue -mi ze npeskpia 
datopia mea de filă. Boi kapi aBeni nentpă ma- 
ma Boastp5. uezae mai dezikate - upeBeninue, nă - 
Beni fi niui' odats toptăpaui- (kinzigi) de adeasts 
pemsmkape, (mastpape de. kămetă;) mi k5 toate 
-aveste 'omissisni (epeueai,) mama mea îmi epea 
npea. skămus. i 
„Uli tg, npeă iăBita mea, ue ai fokată a- 

tt de măată uentpă mine în .toats piaga mea, 
spmeâzv a păga ue Damnezeă. nentpă mine dz- 
5 moaptea, mea: poagste nentpă, mine. „5 fiii 

zi. , a 

Mapianna mea s5 mti€. 5 dani "nainte 
soapta mea este ineBitaBia5. 

- 255 mtini toni, kă' toate. auestea, k5 e o 
amtentă ks. uea mai mape ainiuate;— Snepă. în 
Dsmnezeă.: a 

ee Azaă Bostpă Zn piko.y 
5. Devemspiă 1852, 

' Sicănsaă meă Enpiketto, 
„Te-amă igpită. tot d'a-sna ka ne su fă 

askăats dap teze mai din pri BOpEE, az 
meaae, kănetendg ks ezăe Bină din inima mea 
wi k5 'săntă sakpe; nentpă ks s&ntă uponsnsi 
ate. din mapyinea mopmîntsa5i:—
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1 Fii peaiyiosă. Înă sniziă npia -esnepienns 
k5 pezinizneă. ds konsozagisni ama km 'wtiin- 
ma uni nimikă- în ame nă notă sp B5.dea. N 

„te psmiina da fi snă pănă katozikă ai bad! 
p5ta uezopă-aani ks emti. katoaikă. | 

-. 2. Fii izsitopă de omenipe.. Ispemte. ne 
Dsmnezeă” mai "nainte. de țoate. i zi-i totă da-z- 
na k5 konmtiinns,. fiat volontas tua (fie Boia ta.) 

îssemte pappa ta; n& konsnipa nisi-o-dats kon- 
“pa ei—avueasta nisi-0-datz nă. ni-o eptă;— dap 
issemte-0 atptă înkzt st-0i sakpifisi Biuga nen= 

„pg: densa, Ii noBsp5ente-0 npin siptstea ta aa 

geea-ue nă mtie;,  Isgemte famiziia ta: i exti 
msătă fepiaită ks Bei npiimi de aa .dznsa s&ne 
esemnae. -Bnika ta- s'a sakpitikată totă dW'a-sna 

entpă 'gineac weazopă-aaui, mi mama ta este 
ka mi densa în deBzementă. Tats-tră este o 

ogaindz de -săn'ntate, mi. toate avueste ne psde 

sopă Bea -ipebginus de tine, - Boi-aui, nepdstă 
mată -kă moaptea păniuei : Boastpe Tazzoai,. ini 
nă uepdegi mai nănină nii- kă moaptea mea; dap 

noi. ne Bomă &ni- snpea psga ne 'Damnezeă pen- 
tp5 BOI, mi Boi- săntegi datopi ss fasieni totă a- 
semenea nentpă noi. ABeni &n amikă nstepnikă 
în nepsoana. &nkisasi Bostpă. aBokatgză, ÎnB5- 
magi de aa densă1ă ue săntegi datopi ss faseri 
nentpă famiaaia Boastps; nzstpâni nentpă d5ns51ă 

totă aueaaă pesnektă mi avecâmi ipipe ge ani 
aBstă nentpă mine. Issigi mi „pesnektani me 5n-
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kisză Bostps' Sopdeazazo mi n2 mrtăma Boastp5 

Eaisa: mi ortopagi ne săna Kamiaza (1) ka ue o 
adsoa mams.  Siaigi-B5 s5 fini. fozositopi mi iă- 
Bi adenpază mi Bănstatea. S5. ig5ini ne Be- 
pii Bostpi. Ss aBegi. miza de” szpaşi. - Iufine 
issini me topi oamenii mi nă figi seBepi nentps 

_ &pemezeze zopă; pineni minte ks omenipea este 
„s5nnăss5 Aa eppoape mi k5 topi, mai măată saă 

mai nanină, agemă tpebsing5 de indăapenga asi 

Dzmuezeă in'a oamenizopă. 
| Fstigi de asksă, ka a5 fini tapi în ad- 

pepsitate. 'Tă nopui nămeze mei, fie ka uei-ae 
pi-a2% Bopă nponsnna 55 gssseasks în tine znă 
motiBă supe a-i adăzue : aminte de mine k5 nas- 
“epe. Iisstpeazs-gi penstăriiznea ta f5pr natr. 

Datopia ta s5-ui fie mai skamns de kst. fepivi- 

pea. Întpesăinpează aueste. npinainii ve sănlă 

aaze „meaze mi npiimeunte pine-ksBsntapea mea.4 

 Enpiko Tassosi, 
5, Desenopis 1852, 

"- Ilpea ispiyil mei fpagi. 

-- „Ientpă Boi amă nămai 0 BOpB5 5 B5 
zikă în aveste din spms  momente:—- Lsgigi-B5 
&nsaă ne aats1ă ksmă eă B'amă issită, mi. ksm 

  

(1)  Kamilla Marki erea direhtriua 5 suzi refsyiă (kast 
deskznare) nentrs konii.
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B5 ispeskă înks. Snipităaă meă Ba psmenea 

ks Boi mi mai măată dekst kiap în timnii de 

nenopouipe. Ns Bs întpistagi nentps mine; et 

ms dskă ss îmepsqimeză ne mama noastp5 mi 

st pogă ks densa ne Kpistă mentps Boi. Kwte 
tpeaze sgpioapeae noastpe, kzui eă în nămspă mi 

ue sksmna noastp5 Eaisa, Bopă gesssi snă ajă- 
topă în poi. Br pekomandă ne Enpiketto; gsn- 
diui-B5 aa iăBipea ue ageaă nspinnii nustpi nen- 

tpă denssaă wi bet îzaă ispeskă mi eă. Kamia- 
aa Ba fi nentpă soi toni o sop5-saă o fats de 

săftzetă a kasei noastpe. . Pekomandani-mr aa 

adduepea aminte a tstszopă amisizopă mei, 
Eptaui ne toni ksni ne-a5 ssunspată. Kss5n-. 
tăa inamikă s5 Br fie neksnoskată. Pagani 
ne Dsmnezeă nentpă mine uri Biptănize noastpe 

s5 fak onoape: kasei noastpe. Snsneni tats- 

a0pă pădeazopă noastpe ks ae îmspvaimeză npin 
kametape ks uea mai pie izeipe; snepă k5 eaze 
Bop5 da esemraă de modepanisne ksndă Bopă 
fi în stape noposit, de nstepe, de kpedinus 

în Dămnezeă mi de izpipe fprneask ksndă se 
Bopă afaa în dspepe..“ 

Adio nentpă totă-d'asna. 
Aază Bostpă Enriko. 

Simmimsntsză u5 se gede în auzeste euisto- 

ze a noBzyzită ne avestă kspată mi Biptsosă
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ripeotă în toats iama imi kondzita sa. Dap ue 
fozossemte Bsna-Boinus mi năpitatea de kapak-= 
tepă snsi Itaziană addassă înaintea tpisănaz528i 
asstpiakă mi akssată -nentps k5 mi-a issită 
mappa sal. - ;



CAPITULU XL 
Senniopsaă Kasati nzpsssi foptepena aa 20 

asgăstă; Eaa5 îmi dede snă Shakspeare ka s5B- 

Benipe mi mr îmspsuims: de fag k& npene- 

dinteze. Fs înaokzită ks Stefano Tipeaai, din 
Mantza. 

Jla înuenstsnă asi sentempiă fală kemată 

înaintea Kspuii. - 

„Kptea sneuiazs de Jastiuie, zisse sennio- 

p824ă s Sanmez, sa pesnită (addanată) în konsiazziă 

sekpetă snpe a dezisepa (kiszzi) ass&npa instpsk- 

misnei se i s'a înfsgimată de mine în npiginma 

kondamn'spei D-taaze. Kzpteu snesiax5 de Jestinie, 

fiindă ks eruti koninsă de înaats tprdape de fez2515 

gează mai p5ă; fiindă-kz ai fostă dopedită de kza- 

naBiză npin denosipisneze komnannionizopă D- 

tazxe de înkissoape, npin afzapea 5nopă doks- 

mente ksm mi npin nponpiize D-taaze msptspis- 

sipi, dekpets (otsparmte) a gi se annaika nedeau-
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sa nponănuatr de azege nentpă aveasts kpims, 
— moaptea.“ ” 

Înză întpepsuseiă ks iudignagisne:— Msp- 

tspissipi! kpims! stpigaiă-că. Amă konfipmată 

fante ue-apă fi fostă assăpdă a ae tsg5dsi; amă 

mspt&pissită nimte instpskaisni ue ze-amă dată 

skpisse de mine; dap nă săntă niai-de k&mă aisi 
ka sz daă dopezi, niui ka sr alikssă. Na ad- 

mită  nidi-deksm k's6 amă fi kommissă Bpe o- 

kpims, uri npia &pmape B5 pogă s5 sănnpimagi 
aveste Bopse. - 

| -— Weea. ue s'a skpissă s'a skpissă, penzikz 

ea1ă; apgămentsas D-taaze se întemeiaze nămafi 

ne snă jokă de nopee. Dita ai peksnoskstă kr 
aueaze înstpskuisni s&ntă aaze D-taac, năteai s6 

n ae pekănomti daka wi-apă fi konBenită, dap 
n se nztea kpede kr o nepsoanz de edskanis- 

nea mi de kapaktepsză D-taaze ap fi jossopată 
nzn5 aa auează nuntă, ur anoi, ui daka ai fi 

îndepkată s'o favi, fanta apă fi pmassă negpe- 

mită tot auceami. Ns este kăestisne nsmai de 
s5B-semnrisp5 (iskzaitsp5). ui de komnapayis- 
nea a dor naygine skpisse de D-ta; o esneptiss. 
(uepuetape) aegazs otspamte toate auestea. N& 

te nekzji nisi nentps kăBsntăză kpims. Ns ad- 
mini D-ta oape ks ai konsnipată în kontpu ae- 
vizopă Asstpiei? - 

— Daps, domnsaze.
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— pin gpmape emti ksanapiaă, uează n5- 

mină în ueea ue sattinye de gsBepnemsntă. 
Îmi msmkaiă Bszeze mi tpksiă. 

Fasseiă întpesată din năoă desnpe toat Bia- 
ua mea, desnpe' kraaztopiize mezze mi desupe 
gea din 3pm5 missisnea mea; mi se dede done- 

zize aeaaze mai amsnsnte de toate akpisneze mea- 

ae mi ms konBinseiă ks nă mai epea- snepanu5 

mentpă mine. Inteppogatopizaă meă pin pei 

ziaae de aa 10 nsu» aa 4 ope. Jădikstopii 
gopsip5 măată desnpe fanta k5 eă mt în- 
szpuinassemă a îmnaini o missisne noaitik5, în 

Biena uP în &ngapia, ci addsnaps toate 
donezize akvessopii (astspame) de-ui nst5p5 
upokspa; mi pszendă ks eă ștzpăiamă în t5- 
grdsipe, Sanmez îmi zisse: 

— Afas dap ks noi agemă doneză konsin- 

gzioape desnpe fazaitatea, assepuisnezopă D-taaae. 
— Ns nsteni îns donedi kk aazză t ne- 

sp5, pssn&nseiă, mi aoBindă în masss k& n3m- 

nd3ă, adiogaiă;, — skpini ks de dsos zeul de 

ani amă asată napte în toate konsnipanisneze 5p- 

zite kontpa Îmuspatsasi . Agstpiei; skpini aseasta 

mvanoi ossudigi-ms ss fiă srsnzspală. 

Pesnsnsăză meă fks s5 se deskizr okii 

assessopizopă, mi senniopăaă Sanmez zisse kg 

măată nemzssape:— Jinimtemte-te, te pogă ;onpi 

îns ne sekpetapă d'a skpie ueea-ue zissessemă. 

Ează ms întpes5 an0i nentpă-ue an5sses=
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semă mai măats doping d'a intpa în apmata 
aăstpiaks de kzt în uea fpanvesz saă engzesw. 

În p5sn&nseiă ks n'aBeamă destsi Bani supe 
a ksmnspa o kommissisne (323j85) în apmata 
engzess, ui k5 ns-mi nasuea ss intpă în osti- 
pea Fpanuiei, nentpă-k7- epea s5 intpă îutp'o 
M'BWenA6pie, ueea ue ng dopeamă ss fakă, de mi 
nă npea ms gsndeamă za Biaga mea; mi nen- 
tps k5 nimikă.nă m'apă fi îndatopată -s5 sepBă- 
s5B opdinize a5i /Isdogik Nanozeon. kape, des- 
fiinusndă  penzpaika pomans, aptasse ltazia— 
nizopă veea ue nsteaă amtenta de-za dsnsă1ă. 
Mai zisseis ks kănomteamă nponoganda ue Na- 
NOAE0N însepka, să faks în toatz Itazia, dap ka: 
pe 'nă npindea prdvsins. | - 

Sanuiez dikts -sekpetapzazi:ssă ss skpie săe- 
sfanpa-p5snănsăasi meă, m'auoi m întpesr de 
ksnowteamă niskai-Ba famizaii okksnate a ajata. 
minta azi Nanoaeon? | 

Îi păsusseig kr e5 n aeamă messepia 
de snionă aa2ă noziniei; dap ks daka Bpe-sn5 
găBepnsmentă fpanvesă opi-kape apă fi fostă, apă 
mai fi Benită Bp'o dats sape a-mi însmi Itazia, eă 
m'amă fi năssă-îu pndă ks aăstpiasii kontpa: 
Fpansesizopă, nentpă-ks a55ndă. în konsidepanit- 
De mapea âssemsnape ue este întpe Itaziani 
mi Fpanuesi, în oape-kape npiBinnt. dominagi- 
snea fpanuess apă koppsmne kapaktepăză na- 
Hiona1ă km mi zittepatăpa; Itaziansazi, în timnă
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ge ss dominanisnea asstpiak5 mg epea niui o. 
temepe desnpe avueasta, din kazsa komnzektei 

diffepinge de kapaktepă mi de ogiaeigpi ue es- 
te întpe ltaziani mi Ilepmani. | 

Se înpeaaene însz kspată ks în toate krte 

zisseiă desnpe Fpanvesi n fskăis niui o aaaă- 
_sizne aa nepsoane. Pesnektg ne stpsini mi n'amă 

atbtea  npeBengisni ka ss n nosiă snsne 

Băneze 10pă- kăaziteni. se ssntă mai npe- 

s5să de aaze noastpe în 'mgate npiBinne. Ama 

pesnektă mi re Asstpiasi în-mappa azopă, uri 
ns-i detestă (spppskă) dekst n&mai în kăaai- 
tatea zopă de îmniaaztopi mi de .kaazi (gezi.) 
Amă pesimni aueeami Spp5 nentpă Opi-ue azts 

nanisne. fie fpanuest sa% engaess, k5ndă ea apă 

geni 85 domneasks în Itazia noastp5. 
Dens ue se skpisse p5sn5ns52ă meă, sen-= - 

niopsaă Sanmez zisse: 

— Kndă tpapepsani Nomsapdia la s5 te 

dzui aa Mizan snpe a îmnaini missisnea D-tazze 

nozitiks, amigii D-taaae, dene kiapă nponpiize 

-pi dekaapagisni, ksnomteaă intenpisnea D-taaze 

d'a intpa în apmata asstpiakr; ei dap apă fi 
tpeszită atsnui s5 le npigeasks ka ne 5nă tpr- 
dstopă, snă anostată, min aestă kasă ns ni-apă 

fi înkpedingată o întpenpindepe atst de însem- 

nstoape daka n'ai fi fostă aegată ks dinmii în 

niskai-Ba aate nzanăpi peBoa8uionape.
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— 'Tprdstopă! anostată! A mâi - ka 
emită din opi-ue ppedape.  : a 

— Eă n5 zikă ks D- ta ai 4 astă- feaaă, 

din kontpa. | 
Ms konninzis (strsniis) mi i pesnansett:— 

Ei notă ziue ueea ue poeskă. Ei îns5 B0i5 în. 

meta d'a issi gappa mea, nărasi atănui k5ndă 
mM'5 Bei SHENzBpa, deea ue mi- -o înkinzeskă yea2ă 
ngpină. | 

— Negpemită, zisse  Sanmez, k'o întpeags 

zinimte, mi Baponăaă Kapasuizti inkains kansază 

în jossă imi se uzsse ne pissă. 
Mi se mai fsks uraate msate întpesspi de 

o însemnstate sekondapie. la fiuitsză inteppo- 

gatepizasi meă uezsi din spmr, mi se Besti. k5, 

B5z5nds-se kondsita -mea neimnztasizs în fem- 

niy5. ne ză sfsomităză a5i sentemepiă epeamă 

35 fiă usssă aa snă a0kă ks azgi appestanuli. 

Moagsmiiă mi pesnsnseiă. ks npeffepamă a fi 
singspă. Ilpoektsză me de fsgs îmi insuip5 
asestă ps5snensă, k5ui npepedeamă kr afaapea 
snsi a445 daoizeu appestantă ks mine în ueaas- 

x5 apă fi frkată ks maată mai aneBoe esekzta- 

pea uaausasi meă; daka ns ks totsză noste NB= 

tiun5. 

Ile aa 20 sentemepiă, mi se nepmisse d'a 
aBea 4ămsnape nn za 9 ope seapa, anoi do- 

„Bendiiă 3nă naxapă w' în uezae din pm mi 
kondee de omezaă. Toate agestea mi se dedeps
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din kazsa  kondzitei menze esemnaapie. Totă 
astă-feaaă fessesse tpatată mi Kaani dans ks- 

te-Ba ani de întemnigape. 

Întp'o zi, ne aa sivsi ope seapa, m npeăm= 
samă înuetă mi adsniită în gendăpi upin uez- 

a5za mea, ksndă fsps -Beste se deskisse smu 
ks skomotă, mi uszitopază Tipeaai intps ks 3nă 

npeotă ue-mi aBea npazzpia în men. 

Ksststpa. asez1zi nzoă-Benită (mosafipă) 
wi aepăaă asi nossomspstă n5-mi uzzuesă niui 
de ksmă, înkwt îmi peni ss ia8 otspipea dans 

intpa în BopB5 k5 diussăaă nidi-0-dats; dap 

dans kste pa momente-i zisseiă: 

-— Ig aine amă onoape da Bopsi?: 

— Ks Don Maptini pesnsnse npeotsaă. 
— Ageasta & de aăg&ps pea, îmi zisseiă, 

kzai auestă omă îngpijamte de zei kondamnani 

aa moapte. Bază epea s&nă fisionnomistă; în- 

meazesse ksmyetspize mezze de ne fama mea mi 

zisse: e | | 
— Ns te -gndi aa p5ă; ks nepmissisnea 

npemedinteazi., eă uepueteză în toate aznize ne 

appestanni în kasă ksndă apă agea tpezzinns de 

ajătoapeze pezigisnei; mi kste odats, adrogs 

ea25, mi se nepmite d'a ae da kspui de aitită. 
E askoatamă; nzzitopază epea de fans— 

kste tpei ne afzamă în nisioape. 

Don Maptini deskisse o tapakepe ur înoi 
dede sr iaă tapakă. N5 asaiă.
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Înpeazesseig atsnui dene inezază -ua-'22ă 
nzpta în demetă ks eaaă epea Monsenniopă! 

"— Vine apă kpede ks ini aksm nap'k'a-— 
mă opri k5 Kazi! we fpămosă mi Biptsosă 
jăue, mi kstz fpankens aBea:ks mine! 

Ilponănusndă aueste Bopee, ează 'apdik5 

okii mi kaetinz din lkană, anoi se SI5p5 z55ndă 
o npiss de tuBakă. 

— Ai tpeBBinu5 de vena? întpeps-ea25 în 

5pI0'5. 
— NS, Senniope. 

— Ss-ui tpimină vea lepui de dsitită? 
— Ns, Senniope, 
— Bzză ks aksm al k'te-Ba. - 
-— Daps, Senniope. a 
—  Tloâte k5 skpii me-Ba? 

— Daps, Senniope. | a 

— Ama dap, emti omă de aittepe? 
— N3, Senniope; dap ms înuepkă da skpie 

o kapte. | | 
— Bine, pssnănse ează; întp'sna din ziaze- 

- 4e adestea o se mai Bit s% diteskă dintp'ensa 

kzte-Ba marine; skpie mată; noteasrt ideize în- 

dati ue-ypi Bină; nă B5ga de seamr za konfs-— 

sisnea kg kape axe se naskă în snipită, năne- 

ze ne 5pms în pegăaz, mi Bei gedea ks Bopă 
fopma (aakstzi) snă totă nazină de gpagii mi de 
apmonie. | 

Tipeaazi, uszitopăaă, kape înuezaenea kă
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m5ată mai Bine ue este ina de kt komno- - 
sigisnea aittepapie, dede din kană ka semnă de 
neprbdape, se aini de nepete ur îmi pezims ko- 
teză ue Bepiga mei. Bsgaiă de seams za tolă 
we frk5 eaz5, mi nepssdapea 25i m5 amăsa, 

Don: Maptini kontinzs: | 

— Skpiă mi eăo apte mentpe oamenii. 
kzmneni. - 

— Bine, zisseiă, ei aă tpesăinu de instpsk- 

nisne (înwsr5tsp5).. 

— Negpemită penzikr: npeotsaă; mi dan 

fie-lape fpass asa enopme npise de taakă, ka- 

pe, dene miposăaă ue 'apea, tpeszea sp fie t5- 
pieaaă. 

- Uli ksnd5 se Ba tinzpi kaptea D- taaac? 
întpeBaiă. | 

— Kam uneste Bp'o a5n5. | 

-Tipeaai înzenă a gate taktază k8 nisiopăaă 

de măatr nepsBdape. | 
— Îmi Bei da mi mie snă esemnaapă ? 

— Negpemită, zisse-ea25, dinds-mi mina 

dpeants. Ilentpă ue oape senniopăaă Opsini apă 

kpede kr ns î-amă da? 

Den aueasta în1ă păgaiă s5 ni snge._ue- 

Ba desnpe eniskonsaă din Mantaa, nepsonaniă 

ekăisokă, agstpiakă din kauă nn 'n niuioape; 
ea1ă fo kazsa ks ns npiimi Mantga ss se „pes- 
koaze în ansaă 1848.
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— Aiai se kpede k'5 eniskousză se noapts 
Bine, nă 8 ama? - 

Negpemită, pssuznse “Don Maptini, kazeti- 

undă din kană, mi skimes gopba.— IIli soko- 
tindă, zisse eaaă, ks emti aiepă a keatsi kzt 

Boemti ?— înkz5 o npiss de tapakă; mi uns a 
nă peînuene Bopsa, nszitopăă întpeBeni: 

— Este tspziă, Senniopă Maptini, tpepse 

s5 ne dăsemă. 

Îndats dam aveste Bopee aaze nszitopszăl 

npeotsză ms stpînse de mens, îmi zisse kie- 

“pea s5 mr mai Bazb Liri emi din ueza5a5 lă a- 

veste Bopee:- Adio, anima mia (inima mea)! 
Eaaă mai Beni adessa; mi peksnosksiă ks 

epea în addeazpă snă spaBă omă: dene toate 
kste amă aszită nopBindz-se de drns51%, este 

-&nă npeotă pesnektasină; ează konsoza (m'5ng'5- 

ia) ne sspavi wi ne topi kzui ssntă în safte- 

pinu5. Ksndă Benea aa mine, mr îmsp5nima 

de mai msate opi, dap aseaze îmBp5uiu'spi 
îmi addăueaă totă-d'a-sna amintede zatima 
s5pătape ue ezză dedea apesstantăasi înainte de 
esekătapea sa. Eaaă mtia soapta ue mi se pe- 
sepBasse mi kă toate agestea zpmr a ms Bisita 
mi dsnz we mi sa fostă dată mi aagi komnan- 
nioni. Eaaă Benea d'a dpentără aa mine, ms 
îmep5rima, ini ms &mnazea de attennigneze saz7e. 

Este opiueiă ka npeogii ss kazte a do- 
B5ndi înkpedepepea appestannizopă kondamnani
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aa moapte, mi ns nstsiă îmnsta azi Maptini k5 

înzepkasse a kzmtiga mamea. Ează este snă omă 

"naată, în Bspst5 ka de vinui-zeui mi uinui de 

ani. Este desintepessată mi Biapa sa 8 kspats. 

Kapitapiaă mi aktină supe o ajsta ne sbpaii, 

ne amazazi (5oanaBi) mi ne aei întpistagi, ea4ă 

moate sepai de modeză tstszopă konfpanizopă 

s7i. | 

Togi appestanuii fp5 deosisipe epeaă 

tpataui mai k&  &manitate (omenie) de Tipeaai 

de kzt de Kasati. Mi se nepmisse nentps npi- 

ma.o0ap5 da kenta wi da fasepa în ueazăaa 

mea, — mii aueasta îmi fssse o mape konsoaza- 

nisne: skpiamă ksntamă, ut fbueamă oape-kape 

esepsiuii de pimnastiks la s5-mi întspeskă ms- 

skii. Ksmnspaiă kste-Ba sztizzi de Binăssnă, 

mi ueaa finitsză a5i sentemapiă simgiiă k5 n5- 

tepize meaze îmi pegeneaă. Daka fepeastpa mea 

mapă fi fostă gpizzats, săntă. konBinsă kz m” 

amă fi penezită neste “dusa fsp5 pefreksisne, 

mi kpedeamă, în momenteze meaae de esaatani- 

sne, ks amă fi uztetă nimiai ne toni yendapmii 

ue sapă fi năssă întpe mine mi aibeptate. Se 

poate însz ka aa toate auestea sr fi fostă în- 

ueazată. . 

Spmuis ams apsta!pasndă mi măausmită de 

soapta. mea. Ziseamă sepsitopizopă temnisepgasi: 

— ms întspeskă k5 kste 5nă naxapă de Bină 

pănă miîn mease aâni, mai măată saă mai nsină,
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Boiă aBea grtsză meangnă. Ei gine, kaptea mea 
Ba fi tepminats mi dăus uatpă-zeui. mi ontă de 
ope de npegstipe, ms Boiă daue în vepă; auezaze 
fepiuite natpă-zesi mi onță de ope nă Bopă Â 
ama de aănyi, în uezze din pm. Anoi dedea- 
mă de pzstă sepBitopizopă temnidepsasi; m în 
axeze okasisni ei a3aă  zibeptatea d'a msdea 
din ksndă în ksndă kste &nă kăaptă de ops în 
vezzsaa mea. III” auoi, omsaă este omă, opi- 
kape apă fi pappa sa. 

Deamă în ssnztatea noastpr, uri keazapii 
ziueaă:. : 
—' Baks sn omă Bine kpeskstă: n'amă B5- 

zătă nisi o dati Bpe-sn8aă ka densza5, niui kiapă 
Kaasi -nz-i seamsus. Ea25 ns se uaznye niuj 
o dats de soapta sa, niui o dat; de snde Bine 

- ateasta ? E ae pssnnseis: - | 
— Noi tpeBze ss 1ă5mă a5kppize deue 

km Bing eaze. Begi, ii (mai tspnsndă Bină,) 
aidegi, în ssn'tatea famiaaiizopă Boastpe n'amea, 
“zisseis!  Atanvi întpepsmueamă diskăpssaă mi 
Zziueamă: | 

— Kam kste sentinezze săntă Maiui? LIli 
adeogamă: o 

— Înainte d'afi esekstată (ommopită,) Bois 
fasie testamenteză meă, mi 5 BOIS a6s8a B05 
toate Bestminteze meaze. îi pesnăndeaă: - 

— Eak5 5nă omă mape; ue nshkată k5 
tpesăe s5 moaps kapndă. -
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Întp'o zi îi întpezais desnpe aaksaă ue în- 

kongioap5 Mantsa, desnpe nodzpize mi nopyize 
opamsAsi, aa ge ops se înkideaă; anoi, întpe- 
pămusndă-m5, uepeamă s5 amă peyistpuză de 

totă ue  abssasseps appestanuii esekătagi în a- 

n5aă 1852 mi Kaasi. Ei aRspr jizete, pedin- 

gote, ete, mi &nsaă din tp'nmii îmi snăsse k5 
Bsndasse kă daos-zeni de fpanvi &na din pa- 
tisteze de nosănapă d'azze asi Kaasi. | 

În aats zi, gasmindă, înuepkais a koppăm- 

ue ne.nsză. Epeamă singspă, ur îi zisseis: | 
» — Hentpa-ue oape ss ns nstemă naeka 

noi amsndsoi Maisi? Eaza5 deseni nazidă (seap- 
55d5) ksmă epea xaina sa, se sit în pispăaă 

s5ă, okii sti se fsk&p5 mapi neste m5s5pr, 

săzene-i tpemspap5 mi pesnguse: 

— Este neste nătinns! 
— Ilentpa ue este uneste nstingz? întpe- 

pai5; aa upima 0ap5 kendă că ms B0i8 mai ds- 
ge za inteppogatopiă mi kendă Bomă fi affaps 

din foptepens ne Bomă skimea Bestmintuae mi, 

mai gpijt, Bei grssi 12,000 de fpanui în noss- 

napăaă D-taaae. | 

— Dap, penziks-eAză, ks okii foapte 

mapi  deskimi, nentpă ka ss fimă npinmi ui 

snsnzăpani amzndaoi. | 

__Snpe a nă ms - komnpomitte,  fskziz ave- 

eami nponsnepe, în gz5mr, lstszopă ueazopă- 

azi mi kiap nszitopsasi, ziksndă:
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IJi ue, ns nzteniă oape nzeka-noi d'aiui 

toni îmnpesn5 ? 

Mai m5ayi îngensp5 a pide, iap sn5aă din 

tp'pnuuii zisse: | o. 

— N'amă Boi 85 ros milă daigi nisi 
nentpă 5nă miazionă de fpansi. 

 Memtemăgipize meaze îns pesmips. Ksui 

în panoptsaă de zi dată upernedinteael, se zi- 

vea, BopBindă de mine: 

| —- Senniopază de aa No. 3 este ama de 
-Bănă înkst, mi daka amă a5ssa sma deskisss, 

“ea2% W'apă fani; este atst de pesemnată în kst 

sapă nătea ziae ks ează n'a grssită nisi-odate 

astă-feaaă de spasi oameni ka noi uri ka jădi- 
- kstopii. , 

O dats însepkaia u ne &nă  sepnitopă « aa4ă 

temniuepăasi ka s5 mtiă daka ează apă fi Boită 

st dea o enistoz5 a mea aa nostie, ziksnda-i 

ks kă avea enistozs m'apă faue ss amă măani 
bani mi k5 atsnui amă fi nststă ss pemă pină 
înfpikomată de pană. Eaaă îns5 p5masse n6-- 
kaintită. 

Dap npin avueste mizaoaue  dossndiă, în 
natpă a5ni aunpoane 'toate infopmagiize ae-mi 

cpeaă tperăinsioase snpe îmuzinipea npoektsasi 

meă, atstă de maffaps kst mi de npin întpsaă Man- 
tăei, în kassa5 ksndă amă fi pesmită ss fegă 
din foptepeur. | | 

Ile za finitsză azi Sentemepiă, Tipeazi Beni
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II îmi zisse: Tpesse ss emimă d'aui îmnpesns, . 

Senniope Opsini, ka ss aisi komnannioni. 
— Komnannioni! zisseiă, snzimâîntată. | 

— Daps, a se fii nassă aa snă 20kă ks 
ăani appestangi. ! a 

— Dap eă amă sepstă + a mi se nepmitte 

ss fiă singăpă. 

— VYepepea D-taaze ns s'a  npiimită, zisse 

ează; astă-feză ssntă mssspeze agate de npeme- 

dinteae, mi noi ssntemă .datopi a ne săungne 

opdinezopă sazae; a se te nsnemă în sea mai B8- 
ns ternins din fopteperms - wi toni kamapazii 

D-taaae săntă oameni pine kpeskăyi. 

Iaekaiă kansaă mi apsnksndă okii inypi 5 

p31ă geqasaei,- zisseiă: — IIli ks toate auestea 

îmi Bine ks gpeă ao uspsssi masta: ms de- 

npinsessemă- întp'susa, ea a deBenită- o - napte 

din mine sns5mi. Mi-apă nazaea mai sine s5 

prmsiă “aiui.nsn5 în momentăză ksndă a-mi 
nSp585i-o :snpe a mr dăge za emafodă. 

Ks toate auestea, spmaiă ne nszitopă. Nzs- 

mai aueia kapi-a5 tprită mzată timnă întemni- 

nani mi isozapi de semenii a0p5 Bopă nastea ss 

ms îngezcagr. Este dogedită kt omzaă se de- 

npinde mi kiap ks osiekteze neanimate (nesn- 
s&ffzenite), mosizeze aă fustă maptspi aa ksye- 

tspize noastpe, m” îi gine kai-Ba foapte ks gpeă 
a ze usp5ssi. IIl'anoi ne ksndă tpeseamă din 

pekia mea uea4875 în vea n505, kăyetapea k'5
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" npoekteze meaze de fsgr epeaă ss se pissineas- 

ks fsp5'ndzoiaas ka fsmază, ksză înuetă ne i- 
uima mea. Kztoate auesteă, ns ms desnepals. 
__“M5 năsseps în temnina No. 9, în kape e- 

peaă atsnui mante appestanni, topi oameni sti- 

masiai mi de famiazaii,păne din Jlomsapdia. Ei 
epeaă amspe komnpomini. Figspa (fana) seap- 
55dz mi tpsssăpize ospazăazi z0pă szastiaite; 

n nentpă k5 aBeaă ainss de nstpimentă saă 

de tpais-Bsnă, kai ai se dedesse Bole a tpri 

kă keatăiaza azopă; ui nentps k5 azeaze teppi- 

pie - fpigspi, ue sântă totă-d'a-5na în Mantaa, 

n5 kpămasseps ne niui 50845. | 
- B'5ndă intpaig, toni axei jsni m% sazatap5 

de B&ns-Benipe; îmi stpenseps msna mi ksndă 
nszitop5ză emi, m5. întpepaps de nameze meă. 

Jli-a25 sussseis, nr'anoi, dsne pugpuisnea 20pă, 
ae-amă  noBestită. toate arâpnsnteze jsdikzaii 

meaze; ei m îmspruimap5 mi se apsnkaps de 

grisaă meă. Den ue însepr mi dou ue eise 
kăakaps, eă nentps ks BopBissemă atst de msată 
dsns 0 izăepe de n5os azni pesimyiis sn5-n50ă 
attakă  snasmotikă în memepii kopnusasi meă. 
Ns nstziz. dopmi toat noantea; îmi n'spea ks 
epeamă în aats a5me. A dăoa zi, ms upesmBaamă 
înetineazaă npin înkissoape, dap fatiga (oposseaza) 
m5 bipsi mi n mai năt5i5 sp î5 npesmb45 
membpii  kopusasi met epeaă szasi de nez5-. 
k pape. :
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„Ksuii-Ba din appestanui se ainips.. foapte 
măată de mine mi toni ms npieaă ka n'snă 
fpate. În konBepsanisneze e aBeamă adessea 
ks togii, ei îmi nssseps toate sizinmeze snpe a 
ms înkpedinua kr tpepzea ss fakă& uepepea de 
eptape kpndă mi s'apă fi aitită sentinma mea. 

„ Psunseig'ks nă năteamă deuide întp'snă 

kină sikspă kondgita ue amă fi aBstă ksndă 
“amă fi fostă în auează momentă; ms ksnomteamă 

îns5 destsză de sive, ze zisseiă, sirpe a fi. kon- 

Binsă ks ne kzt timnă amă fi fostă în mingize 
meaze, n mamă fi ustetă Bmiaai nisi o dats 

înaiutea snsi  inamikă  Bikaeană ne kape-'a25 

zppamă înks din koniazspia mea; adeogais, k5 

dopeamă a azssa snă năme n&pă. koniizopă mei, 

ai ks fiindă ks n5 kommissessemă nisi v dats 

pe-o fantz înfams, snepamă ks n'amă fi ns- 
tată s'o kommită nisi în Biitopă. 

Snepă k5 măani din asei jsni apă nstea 
aksmă mzptăpissi addenspsaă desnpe toate lk- 

te snsssciă, kiui mai dintpe denmii amten- 

taă atsnui din zi îu zi aizepapea aopă. Nsmeae 

a0pă ssntă: Asigi Bonati din Kpemona, Anni- 

paze 'Tegepsani din Bpesuia, Antonio Banfi, Zam- 

geaai imi Kopenti din Mizan, Meapko Kiesa din 
S. Koaomseano, ]lenioazzi din Koma, mi Epko- 

ae Psdio din Bezazsna. -Dăn5 ue se înteapsep5 
ci de zâ digepseze aopă inteppogatopii, afaats 

ks jădikstopii ms pesnektaă nentpă fpankeya
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“mi demnitatea ae apstassemă în faga zopă. A- 
veasta îmi fsuea nazpuepe, dap nă-mi fozussea 

măi axa nimikă; ei totă ama zissesseps ui nen- 
tips Kaasi, mi ks toate. auestea îază tpimissea- 
sep aa emafodă. 

Jloksiis nâtpă asi în înkissoapea de za 
No. 9. Afzais k5 în foptepens epeaă înkisse 
mi tpei femei mentpă dezikte noaitiue: senniopa 
Kotika, în Bspst5. de 45 de ani, mams de fa- 
mizzie epea întemniuats de dsol ani tpekani, 
_„akkssats ks n'a Bpstă ss tpade msnă jsne e- 

-migpată ae se pefaniasse în Mizan sss 5nă ns- 

me faauig. Ea fessesse sănnssss în timnă de 

-no5 ani aa penims4ă întemnig5pii meaazaapie. 
Kontessa . Psdio, în Bspst5 de 27 de ani, fss- 
sesse appestats nentpă auezaamă motipă: ea n5 

Boisse sr sepae de snionă; wi Posa Ilisdiui, 
nponpietaps a snsi oteză din Mizan, nentps k5 

kzte-ga nepsoane fskăssep5 addenspi în kasa 
ei. Ilentps gpemsai ama de &măpi ka aueasta 

din &pms5, mai măate din komuatpioteze noastpe 
femei, aă lostă appestate mi app&nkate în tem- 
niga în kape zinmezeskă mi mopă mai măani 
din BBpBagii uei tapi; eaze s&ntă esnssse în opi- 
ve o0p5 zioa ni noantea aa Bisiteae temniuepi- 
a0pă, oameni kapi tpekă Biaga z0pă nentpă 555- 
t5p5 mi kapil săntă menpisani de togi oamenii 
onesti. - 

Mai "nainte de finitsaă anzazi 1855 fassela.
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de mate opi inteppogată;, anăaă din auezze in- 

teppogatopii fă dipiniată de. senniopsaă Ilikkep. 
Eaaă kpezs ks făssessemă în pezanisve ks ka- 
Mii &nei peBozăuisni ue tpepsea ss. ekaate za 

Komasko în momentsaă ksndă eă epeamă aa. 

St. Mopitz.  Senniopsaă Ilikkep se nzpts foap- 

te Bine k& mine; nă-mi fskz nisi-deksm întpe- 

»spi insidioase (Bikzenoasse), ui nsmai  Întpezzpă. 

" dipekte aa kape pennzikais: 

Nă N0di5 85 B5 p5Sn8nză. | 

- Bază dikts sekpetapăazi s5ă auestă p5s- 

masă axă meă f5p5 skimBape rii frpt komen- 

tapii. Amă oprită ks dinssaă kstă-Ba, uni ează5 

m'sptăpissi k5 nă B5Zăsse nidi-0-dat5 Bpe-o pe-- 
znisne de uei mai fpămomi mi de sei mai gip- 
tsomi sspBani ka jănii din Pomannia. Îmi snăsse 

km, exz5 assistasse aa toate npouesseae nozitiue 

ge se întsmnzap5 dăns pestagizipea - a5i. Ilana 

mi ks fsssesse, nămai za DBozonia, obaigată d'a 
kondamna dzos-zesi ini vinui de indinizi sr fie 
înansmkapi.  LIli d'aueea ează emea npea papă 
din kasz, mi nini-0-dat» f5pr s5 ais5 degetaaă 

ne tpsgstoapea nistoazazi mtiindă k5 nosiis- 

nea sa npea nspină de dopită, îz25 esnsnea ss 

fie assassinată în opi-ue momentă. Afaaiz ks 

go Bassi mi komnannionzaă s5ă făssesseps 
îmuziukani f5p5 opdinsaă să esnpessă; nui ks . 

ea25 mi-apă fi fostă nzssă toate sixingeae snpe 

a deskonepi ne aătopsaă aueazei fante, dap ks
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mapă fi pemită.— Atănui, zissela, - esekztapea 
25i Bassi ma fostă dekzt nămai snă addegspată: 
assassinată. | . o - 

Ea25 ms npisi ziksndă: Ei? anoi- se sks- 
45, său kA0nomeazz51ă, mi ms însoni, k5 n5a- 
z5pia în msu5, nsn5 za &m5 ănde nszitopsaă 
ms amtenta. Asstpia & npea modepats în dis- 
kspspize saaze, ea îns5. tăpmentz ne appestan- 
nii si npin toate miz-a0aseze. ue noate inBenta: 
m'în uezze din 3pm5 îi mi Snuzăp5! | 

În totă timusză kzt a0kziiă aa No. 9, stx- 
diais ks îngpijipe aokazitatea; dap epea înge- 
depată ks în auea weazsz5 namă fi nststă nsne 
în askpape naanspize mezae. Namă nopsită 
nidi-o-dat5 komnannionizopă mei desnpe naa- 
nă1ă meă de fag, ze penetamă adessea nsmai 
ks dopeamă msată ss fiă singapă snpe a ms: 
năne ne stdiă. Dene fepeastpr însemnaig o- 
dez4525 în kape 'Tazzoai mi. Snepi fessessep5. 
înkimi înaintea esekătspii a0pă, mi Bszsis ks. 
ea aBea nămai nă dpsgă de feppă în kspme- 
zimăat fepestpei mi ks în mai mate aate npi- 
Binue, dintp'Ensa epea mal aesne faga. Ei n . 
îskzps nigi o osiekpisne, ui din kontpa îmi 
zissep5 kz epeaă guta a 'm'sptăpissi în faBoa- 
pea mea. , E 

Ile aa finitsaă azi landapiă 1856, skpisseis: 
npemediiiteazi snzinds-i ks dopeamă ss fi nsssă 
în Bpe-o veaazas senapats, ka s5-mi  sfspmeskă
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kaptea mi ks ageamă !pessing5 de mai m5at5 

a5min5.  Suepamă s5 fi tpansfepată în ueaas- 

aa ue-o însemnassemă, dap din kontpa mi se 

dede uea kz No. 4, sea mai pea mi mea mai 

siksp'5. Manifestaiă dopinna d'a skpie din n5oă 

npemedinteazi, dap nszitopsaă îmi zisse miait5- 

permte : 
— Ssnmsne-te mai întsiă I'anoi fspi de- 

pepea.- i 

Ns nstsiă faqe aată dekst a ms pesemna. 

Îmsp5mmait ne komnannionii mei d'apsndsaă; 

okii aopă- epeaă pomii mi naini de aakpsmi. 

Aaae mezze kspseps assemenea. Mi se ustpsn- 

sessc sefinetaă de mizs, dap ms siziiă. k5t n5- 

taiă a ms ine. — Adio! adio! zisseiă m îi 

a5ssaiă. 
Îndats ue intpaiă în ueaasaa de aa No. 4, 

npisiiă în  pispăaă meă, ui n5 m5 “nstsiă onpi 

da-mi ziue mie în uapte: — Adio snepanus, 

adio aiseptate; nă Boiă -enri Waigi dekst nămai 

snpe a mepme za emafodă. -Dsn» ds05 ope, 

faiă kondssă za npeniedinteae. Bază mt întpe- 

55 kape 6pea addesspatsaă motiBă ue ms: f5- 

kăsse a dopi st fiă singspă. Knfipmais ueea, . 

ge-i skpissessemă. Îmi p5snănse ks dopinna 

mea d'a agea mai msat5 43mins mi se îmnanisse 

npin stpwmatapea mea za No. 4. epsiă s5 fă 

înkissă în uezzgaa În ape zokăissep5 "Tazzozi 

mi Snepi.
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"_— Avea Weza845 nentpă d5nmil epea des- 

tază de sikăp5, dap nentps D-ta ns noate fi: 
Knoamteraă anteuedenteze D-taaze, ui daka D- ta 

ai fagi, gsBepnatopaaă ne apă: skoate okii. mi 
mai întzig mie, zikend ks ns te-amă înkissă 

întp-o wezzza5 îndestază de. sikspr. llpin sp- 

mape, fpesze s5 te otspsuuti a p5mnta za No. 
4- 

Î12ă întpenaiă în spms ae kpedea desnpe 
sentinua mea. 

— D-ta emti pspiată iap n _koniaă, mi 

B5ză k5 mtii a jsdika affanepize nozitize; nă-ri 
faue izaăsiăne în aueastr npitings. Sentinga D-taaze 
noate kr Ba fi esekstatz, mi noate ss ns fie. Nă 

novuiă s5-pi zikă nimikă mai maată. Ms îutop- 
seiă în weazăaa mea: nepdssemă toats snepanga 
d'a fani. : i: 

K3z soia npemedinteazi clzpisaciă famiaziei 
meaze. O păgamă s5-mi tpiminr ani. Pgde- 
xopă meaxe, ze snăsseiă ks epemaă pesemnată, 

ze pekomandaiă ne konii mei. psgrda-ac da-i 
npiBi ka ne ai x0p5. Je înksnomtiinnaiă ks 
soapta mea epea ss fie în ksp5ndă atrpsts; 
ks tpezzea ss aiss k&payiă, fiindă-ks n mai 
nztea fi niui ani pemediă. Ppsnsnsăză Beni în- 
sopită de o nozin5 de Bani, mi npintp'snsăaă 
mi se zisea ks pădeze meaze snepaă în B505- 
tatea diing. 

Se întsmnaz atânul 'siimsspi în foptepers.
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Tizzitopsaă 'Tipezzi epea sn5 omă simnitopă, 
epea omenossă kztpe appestanni,-mi npin spma- 

pe nă se nătea amtenta kă npemedinteze sv'ază 
paz; k5 oki ssni ne dusăaă. Întp'o seaps 

ksndă ezaă prăsse ue pa mai mată dekst dene 

" oBiveiă, fs snionată.- Dsnz ontă ziaze, ea15 f8 

skossă din tenknisvea sa mi 2ssată ks neBasts 
mii dzoi konii fspr tpeas mi f5p5 nensisne 
dans ue a fostă sepBită ks kpedings ne Azs- 
tpia în timnă de dsos-zesi de ani! | 

În aoksaă asi fe usssă 5n5 Ilepman. Nă- 
mi addzkă aminte nsmeze azi, caz sepeea ne 

Asstpia de naipă-zeui de ani; epea omenossă, dap 
npea zeaosă în: îmnzinipea datopiei gaze. Aseste 

skimespi se fsksps ne aa finitază a5i lansapiăd 
1856. - a.



 CAPITULU XII. 
De mi sepsitopii temnisepsazi de mai msa- 

te opi n Boip5 a ms ajsta s5 amă koppesnon- 
ding k sei d'aftapr, eă îns gsssiis miz-ao0ksa% 
da aBea komsnikanisni kă amiuii mei kiap din 
timnzză azi Kasati, a kspăia npiBegiepe epea 
uefatigagiaz. [lepsoane kape nisi nă aokgeat 
în Itazia kănomteaă mi veaze mai amsnnte îm- 
npenispspi pezatiBe aa nepsoana mea, a jădi- 
ksygii meaae m' a weazopă-aani appestanni. 

— Km se pinea aaea koppesnondinns ? Ba. 
întpea aititopsaă. - 

Asestă sekpetă ns tpesse ss-'22% mtie niai 
odats Azstpia, mi ns-'a2% Ba deskonepi nisi-o- 
dats k5 toate minsuateae kăaziteni inkăisitopia- 
ze azze nozimiei sazze. Ea faue mate desko- 
nepipi în npiBinna konsnipaniănezopă noastpe, 
kăm îi naaue ei aaze nămi, m'a miz-a0auezopă 
da xe kondzue; n este îns nisi v nozinie, niat 
kiap a asi Jlsdosik Nanozeon kape ss ns fie
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din ksndă în ksndă înuezzats. Miz-aoaseze ue 
ae întpegzinmsmă noi sântă destăaă de simnre, 

memtemzg5aă st5" în iskăsinga mi kstezapea în- 

digidsazsi mi npaktika addsae nepfekgisnea. Ms 

feaiuită de opiginazilatea nzanăpizopă mezae, ui. 

fiindă ks sântă konBinsă ks Asstpia în Ba 0- 

gossi înBepmănapea mi nekazăaă ei sizindă-se 

în zadapă de a deskonepi asestă sekpetă, uiti- 
topii mei tpepăe s5 se msapsmeasks nămai k5 

atst, mi ks atst mai măată Asstpia, în npigin= 

ua femei meaze. , 

Fsp5 a ne okksna de miz-aoaue, că înks- 

nomtiingaiă amiuizopă mei: — Ilponessgaă asi 

Raasi, amsnânteae asi nposasize mi în fine 

moaptea sa. K'st mentpă aeea ae se attinyea de 

nepsoana mea ze snăsseiz ks din momentsză 

ge m''nkpedingassemă ks epeamă s5 fiă esekgtată 

n3 m5 nsp5ssea nisi-de-ksm ksmetapea de si- 

nzauidepe ka singăpăză miz-z0kă d'a ms sksna 

din mzineae kazz525i mes, dap ks isBstissemă a 

sipăi kăpsndă aueasts saspiaisne. K5 kseta- 

pea mea epea da vuepe sr fiă îmnsmkată iap 

n5 susnzăpată;. dap ks fanta d'a aepe o fagoa- 

pe de za Azstpia ms fsuea a simyi &nă des- 

pastă foapte mape, mi ks în ueaze din spm5 

m5 pesemnamă în kăyetapea de sn'enzspstoape.. 

Avestă fezaă de moapte îns% îmi nspea. mai tep- 

pisiză de kstă toate ueaze-aate, -npekămă o Bop
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msptăpissi mi amiuii a lupii a ageamă koppes- 
nondinns. 

Kndă îmi Beni ideea da fai, ze înk&no- 
mtiinuaiă k5-mi tpeBzeaă fepestpae snpe a isea 
dpagil de aa fepestpe. O jămstate de dszins de 
fepestpae de uea mai pân kăazitate mi se tpi- 
misse în timnază administpipii asi Kasati mi 
înks atgtea îmi mai Benip5 mai tspziă; îmi tpe- 
gi 0 p56dape uri o iskăssing5 nesnăss5 supea 
ze nătea dossndi. Tpesge mgani ani de esne- 
piinuz mi de npaktiks snpe a dossndi ne înts- 
ea din aueste kăazitsni, mi s'a Bszată npoekte 
konaenzte kă mai măată tazentă mi mai pine e- 
sekatate de kwt axză meă neisstindă din kas- 
sa Bpe &nei misi întsmnaspi de oape-kape in- 
konsesinus. dap kape n fassesse npeBzzstp. 

Kndă fasseiz năssă în vuezasaa No. 4, in- 
fopmais ne amiuii mei ks auea. înkissoape fiindă 
vea mai siksps din toate kzte se aflaă în fop- 
tepens, nepdsssemă toat5 snepanga da fsyi mi 
ks ei tpegseaă npin Spmape a se pesemua în 
ideea de esekgtapea mea. - 

Se Ba kpede noate ks, apstendă mai în- 
tziă nenstinya nsnepei în askpape a 5nzi 1po- 
ektă meditată, de atrta timuă mi fokată ks a: 
tsta npeedepe, et amă fi tpezsită ss kază în 
disnepape. “ine apă kpede astă-fează, sapă a- 
m5yi. E psmesseiz ks întpenime ainimutită. În 
npima zi a întemnimspil meare aa No. 4 skpis-
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ses ne aapgă nzansaă de edskanisnea se do- 

_peamă s5 se &pmeze nentps fiimeze meaae: npe- 

venteze mi maksimeze ue ipeBsia ss qi se ui- 

teasks ui »5 ai. se esnaide, k5ndă exe Bopă 

ajsnge în .Bspsta de pagionape.  ABeamă inten- 

nisnea, da tpimite auezze skpiepi pădezopă mea- 

ze, ks satima semnifikagisne desnpe sentinga 

mea, dap ze a5ssaiă în ueaasaa mea ksndă fs- 

viis. Fopmais mi npoektăză d'a skpie mi săB- 

Benipize meaze noxitise mi d'a, noBesti tentatiBe- 

e peBoasuionape în kape eă  a5assemă apte, 

ka s5 esndikă kasseze peaze aaae neisBstipei 

zopă. Ns nsteamă ssffepi ideea ks, kiap dens 

moaptea mea, apă fi nststă sr se esnpime ui- 

ne-Ba ks nedpentate - asssnpa fantazopă meaze 

m” asănpă  Biegei megze. ABcamă intengisnea 

da înkpedinua aueaze manăskpinte Bpe Bi a- 

mikă kape apă fi assikăpată năBaikapea z0pă. 

Dsn's kte-Ba ziaze de pesemnanisne, Bekia 

dopinn5, Bekia. pesozsuisne d'a fsui îmi peni k5 

o rai sie nstepă. epnetais din noă mi kg uea 

mai mape Bbgape de seamr opi-ue 5ngi5, opi 

ge niatp5 din aezasaa mea; m% s5ii5 d'assănpa 

me fepeastps mi ssgais de seams în toate di- 

peknisneze, mi ks o sfoaps5 îskats de mine mi 

ls kste-Ba năsi nătăis ss mzs5pă distauga de 

aa fepeastpa mea nsns în fendă1ă uanuăAză nui 

adsnuimea anti. 

Biă ss apstă aititopizopă mei pesăatatsaă
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esnepiinmezopă mi uepuetzpizopă meaze, npeksm 
ze-amă apstată amiuizopă mei întp'sna din eni- 
stozeae meaze skpisse din temuins. | 

Addenspsză este mai stpaopdinapă dekzt 
fikyiznea (minuisna) ui ueea ue Boiamă a întpe- 
Ipinde Bu nspea' mai apsspdă de-krt minsneze 

pomanneaopă. | 

Fossessemă năssă, dene ksm amă sn3s3'0 
în înkisoapea No. 4 kape & vea mai siksps în 
toats foptepema; ea se afiz întp'o mape înbă- 
Mime de za nsmzntă, nentps ks supe a intpa 
întp'Bnsa, tpeBse s5 săi kpte-Ba tpente azze snei 
skzpi din auează. zo0k5. Dimensisneaze aueaazei 

“înkissopi săntă de 6=97 însanime, 2* 24 zanyi- 
me mi 2* 21 apyime, napdosseaaa uri nepegit săntă 
de neatps uzini de &mezeazz mi de mguezeazt 
mi xoksigi de Bepmi tspstopi, de skoprii mi de 
insekte de totă fenzsaă. Intpsndă sine-Ba ne 
singspa sms ue este întp'snsa, întimnins îna- 
intea sa o daa5 fepeastpr fkats za o înta- 
uime de 2*12 deza nzmsntă. Dăoi-snpe-zeue 
păi de feppă de o gpestate de 76 mizzimetpi, 
săută înkpăsimaui neste dzusa mi ainini tape în 
pama (nepaazsaă) de niatps; în dossăză auexzei 
gpiaze, în distannz de 90 ventimetpe, se afas 
înks o gpizas tot assemenea îngenenitz în nia- 
ip5; mi ne din affaps de aueste dso5 gpizae se 
afa5 nă gpizzagiă gpossă kape dpentă zikzndă 
este feppeastpa, nsmai Meamspize în zok ss fie
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de stikaz s&ntă de kaneBa. Auea fepeastpr este 

ks 31*55 mai ssssă de nbmntă mi ssp dusa 

este snă mannă în kape seafa5 mai tot-d'a-z- 

na ans. În naptea aea-aat5 2 mannasi este zi- 
dsaă foptepenei d'o însagime de 637 mi de 
totă nepnendikăa apă; dap mîntpe auea, “măagime 

de dpsmi de feppă mii ne d'assănpa . aseazopă 

zidspi, tpebsia s5-mi deskiză kaazea aa aiBep- 
tate. Auestea epeaă diffikăatsqize ue ageamă aze 
gipsi, mi kă toate adestea epeamă tape otspstă 

aze înfpănta. În nisma îngepmănanizopă mei 

inamisi, în nisma tpsdstopizopă, îm nisma îm- 

nizastopizopE mei, eă Boiamă ss fig ziBepă. 

Kstezanma mea stpaopdinaps, tspia Boinpei 

meaze, nesokotinga mea de Biags . se întpănip5 

supe a ms faue ss pesueskă, ui daka miz-a0a- 
ueze ue epeamă s5 ze întpeBsingeză nă nsteaă î 

deskonepite, msntsipea mea epea assikăpats. 

Dap k3  aseastr pesozznisne kst nentpă 

m&ntsaă de  înuenepe, îmi ' Benip în minte o 
măamime de miui anegoinnea ks5popă soasnisne 

n5 se frk& dekst nsmai tpentată. Sităanisnea 

fepestpei în faga mei epea &ua din anepoingeze 

yeaze mai însemnate. Iosinisnea a&minei, Bstsndă 

în fam, 'uătea, s5 fakz a pedea okisaă atst 

de denpinsă azaă temnisepizopă toate skimBr5- 

pize ue s'apă fi întsmnzată în stapea seazopă din 

miz-a0k% dpagi de feppă al fepestpei. Nsms- 

_păaă Bizitezopă temnivepizopă epea de tpei-snpe-
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zeue ne zi, mi în geaze d'entsiă ani aaxe în- 
temninspii meaze, ei n5skovipz fezzspite npe- 
tekste snpe a intpa în ueazăaa mea fsp5 seste, 
anaponiinds-se de sms în B5pfăză nisioapezopă 
mi deskizsnd'o penede. De apă fi spmată sr 
fak totă ama, amă fi fostă nepăstă, findă-ks 
n5 nsteamă ajăuye za dpsyuii fepestpei dekzt ns- 
mai însanată ue espfsză asi skasnă mi ksndă 
ms dedeamă jossă, tpepzea kzte-Ba momente, 
fiindă-ks tpensea s5 iaă în zpms skasnaaă de 
s5B fepeastp5 mi s5 ms npefakă ks ms okkă- 
namă de aată ueBa. | 

dititopsaă Ba îngeazege aksmă kat npenă- 
ea nentpă mine înkpedepea ue frkassemă ss 
ai55 în mine temuiuepii, k5 toate amestea ot5- 
p5ssemă a o npimejdsi ks întpegime mai "'naiu- 
te da ms  assikăpa de densa; a5kpamă îns 
sp întspziepe a addsna osiekteze neuessapii 
nentpă fsga mea, mtiindă ks daka înseneamă 
tziepea dpanizopă de feppă ai fepestpel, fie-kape 
op5 de întspziepe de aa înuenstsaă miusn5 aa 
finitsaă  zekpspii apă îi îmmsagită spmeze de . 
deskonepipe. 

Ja 2 fenpsapiă Benipr s5-mi skimose geap- 
mafspize din nată. Dsns tpei ope, snă keazapă 
Beni s5-mi addsks aatexe kapate — mi se de- 
desse dzos — primi seps s5-i daă ne ueaze-aate. 

— Ilsne-ze ukozo, zisselz, Ii zass5-m'5 
8% sfspmeskă aueste kste-Ba namine; kai kap-
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tea. este. atst. de. intepessant îukpt ung nodig so. 
aassă; îmi';Boiă amtepne eă atsnui. în. nată, Boiă 
n&ne toate în. prndziaas. ai D- ta Bei maj: “matea . 
Beni ss. ici “capurafspize [că negpe, Mde-gi es: 
te totă “na. Da Sa 

— Kai îofteruti, viena “zise iza - 
omă ui emi, - SE Mă | 

Îndats ve rizelk; cară, îmi amezais. natăză, 
n5sseig seapurafăpize gezae „hegpe aa kbustiis | 
ni apănkaiă nazetânsaă meă veste denseze. Sos- 
și îns5 opa de Skitasapea mszitopăazi.  Snă 

"năoă- temniuepă.. intp5, aa mine mimi zisse: 
— Skimnată-pi-s'âă seapniafepia? , 
— Dapr, pbsnănseis kg. indiffepinur. mi 

f5p5  Sapdikă oki de ne: kaptea ue. uiteamă, 
Eaaă nsps măausmită mi se dăsse. „ Asknseig 
atănsi veapmafepize seaze- negpe ui: mepBetexe 
în mindipă; epeaă de npnz pea gpoasss mi 
fie-kape -d'o anime ka de.2*.30. Na se ns- 
tea - înmeazege kw ae. askănsessemă, nentpă 
ks epeaă agae gaazepezopă din Mantsa (Ergas- 
tolo) snde se aţaaă neste 700. de ganepiani. 

Mi se dedesse m'snă a47ă dunizea mepsetă | 
din gpemaas; ini astă- tezză ageamă atănăi na- 
tpă ueapmaispi mi d505 . mepeete gala supe 2 
fi năsse. în. a5kpape. 
A dăoa kăestisne de otspstă. _epea, de a 

mti daka tpesăea sr aăkpeză noailtea saă zioa. 
„Mai întsis kpezsiă k5 askpapea de noantea e- 

"144
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pea măată mai siksps, dap epeamă în eppoape. 

“a nos ope mi jomstate seapadăns întsia uep- 

etape de noante, o 'sentineaz5 apmat5 se unea de 

naz5 înaintea seazsze40pă ka N? 3 mi 4. Vez- 

aaa mea 'epea în densptape de.2” 40 de aea 

kă No. 3. Sentineaaă, se npeămeză, ui npin 

stpsmuteză z0kă în kape se npeămBia epea tpe- 

mepea aa 5nă aată koppidopă” snde dopmea tem- 

nivep5ză. Ja totă. kăapteză de 0p5, sentineaza 

se onpea înaintea &mei fie-kppia veazăae ka s5 

asksate de se fpuea Rpe-5nă sgomotă în întpăaă 

ei. Sne-opi aşkăată kste zeue. „minzte. Affap'b de 

aaeasta,. năteamă azi desasmită ne temniuepi 

tăniindă, pizsndă mi kiap BopBindă. înaetă, a 

jsnseiă dap a konkide ks damă fi aăkpată noan- 

tea, amă fi fostă negpemită- deskonepită. 

- Niui o dats n'a fostă Bpe-5n opamnă ka 

Mantsa ks atsta -sgomotă ne înuetată “de kao- 

note ue pesssnă de dimineana msn seapa. Din 

fantăză ziaaei, kzonoteze ueaze mâpi aaze kate- 

dpazei- înuens$ a pessăna mi nă înueteaz nisi 

deksm H'5n5 aa amiazi; în upessimi uni aa Ilau- 

te săneteaze aopă. fsssepr ks îndaoite igpeaas. 

Aseast; aipkămstauu . epea npea nenopovits 

nentpă mine, kai sgomotsaă daffaps ms Îm- 

nedika d'a aszi nassspize de s'annponiaă de 

weaa5Ja mea zioa. Snpe a denpinde azzsză meă 

kz sgomoteze d'affaps, stptsiă în mai mate ziz- 

ze kă ăpekia ainits de sm, astă-feană în kst
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nătaiă si deosizeskă îndats' săneiă7ă zi dis- 
tanua uassăpizopă kape în koppidopă sannpo- 
niaă de uezzsaa mea. Dans _„aweasta, mai stz- 
tsi5 înks kte-Ba, ziaze kă zpekia dpeants, qi- | 
uit de dpi de teppă ai tepestpei Wi k3 uea: 
stsng5 supe sus. [lpin aueste miz -a0aue ag-- 
zs15 meă deneni afst de simuitopă înkut mi 
pessăfizapea Bpe-snzi temnisepă, ka s5 zikă a- 
a, n5 nătea să-mi skane fzpr s'0 a5ză. 

 Înkpedepea ve-o ageaă sekondini în mine 
ajansesse atănui în veaaă mai naată gpadă; ui 
nămai nentpă- kr ns „npofepamă nidi-0-dats Bpe 
0 nagnuepe, nentpă ks ze dedeamă - “Bing ne aa 
sopoaue,. mi qentps. k3 ae upomissessemă dania 
akpspizopă meaze,; Iipin- avestea toate întps- 
nite k&mtigassemă inimize aopă. Ei învetaps 
da insnekta dpauii de „teppă de aa fepeastpa 
mea, Wcea ue epea ks toate auestea.: npeskpissă- 
de pegăaamente. Dap o 235 esnepiinnt mr f5- 
kăsse sr fiă npădentă Ii B»nzitopă, Boiamă s5 m's5 
lkonsingă ka n kăm-Ba aveaștz omissisne s5 n 
fi fostă fekstr întp'adinsă snpe a ms însepka. 

Jădikstopii mei ms înpupassepr s5 întpe- 
păinmeză întpesspi nikaene, mi sm5uinamă ne 
temnivepi kă atita dissuie înkzt îi addgueamă 
s5-mi snze totă ue mtiaă, imi afaais dexa din- 
mii toate mtiingeze ue dopeamă. Apă fi ane- 
Boe 85 se. gîsseasks aispea ka în Asstpia o 
addanztsp5 de oameni ama de _Deomenowmi, a- 

%
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„ma de enini maura de înuezastopi ksm săntă 
sekondini. de za Mantsa. Se ns-mi înkinzeasks 

aine-Ba.„k5 Bpe-5n8a5 - dintp'snrmii îmi frkasse | 
Bp'o datz. ajstopă kg kămetă, -nămai d'a mB m5a- 

Hămi: Înkpedinuagi kz m5 pesemnassemă „Xa 

moapte, ei nămai din  neîngpijipe se onpeaă da 
uepueta dpăgii fepestpei mezze, ini daka ststeaă 

lkpte:Ba - momente în înkissoapea mea, o- fzueaă 

nămăi rentpă Binăaă sat pakisză ue snepaă s5 
aisz de aa mine. Întp'o zi onpiis 'kste-na mi-- 
năte în veazăza mea ne dează mai p5ă din tea: 

t5 panda, 3uă oape-kape 'Iliatti, uranăis k& 

donsăz5 konsopsipea &pmstoape: - 

„— Hentpă ue oape niui sn5a45 din - D-Boas- 
tp5 nă uepueteazi akăm. dosnii. de feppă de aa 
fepeastpa mea, în timnă ue ksndă epeamă aa 

No. 3, aBeaşți opiueisză da-i uepueta în fie-ka- 
pe zi? 

—  Atănui uz te snomteauă ama de sine 

ka aksm. 

— Ilpea sine, dap D- -Boastp5 mtini e sen- 

tinII5 a5 dată jădikztopii nentps mine, mi agi 
faue ziue st figi kă oki deskiui, ka nă km-Ba 
că ss fsgă. | | 

— A, ns! senniopaaă Opsini este ăn omă 
mape, ui n& Ba Boi ase învepka s5 “fogu, e42ă 
nă se teine de moapte; wr'anoi, ka ss fagp este 

meste ustinus—  npigerate, m'5 pogă, aa avesti 
dpăyi de feppă de kozea mi aa uei de dinkoao.
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“ — Aa ue sepes avea: stan “e este affa- - 
p5. 3a vi? . a 

„— Noi ne sepainig „Es densa. supe a en 
Însana aa fepestpe kndă Je uepsetzmă. 
m No B'amă Bszată nisi-o-daty uepue- 
tindă fepestpeze meaae), sientpsue nă . 2e vep- 
vetani ? e - 

—— “Noi. 235mă , aseasta ipekasuisne N Ba 
pasta (anestă năme se ds în: Jlombapdia 0m5- | 
azi Baestemată,) dap. o assemenea insăat5 n5 
Boimă a -0. faue znsi om$ sine “kpeskată ka D- 
ta; o astă- feaaă de ngptape apă îi pa din nap- 
te-ne. î - 

i — Dr=mi. miha, mb -B5k5pă- ks D- poas- 
tp5 ms pesnektagi:. eaks &nă naxapă de aqua. 
vita (palkiă.) 35 temă în szn'btatea udastp5 wa 

tatsaopă teinnisepizopă. 

— Bine, zisse- cană, * îmrpoginrsnds- -ms de 

“mai „măate opi; banci BsspuiS pskisaă. Kndă 

sfspmi de ssstă, tpimisse Ne, uci-aăui, kapi B5- 

"sp fie-kape d'a psndsiă ziksndă: - 
„de omă mape! o! ue omă mapele: -- 

Opi-ue  appestantă “ape bani s5 -ksmnepe 

pakiă noate sm sea dimineana kste 5nă u5x5- 
pează supe. a komsatte * e:fekteze aepăazi uis- 

mosă. Ilzzitopii mi sekondinii fază faue ss 
nazteask5 îndăoită totă ue-i addskă mi ssntă 
destsaă de mxsauămini ks mi peaă în sokoteaza | 

appestangiazopă.
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Ii kiap în îmnpegisp'spize- gezze mai midi; 

n5-uepdzis din pedepe minta inea, adiks, d'a 
ksutiga toate - înkpedepea,. uszitopizopă mei. 

Noantea îmi ngneamă totă-d'a-sna amsndsos na- 

zetoaneaze ne nat5ză meă, dap ae auezamă astă- 
feană înkzt nă se -natea Bedea de kst nsmat 

snăză. M5 kăakamă totă-d'a-zna de timnzpiă 1p5- 

ssndă întp'snă koniszenă a5ng5 mată aista de 

_ veaze ge Boiamă a ini se kămnspa nentpă a dăoa-zi. 

Ja nos pe mi jsmstate, nszitopăză, însopită de 

sekondini,. Bisita tot-d'a-sna; în kissoapea mea. 

De epeamă demtentă, îmi ziaeaă întpe aateae: 

— Ve mai omS einti D-ta, toate ae: npe- - 
gtenmti de ks scapa mi te. skoză - tot-d a-&na 

dis-de dimineagss; în timnă ve kr uci:aapi ap- 

pestanni n se skoză nisi-o-dats “mai 'nainte- -de 

zeue . saă an&-snpe-zeue ope, „mi.ne mai fakă 

samtenizmă înks 6 jmstate de 0p5 B5W5 II5= 

n5 s5 ne dea aista de opiekteze ve ze tpesserkă 

a 6 kămnspa. | 

Pape opi dopmeamă -ne ksndă i se fzuea 
pisita de noantea, dap mr npefpueamă ks dop- 

meamă; mineariă okii înkimi., dap astă-fează 

înkst Bedeamă totă ue se netpedea în. kamep5 
Temniuepii kendă mr, pedeaă. addopmită se an- 
nponiaă în Bspfăză niuioapezopă mi tpeueaă n5- 

„mai fezinapsz5 ue din'aintea okizopă mei (ueea 

ue este da osizeis ka s5 Bazs daka appestan- 
ii săntă tot ageiami,) atzt de maată kă Babnde-
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ea mea iseătissemă a kemtiga inimize -20pă. 
Întp'o noante, ksndă zsmina tpeks tot deo da- 

ts ne di naintea okizopă mei, m'5 npefskzi- ks 
ms  deintentamă snepiată, | deskisseiă -okii uri 

tpessspilă ka, icamă amă. fi fostă” anskată f5p» 
peşte. 

— Nămai noi săntemă, zisseps totă-o-dats 
mszitopsză.. mi temnivepii;. eaptz-ne, senniope 

Opsini.  Bieteză omă, ue nshată sr air sug 
sfspmită p5ă; totă-Va-sna zinimtită, totă-'a-gna . 

în nave, dopmindă -sine mi skăaBnds-se' dis-de 

'dimineags.  Daka ns. nezapă fi fostă teams da 

n5 ne îmudini datopia noastps, namă fi poită 
niui-o-dats a te neainiruti noautea. kg, pisiteze 

noastpe; dap opi-ue “Ba fi, Maui "nainte. Bomă 

intpa mai învetimopă, n ni nă te Bomă. demtenta, 

_eapt5-ne de asts dauis. 

— Ientpă asta nă tpesze ss -B5 mai oste- 
ini d'a BOpFi, zisseig, noaute B5n5! | 

—- Bisse - napkăte, îmi  pesnănsep-ei, e- 

inindă din temniga mea.- dititopăaă îmi Ba ep- 

ta SR intpă în amznăntăaă  tatsaopă auestopă 

npekasnisni, mi Ba pedea în spus kptă de 
mată îmi tozossips exae. 

Dsnz ue mi-amă upeg'stită astă-eaaă kaazea. 

înaengi a tzia ks feprstpeăaă &n32ă din dpauii 

de feppă ai fepestpei kstă s'a ngtată mai ne a5n- 

„gr nepete. Ilosigisnea în kape epeamă sizită 
da ms mine ne ksndă z3kpamă ks fepestp551ă



216 

stendă în Bspfsză nisioapeazopă ui kămnsnindă- 
m ue kanstsză skasnăazi, f5uea mi. mai a- 
neBoe auea zăkpape a mea, fiindă-kr epeamă 
sizită a -faue mi kă msineze mi kă nisioapeze 
ayeeani  mimkape, ka; ss ms nosiă ksmnsni. 
Fepestprăză meă epea - înfpilkowată; dap dsn5 
e ms sepBiiă k& densăză Bpe o dso5 ope, se 
toi, — f5p5 "ndgoiaz5 uentpă” ks n5 'epeamă 
deripinsă a akpa k5 &neate uri nentpă ks î1ză 
“damă kg ans.ka st nă fakă sgomotă. K5 
toate avestea În, natpă - ziane tbiassemă întzisaă 
dpăgă. - “Dap nentpă kz ms sepBissemă kă fe- 

“pestp5ă f5p5 koads de aemnă nii nentpă 5 îzză 
Bineamă de .amsndos kznstzeze ks msinize, 

se pziise în dgos, atsnui ms tpădiiă destsaă ka 
SD: fakă koad ientpă sexae -aate fepestpae. 
 'Dpiai& o Băkats - de aemnă ne massr, 0 

- desnspuiiă în d5o5 Băksni ne kape ae npinseiă 
ks ueaps d'amsndă0i ntpuiie feprstprăa8i a5s- 
ssnda-"na5 heakonepită ks zemnă nsmai kt tpe» 
păca ka s5 ustpsnzs dpăgsaă. Fiindă-ks pău- 
sessemă uri nimiuissemă toate mnăpăpiae xai- 
nezopă mere, fskăiă a mi se ksmuspa: ui petă 

-s55 upetekstă ka ss--a25 ngiă aa denseze. Îa2ă 
zuseiă kă ueaps mi zegaiă tape ks dens515 
geaze dsos s5ksgi de zemnă za amsndzos k5- 
mstseze” fepsstp55asi înfsmspsndă-'225 - neste 
dnseze.  Astă-fezaă izkaiă sn înfpikomată 
msnepă, mi fepestpsăaă se îngeneni mi ns se
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mai stpsms5, Supe a penkeia aa z0kă dpi 
de feppă dans ue-i tziassemă de totă, îshkuiă 

sună fezaă de aimentă (kopasan) komnsssă de uea- 
p5 mi de koji de- nzine.  apsz, mi. astă-fează 

nemepiiă igaoapea. feppăazi.. | 

Ks toate auestea askpapea mea. teprea 

înuetă. Ile fie-kape monientă, tpensea ss stâă 

supe a kapsui fepestp5ăază uri _răai adessea snpe 

a askgata sgomoteze demaffapz.  Kste-Ba zizae 

ns nătziă z5kpa niui-de-kmă. de fpiks da nă 

fi întpepăntă, ur adessea epeamă sizită da în- 
seta din askpă din kassa osteneaei mi dăpepi- 

zopă lkassate de diaatagisnea (întindepea) m3s= 

kizopă kopnasazi met.  Adessea ' nivioapeae mii 

m'sva Gpeantr îmi epeaă atit de aramopnite în- E 

kt apia usteamă skpi mi kiap nămeze meg. 

Tlosimi&nea,  dpăyizopă de feppă - fsuea, adessea 

aăkpapea mi: mai nenisia5. Jskpendă aa sei 

mai de -săssă, ms psniiă za kotă astă-fează în- 
kotă n& nstăiă mate „Ziaze a m5 pesima ne Asn- Ei 

s31ă. - | 

ne-opi, kă toat 'ainimtea mi kspagisaă 

„ue mi săsninead mnstepiae, pssdapea Uli. Bigoa- 

pea mea fisiks îmi epeaă atstă de stinse, înkstă 

ksdeamă ne nată deskăpagiată mi nepzzndă 
toat  snepanua da nstea s5 sfspmeskă sine 

ueea ue înuengssemă. Atsnui. îns kămetapea 

aa mappă mea, za konii mei îmi Benea întp'ajs- 

toră. — Tpesse s5 peBrză - ne konii mei!  — 
a
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Tpezse ka si ms mai asntă nentp5 gappa mea!—— 
Înfavkspată -  Wageasts kămetape,. sspeamă tot 

deodats mi a5kpamă kă snă îndeoită zeză. În- 
ainte! înainte! kspâyiă! 'ziseamă, opi-Esndă sim - 
meamă srspiuds-mi-se enepyia. - 

Bedepea pastimentăaăi &nde se afaa kaptea 

sueuiaz5 de jastigie, a apemedinteasi na j5= 
dikstopizopă ue se igeaă din ksndă În ksndă 

aa fepestpe. mr inimamă foapte niă: — Akozo, 

îmi ziseamă, Boiă aszi. nponsnusnds-i mi-se sen- 
tinna mea de moapte, daka nă Boiă ngtea înnpinge 

akzra arnepoinneze we mg. "nkongispă; ne kozo, 

m'5 Boi& daue- aa emafodă,. daka n'5 BOiă ApSsa 

aksmă ss ms dopoape osteneaza wi ssffepin- 

yeze kopnăasi. Atănui-- kanetapea mea se pr- 

tpuea ne Bpe-5nă ksmnă de pztsazie: a5zeamă 
 stpigspie de pespează uri sgomotuaă t&n5a15i, mi 

se nspea ks ms a&ntamă înkontpa Asstpiaui- 

nopă mi ks-i gedeamă fomindă. Stamă în ui- 

mioape în miz-xoksaă kadagepezopă 10pă, a5- 
zeamă stpigntize ue ze fpueaă opawmeze itaziane 
npokzamzndă aipeptatea mi îndenendinua 10pă- 

Asezne Bisisni (nsazăipi) se nineaă de imapina- 
piănea mea ama de si. înkzt, în auezae mo- 

mente, nă mai simgeamă întpistape de întemni- 
Mapea mea, niui dăpepize, niui-osteneaza kape 

aat5 dat5 ms stpiBeaă, nivi sădoapea ue k5p- 
mea dene fpsntea mea. — Ns mai epeamă ap- 
pestantă, ui gnă omă aipepă. Dar Bai! ka0n0-
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teze katedpazei ms fueaă sz peubză askpspize 
în peaaitatea 20pă; nă-mi mai epea k5 nsting5 

s5 a5kpeză;.. aimentamă (tenkziamă) 'dpegii de 
feppă mii, stpindă jossă: mb upesmezamă- npin 

vezaăaa mea ins ksndă mi se pissinea -auea 

esaatagisne atst de înfarkzpstoape. Atsnsi, n8- 

ncamă. 5pekia aa 55 ka s5 askăată de nenea 

vine-Ba, n&neamă iap skasnăaă ainită de nepete 

ui penueneamă askpapea mea. | 

În totă timnasaă 'auesta. dopmiiă npea us- 
uină ui nofta de mznkape îmi ainsi ks întpe- 
pime, aveasta mi-se kassasse, îmi înkinseskă, 

de stapea nepBoasr în kape ms adsssessep5 sue- 

pana de aiseptate mi ostenezeze azkpipii. . 

Kstpe sfzpuităaă a8i feBpsapiă, upemedin- 

teze îmi frkă aisita sa mensăaat (de toats 25- 

na). Ms afaamă mszendă în ainimte aa masss * 

kă kspuize mi mangskpinteze mezae înaintea 

mea mi uitindă spamizaă azi Apago. Kndă 

intpi-eaaă ms  skazaiă ui st5toiă ks nsaspia 

În M5n5. - 

_— Răm se af seniopă2ă Opsini ? | 

. — Tlpea ine, demi ne'nuetată totă apes- 

tantă. | 
— 'Totă-d'a-sna te afai stădiindă — fiao- 

sofia — aittepatăpa, BpaBo, 5paBo! 

— Ami! nentpă mine akm, a-mi netpeue 

timnăaă dossndindă nisku-i-Ba noi mtiinge, saă 

Dpin spe &nă aată miz-aokă, faue totă sna; ksui
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este addenspă ks: toate ?mi Bopă îi nefozossi- 
toape neste iste-na ani. 

— Ve ss fasemg? adzogs-ea35, tpesze 
pt5dape mi pesermnauisne. - Îni ainisemte se-pa? 

„Ai ss te masnyui de insnektopă saă: de temniuepi 
desnpe șepBiuiă saă nentps nătpimentă? > 

— NB. - 
Anoi'm5 sazzt5 ni se potpasse, ui că s5- 

piiă ne - skasn57ă. mot ui m'5 năsseiă a: 15- 
kpa ks, apdoipe. . - 

Tzials mai întsiă natpa- dpi de feppă din 
“ npima 8pi145, nV-auoi înkz tpei. Dap de kste 
întîmnaspi nenpeBszste - n5 fel - de mai msate 
opi ameningață da fi totsză deskonepită! Întp ozi 

nă năteâmă „85 -mai - ameză aa aokza5 d0pă 
dpanii de feppă, i asia, dans mai mate spkepi | 
n5n5 C'asssnpa fepestpei nstsis- fave s5 stea aa 
zokă kz nimte psksyeze de zemnă ue ze înfiu- 
sei în niatp5 wi niute fpagmente de fepestpră 
we.xe  B5priă miîntpe dpauii de feppă - mai 
nainte de „mepaetapea oBivinzits a temnivepizopă. 
Dn ue sfepmiis tziepea dpsgsazi axat man-. 
teaea, B5ZSI5 ks gaspa ' epea destsaă de 
mape ka s5 uosiz tpeve npintp'snsa.  Ilpin 
spmape, B5gaiă întzig ' Bpanăză dpentă, anoi 
kansaă, m" ansksnds-m5 de snzaă din dponii 
&piazauisasi az1ă dsoizea, m'5 onintiiă astă- fez1ă 
îvkzt s novis tpee npin gasp5.. UL asia npin 
mzati tpuds ui kă 0 pan aa naptea sisIig5
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a nenteazi isnatiis, a nstea „tpeue,. nentpă ks Ie, 

întpisză dpăgă înaă tiiassemă niezimă. Ms 

„tpsseiz înanoi ui strtsiz întpe am'ndos5 gpiazeze 

k5 niuioapeae atspn5nde  înuezzăat. M5s5pară 

din nsoă înanimea; înkissopii mezae: de. za us- 
msntă, mi dsus ve aepuetais ine naptea daffaps 
a nepeteazi, ms înkpedinpais. ks epea mai zesne 

s5 tală unămai snă -dpagă deteppă de za fepeastps 

ui 55 fakă o gaspr în zidă, dekzt s5 taig 
înk5 ante dpăui mi de aa gpiazagisză a115 dsoizea, 
atzi de deusptată de ezat Mintris. Astă-feaaă - 
mi foksiă, mi învensis a întpa ne ga5ps. Dap 

fs neste nstings ! învepkais i în toate kingpize, —n'5 

tp5sseiz înanoi,— îmninseiă din toate ustepiae 

meze dpăyii uei d'affapr. —.: Ms sdposiis în 

toate nspuize, — amegiis.— Ile fie kape mo- 
mentă ms amtentamă ss B5ză intpendă temniue: 

paă nentps sepuelapea sa de noante: ează m'apă 

fi grssiiă în auea stape stpaopdinaps, kă tpănăaă 

jămztate affaps din uezaza5 mi jămstate în 

întpă. Ms sBspkosiis astă-fează Bpe-o zeue mi- 

nzte,: mi fie-kape minstă mi se mspea 0 o0ps. 

În fine. feksiă o săupem” sizinns ui skousndă 

“mai întzi msnu dpeants, anoi ne uea stsngs, înui 
tpzsseis ks gpijs kemama îmnpenipăaă me 

ka s5 n8 se noat5 npinde de ue Ba dindă- 

m jossă. îmi peyinăiă pesssffaapea mi ispatiig 

a ajănye aa mapginea fepestpei ua m5 a5ssa. 

ne skagnă. Îmi tpesăi s5-essă aura de mai măate
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opi d'apsndsză, dap din nopuiipe ns. mi s'a mai 
întmnzată nisi odats si săffepă ka întsia oap5 ! 

Sokotiis. mai întzis k5 fsksndă snă msnepă 
mai a5ngă fepestp5ăazi, amă fi nsttă ss ajsagă 
mai bine a tsia a2z5 dăoiiea gpizaaţiă, zpkată 

"ne skasnă umi- akp5ndă -zioa, dap Bbzsis k5 
ks avestă miz-a0kă nă se nztea îmuxini dopinua 
mea mi ks în opi- ye kină, o assemenea z5kpape 

apă fi dspată npea msată. Ms otzpziă dap a 
amtenta întsia noaute opaioass — wi Bintsză este 
-kste. odats npea tâpe za Mantaa — ka s 25- 
kpeză în timnaaă diîntpe uepuetapea deaza nos 
ope mi jmstate mi sea deaao opt ui jsmstate. 

este  nămină nă opayis fanopiss npoektăaă 
meă. O uaoae mape ui penede k5zs în timnă 

de dsos-zeşi mi natpă de ope mi nătsi a8kpa 
noantea -f5p5 fpik5 da fi aszită de sentineaas. 

„- le d'onapte, nzoaia epeao mape nenoposipe, 
k5ui ea &mnzea mangsaă ks ans mi ka ss fegă, 
mi-apă fi tpesită a amtenta ss fie wannaă 
kst se nătea mai gozaă mi asna în npimăaă ei 
nstpapiă ; întsis nentps k5  sentineazeze epeaă 
SP a5z5 . ksdepea . mea în ans mi, mi-apă 
fi fostă ks unesoe 85 tpekă nudsaă de aa St. 
Giopgio, osossită de ans mi de nopoiă; nui aaaă 
dzoizea, nentpă ls stamisnea teaegpafăasi kape 
koppesnănde zioa mi noantea kă Bepona, epea 
situată tokmai în fana wezaszei mexe mi k'G. npin 
ăpmape, ăskpstopii de aa tezegpafă apă fi nătstă



223 

kă aămina acnei s5 zbpeask sfoapa atspn5ndă 

za fepeastpa mea mi. ss dea de mtipe indats des= 

npe fega mea 

În timnsaă avezaei nouni opazioase ur în- 

datr dans. vepuetapea de aa nzos ope mi jă- 

mstate, ms amezais întpe gpizazeze fepestpei' mi 

mi5 năsseis a tiia dpăga1ă de feppă de za a22ă 
dăoizea gpiazauiă tpei ope nekăpmată,. - asksa- 

tiudă k mape gpij5 opozogispize, ka s5 nă m5 
aassă a fi npinsă fsps seste de  Sepietapea. de 

aa 0 0p5 mi. jomstate. 

Totă de o dats, azziiă sgomotă în lupte 

mi Brzâi fezinape anupinse tpek»ndă penede- 

imi mi kozea. N& npea aăais auea întrmuzape 

în prgape de seams, dap îndats mi asziiă k5 
toni sekondinii epeaă în niuioape mik se deo- 

sisea sgomotăaă nassăpizopă a0pă în gangs4ă 

ze dăuea kztpe uezasaa mea. 

—Sântă deskonepită, îmi zisseig, mi kpezsn- 

ds-ms nepdstă, prmwsseiă în nemimkape, ssită 

întpe amzndăo5 gpizaageze fepestpei.: Atsnui 

se deskisse sma deza No. 3; uspea ks apă fi. 
demtentată uine-Ba ne appestantsaă ue aokzea 

în avea uezzzsas mi ks 'a25-apă fi a5ată din am- 

tepnstă. Îndats se se fsks ainimte, învetais d'a 
mai zskpa ui înkizsndă fepeastpa, mr năsseis 

în amtepnătă, Bspindă dpsuii- de feppă tsiani 

dea fepeastps în mindipsază meă de uaie, npe- 
ksmă o fsueamă totă-d'a-sna în timnăză d'întpe
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- vepuetapea deza nos ope- mi i jomstate mi ginsi 
- ope de dimineama. - 

Ye- -Ba mai t5pziă aăziiă snă nă0ă skomotă 
aa uexasaa ks No. 3, mi ksnosksiă sine Biep- 
„551% appestantaazi ue intpa întp'snsa.. N'a stată 
kă nztinus d'a ms „odini în avea noante. Ms 

fokaig k5 dopmeamă ksndă int aa mine tem- 
nisepăaă. Dau &nă monientă asziis snă- mape” 
sgomotă aa -dpămii de feppă wi aa zBoapeze 
mei de za uezzăza No. 3.. Auezză sgomotă gi- 
nă uezză usuină &nă kăaptă de ops. Ne ng- 
tsndă înmeazeye ue îmnpemizpape epea, tpeksiz 
pestsaă adeaaci nongi înip'o. mape aitajisne 

„ (taBăpape) II în p5Bîpsată1ă zopizopă năsseiz za 
aok52% zopă dpsnii- de feppă ai fepestpei ku 
mai măat5 B5gape de seams dekst totă-d'a-gna 

În asea. enoks ex dopsudissemă amivigia - 
temniuepizopă -astă- fezză în kstă îmi epea aesne 
s5 afaă de za dznuii toate uitiiugeze u6 nsteaă 
sz-mi fie” fonossitoape. Jsssais. ss tpeaks di- 
mineaua fps a ae: faue niui o întpeape, dap 
ne za npsază tpimisseiă Busaă din tp” znmii de-mi 
kămnspr 0 Betiakr kă Bin5, anoi zisseiz: 

—. Ne & nimikă păoă? | 
—- Nimikă. . 
— K3m nimikă, ksndă nouiă aesne aszi 

sgomotsaă feappezopă za No. 3? 
„— O! aneamă  akoao snă Baestemată din | 

vei mai gestini. mi npemedintexe ne-a opdonată 

.



„7225 

a- 225 înk'rpka “kă dz0b psndspi. de. feappe. 

-— Hpemedinteze! mi nentps. de? 

— Ventpz k5 s'a Bststă.: | 

- î — Dap uine este-ea25? 
— Nă nowiă sp B% snzig. - Si 

— Dap daka masă imtig e5? Amă aăzită 

Biepssaă asi; este Pedaeaai,. tolă auezaa kape a 

deskonepită toate, în timnăaă nposessăazi s5ă 

mi kape fs addăssă . înaintea kăpnii snpe a kon- 

stată kw eă s&ntă în addesspă Opsini. My B5- 

kspă aszindă ks 'a25-a pi ngssă în feappe. 
Temniuepsaă se sits a5ngă aa mine. | 
— Bea! îi zisseiă, Bronapnds-l naxap5aă 

sui sioknindă kg. densăaă. .INli entpă, e este: 

N8ss5. în feappe, înstspmită ? 
— Ei ine, daka-'ui. Bois sn5ne, ipeBăe. s5 

te npefaui ks nă mtii nimikă; mi daka vei-aagi 

keazapi îui -Bopă sune totă meea ue-ni snsiă eă, 

s5-i askăagi ka ui - kendă. rai fi mai aszită 
ni2i-o- dat: BopBinds-se de asts: îmnpeuispape. 

—. Ama Boid faue, zisseig. 

— E Bine, auestă Pedaeaai a însepkată s5 
fogs. - 

— Ss fegs!. Ilenips ue? eaaă este sigspă 
da, sksna fiindă ks a tpdată ne uei-aani; dap 

nentpă ue oape a fokată eaă asts învepkape 

mi upin ue miz-a0aue? 

— 'Tpesze ss mtii ks niui n5aă din uei- 

azgi appestanni nă Bpea ss-"'A25 săffepe în uea- 
15
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asaza sa, astă-feaaă. înkst npemedinteze a fostă 

neBoită ss-"225 nse aa No. 12 kape este înkis- 

soapea sea mai de ss5să din toats toptepena. 

&Bmize aueazei ueazsae nă ssntă -sigspe mi este 

npea aesne ss iasst upin stpămini, s5 se sko- 
poape de ue tăpnă, mi afazndz-se o datr nezi- 

dsaă teatpsazi, -s5 tpeaks npin zokazsa5 k5puii 
sneviaze de Jestipie.  Astă-fezaă în-kztă Pe- 
„daeaai . sfopsmendă. mepBazăză . neînpenenită 

a115 Sei, 5585 mbnha npiu ga5p5, skoasse z5- 

Bopă1ă, deskisse sura uri euui ne stpbuini. Ează 

îmi aaaesse noantea, tpeksts nentpă îmnainipea 

Boingei sazze, kpezendă k% sentineaieze nd €- 

peaă s5-'445 a525 din kaăsa Opayi5asi; dap se 

îngezaa, kiwi eaae stpigapr aa apme mi ksndă 
noi ne ssipsmă, î225 grssipsmă akpnată de 5- 
năză din zanwspize  napatonepsazi (annspstopă 

de tp'ssnetă). | | 
Iavează timnă spprtă îază îmnediks d'a 

se A5ssa "n jossă? - 

— Ksmă apă finststă st se zasse jossă, andă 

n'agea sfoups? 
— Dap atânui, ează tpesse 35 fie neBsnă.. 
— În timnă de mai măate a5ni, pesnzise 

temniuepăaă, eza5 agea npegstits o sfoaps în- 

nodindă  ueapmafgpize saaze; : dap nenztsndă 
niui o datz agea 5nă aază tpeizea veapmaftă, 

mtiea ks avea sfoaps n epea îndestăaă de asn- 
85; affapz de aueasta, ks gpapa azi d'a fegi
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neste stpeniini, Bitusse li me aucea ue 0. -anea, 

„în mindipaaă ssă. 
— NegioBsa5! msprspate-eă. î 
— N. ama de negiosă, pesnsnse-ea2%;. 

ksui, k5ndă omăasi îi intps în kană assemenea 
z5Ep5pi, îui nepde mintea, nsmai mmtie ue faue. 

—. Esie uddeBspată, zisseiz. 
— IIIi kiap de apă fi fonită din temniuz, 

'ande sapă fi dassă-ea35? de S'apă fi kosoptă 
în Mepkato delle: Gaaaette apă fi fustă npinsă 
în Brpsatăză zopiz0pă, m: ksz5ndă din foptepe- 
H5, sfoapa epea ss pemse; dap se admitemă 
ks sapă fi asssată în mannă, kăm apă fi ns- 
tată oape s5 tpeakr neste ziduză ue se afzp 
aa “aea-aat5 mapgine a „mMannsasi, wi affaps de 
xeasta, kam sapă fi kspsnită de nOomoa54ă din 

“tanuă? 
— N este niui- snă fezaă de tpente. ka Ss 

noatr tpeue neste zidă ? întpeBaig. - a 
— Săntă kzte-Ba ne ans - kasa nrzito- 

păa5i  teatpsai, dap aa- înuenstăaă xopă este 
noapt ui keia aueaaei nopni o gine gănepna- 
topăză opamăazi, ini nimeni uă-se noate szi ne 
denseze f5pr :via ai. 

— Ye pigsposă pegăxzamentă, zisseis; mi 
kzt desnpe  Pcedaeazai, n nămai kr este snă 

omă de nimikă, dap tpense ss fie mi nepodă. |. 

| — Este nă negiosă mi mimenă; în asse- 
menea întpenpindepi daka nă pezmamte ks în- 

*
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tpegime: uine-Ba, este nepdată; mi daka vazt 
apă fi pezmită, noi .amă fi fostă topi nepdani. 

— Bai de Boi!. zisseia; s5 bemă nentpă no- 

pouipea “Boastps. 

Ili ziksndă “aneastă îi tpnală snă aaă 
dsoizea naxapă “de: Bină, uri deus ue-'225 gozi, 
ează 5pmr. 

— Ama înksts Pedaeaai aka ape de ai- 

gioape nimte feappe foapte gpeaze mi daka Ba 

BO: S5 mai gasmeasks, Ba fi năssă în aueasts 

geazăa5 ae este gea mai pea din toate kste 
săntă în foptepeus mi Ba fi anuzită de axestă 
peasizgă (mi apptt 5nă pezuisgă ue epea înge- 
nenită în nepete). 

"— Ve! zisseiă, a se mi se slimne mezaăza 

mi a tpeea oaps? Nsmai Aseastp idee îmi Înge- 
95 SDuyeze în sine. 

"— Dap te Bei întoapze în ea ks No. 3 
kape este ks mată mai npetfepazizs dekzt asta. 

— Este tot sna; eă mamă denpinsă în a- 

geasta mi npefepă ss pemsiă întp'usa. 

„».— Opdinize ue aBemă ka s5 uepuetsmă 
dpăuii de feppă de aa fepestpeze fie kmpiea uez- 

axe, î5p5 deosizipe ssntă tot ama ka mai 'nainte 

de stpamniue. 
— Tlentp asta nă-roi mass5; nătegi sep- 

veta ne aci de aa fepeastpa mea opi kt dedessă 

Beni -Boj. 
— Noi ns uztemă Roi 85 ssunsp5mă astă-
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-fează ne. senniop25 nostps Opsini, pesnanse-ezză 

kg snă Biepsă aingsmitopă, - 'assemenea niui ne 
appestangii de aa- No. 9; D-poastps sănteni tonă 

nimte domni ama de sine kpesk&yi. 

— Bsgani de seains sine, ks. toate aues- 

tea, kB, eă amă ngtea a6sne 85. skană mîntpe 

degeteae Boastpe. | 

"Temniyepăaă se năsse ne pissă "din. toats 

inima sa, aa aveasts idee a mea, mi deus ve 555 

Buă aa2ă tpejaea naxapă de sing, emi din aea- 

aăza mea. e 
y 

, 

Da 2 o.



caerreLe sun. 
Ilpekăm îmi noate înkinsi dilitopăaă, ns-— 

Beazeze temnisepăazi îmi. epeaă npea tpebzin- 
sioasse. Ms - înfiopamă gtndinds-ms aa toate 
upimejdiize în kape ms uăssessemă în noantea 
tpeksts; în adăepspă, daka upemedinteae, în. 
zokă da năne ne * Pedaezai în senazaa No. 3 
otzpa aD-a28 uăe în vea kg No. 4 nentps mai 
m5at5 . sig5panus, eă auă fi fostă deskonepită 
tsindă dpămgii de aa fepeastpa mea mi stsndă 
întpe” amsndăos. gpiazageae. - Epea îngedepată 
k5  tpeBsea ss sfepineskă askpapea mea kst 
mai kăpsndă sta nstinn, ui xekyisnea îmnpe- 
uiăpspii a5i Pedaezai. îmi întspi mi mai mată 
oispîpea mi ehepyia mea. 

— 'Tpense ss isssteskă, îmi zisseiă, ksui 
daka jădikstopii nedemseskă astă-fezaă ne. Pe- 
daeazi ae a msptspissită totsză, ksm mp Bopă 
tpata-ei dap ne mine ue m'-aă mi kondamnată 
aa moapte? Bois fi abnpăită de nepete nznE
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ksndă poiă fi skossă d'aui snpe:a mspi ne e- 

uafodă, wi esekstapea mea nă Ba fi măată timnă | 

întppziate — astă-teaaă na fi soapta mea! . : 
Zik5nădă auestea ms năsseiă iap ne askpă 

lkă o n5os apdoape, mi. tpiassemă mai de totă 
dpagsaă de teppă de aa aaa dsoizea gpizaagiă 

ksndg asziiă ks sannponia 'temnivepăaă. În 
gpasa mea d'a ms kosopi derre. "fepeastps, ska- 

enăaă  aa8nik5 ui. k5z3iă jossă „asomită.. Din 

nopouipe eza% intpr aa No. 5, dap auea ksdepe 
fs kă toate auestea o mape nenopogipe.  Soko- 

tissemă 55 fugă -dsn5, dăos-ziazae, ap. atânui 

n ppnissemă aa zisiopă, "mi natp5 ziaze îmi 

fă neste „năting'5 s5-aaă usiă aa nsmntă! 

Tpimisseiă de-mi adăgsse ne medikă kepăia 

îi sn&sseiă kz sinds-m5 ne skaănă snpe a om- i 

mopi o skopuie (ni în weanăaa: mea epeaă des-. 
taa€), azaănikassemă mi kpzăssemă. Bară îmi 

opdens o snpăape ks &ntă 'de Tesuiamo mi niui 

uns ontă Zi1€e Dă MD tsmsdăissemă,, nsteană 

îns5 a smsaa ui a-i ăpra askpspea. Ksnlă 

fă tmiată de totă dpogsaă de aa azaY dgoizea 
gpiazaniă. skosseiă dsos ksie de aa oBzonăză 

fepestpei. wi npin- ejstopsză &nsi msnepă de 
aemnă, îskăiă o &neaatr kă kape nstziă skosi 

o gasp5 în nepeteze d'affap5; mir năsseiă în- 

dat aa ikpă. Înueţkaiă npea msats gpestate 

msn5 s5 stpepată npima tenkăiaas- a uepeteaşi 
ve. epea fokstă ks gimentă npea tape, dap dans
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se ajsnseiă za zidspie. skosseisiste oută ls p- 
mizi ne 'kape ae asksnseiă; kăai mi mozozăză 
mi. aimentsaă în mindipăaă meă de nae,.. 
Ja 26 Maptiă, npemedinteze. Beni de "mi mai 

fsks înkz o Bisite ui :m5. komnaiment5 din 
n50ă Hentpă osiseigpize imeaze stădioase. | 

— "De. Bei. mai -msdea avi înks 'kst-Ba 
timnă, D= ta -Bei .degeni: snă :- atopă. mexeBpă. 
Bpayizaă D-tazze tepmiuată=s'a ? | 

a NB sinniope, pesiănseis, dp se. Ba 
tepmina neste using. . 

— Bpano! pencti-ează emindă. de za mine. 
“În pestsaă aseaaei ziaze m' adgoa-zi snipităaă 

meă. fă . -npea, tăzB5pată:. "Otrpiîssemă sr fsgă în 
noantea' de 28 maptiă, dens a dsoă uepuetape 
a temnigepizopă. Mr kăakaiă:dăp de timnzpiă, ini 
ABBIZ dpentate -uentpă k5 simueamă o mape 

„ dăpepe în niuiop5. Dans gepvuetapea insnekto- 
păzi, skosseis: veapmafspize mi mepeteze din 
saatea, pănseis, seapmafăpize în natpă femzi uri 
mepbeteze în dzos, înnodais tape trmzize &na 
dazia, mi ae năsseis iap în askănzstoapea 20pă. 
Toate. în aezasaa mea s'afaă ka totă-da-sna: 
aista de gezae ue-mi tpeBăeaă nentpă a daoa-zi 

„în komăzenă azastăpi de mine, mi amseze na- 
aetoane azze meaze ne nată -ka mi mai nainte. 
Ksndă Benips temniuepii aa nos ope unii j5m's- 
tate, ms fsksis k5 dopmeamă; dap îndats dsns 
se ei tpasseps &ma dsn's dznuii, fozossinds-m'5 

s
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de sgomotsaă we ei fsksp'5 înkizendo uri intpndă 

în uezae-aate.. ueaasae, ms skăaaiă din mată, uii 

fsksiă do zegsispi de xskpspize ue agcamă 
de gsudă a ze asa k mine, adik“ o nepeke de 
nantofi, uiopani, onepeke de -nantazoni, dsos k5= 

m5mĂ, 0 n5azpie, dă0s jizete ui dpanii de fepă 

ve epeaă în gaatea. Ilăsseiă aseza zegstipi 

întpe 'amsnduo5 gpiaaeze. fepestpei, nr anoi k 

ajstopsză a.dzos ksie, skosseiă o sskats din nep- 

pază1ă. de feppă -ue-ază aea, fepeastpa în nap- 

tea d'affaps.' Jlegaiă neansnă 5nă ksnstriă az45 
sfoapei meaze de naptea de jossă a fepestpei din 

întpă mi aa uează-aată knstriă ampeze aegs5- 

tspi k3. askpăpize meaze mi ae abssaiă:s5 ka- 

zi aftapr jossă za ntmsntă. Ja dos nspui 

din tpei aaae însapimei. fepestpei -exae se onpi- 

p5; skosseiă kansză affaps ne fepeastps mi B;-- 
zziă ks sr upinsesseps: în dpăyii de fepă de aa 

fepeastpa kanvezazapiei statgazi. uiniaă, ve se a- 

faa aa întiisaă stamă  (kată) asză foptepenei 

Je deshkspkaiă ka .koada mstspei, dap fpika d'a. 

fi aszită, saă noate przstă din pe o napte a 

foptepenei, mw konnpinse totă d'odats. Ns ks- 

tezaiă a faue sr se koBoape sfoapa mea mai jossă. 

mi m'ptăpisseskă ks în auea noante n ms. 

simyniiă în mstepe d'a înuepka sr fsgă. Îndars 

azziiă sentineaza aa ma mea; f5p5 a ms okksna 

„de sgomotă, pe'nkisseiă gpizayi34ă fepestpei npe=- 

kmtE îmi făsse. npin ustinus, ms kosopriă igte
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mi int kăakait. . Stapea de esaatanisne' în kape | 
ms . afaamă atănui ms fzkăsse dai ka sz-mi 
essă din minte. Bszeze mi Aimea mi sc gskas- 
seps de mape tsaspape. - Mr sksaaiă ss peaă 

„ars mi. fsksiă sgomotă întp'adinsă, ka 85 noatt 

a5zi sentinezaa. -Kendă Beni temnidepsză 85 faks 

a dsoa sa tepaetape, îi i susseiă kz nă epearmă 

Bine su"-fi vepziă . 5nă naxapă ks ans.  Eaat îmi 

dede mi ns ms întpess nimikă : desupe + skomo= | 

(ad ue-ană fokassemă.. : 

În peBvpsatăză zopizopă tpssseiă sfoapa 
ks. naketeae în întps, ze năsseiă iste în saatea 

ui amezaiă aa z0k5 dpayii de feppă. Dap nep- 

Bazănă: de :feppă epea pentă mi tpemspamă de 
fpiks s5 nă ms deskonepe azea îmnpenipape: 

- Kg toate 'auestea însazgimea fepestpei ani - dis- 

tanga d'înipe vepuepeaeze aezopă -d505 gpizze 

de teppă, epeaă dăos snepânne uentpă mine; m'a- 

ffaps de aseasta mezsndă în nată- s55: npetek- 

stă ks ms afzamă amazată, epeamă sikspă kr 
temniuepăaă epea 85 Bia. Wa dpentsză aa mine în- 
z0k% a-mi niponi npinipea aa fepeastpr e epea.. 

năssr în fana smei. 'Toats zioa tpekăte,! n5. 

m5nkassemă nimikă “ui „npin spmupe ms sim- 
meamă npea szaBă.. ” 

Ns. năteam dopmi; ai pendinda- m'5 aa gpes- 
tegize wii. .npimejdiixe întpenpindpei meaze,.a- 
jănsessemă d'a ms îndăoi în deaisisnea ue agea- 
mă ka so înuepkă: — Înss, îmi ziueamă, Boiă
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fi snsnzăpat sâă, daka sentinua mea a fi skim- 
Bat5, soiă netpeue toat; Biapa mea în: feappe, 

fsp5 kspui de. sinită, frpr a gedea aapi oameni 
dekmtă uismai ne kamapazii mei. de nenoposipe. 

De. Boiz mxpi învepksndă ss-mi dopsndeskă zi- 

peptatea, Boiă skzna sezaă nsmină de kaassa% 

(gmdea) Maiestegii- Sanae.. — II anoi, ratiamă. 
k5 n5 epeamă. înzestpată ks _pesemnagisnea a5i | 

Sizaio Ileaaiko, ks: n'amă fi 'natstă niui. odats! 

s% simyuă -mBĂ ămipea a damesnini usiaj5n81ă 

saă a nstpi fopniuize” ka. denssaă. — .N5!-Bzes- 

temăză kazs assănpa aăsipiei! "Tpesse s5 ns skană 

ka sz-i nosiă întoapae însztită sefepinueze fisiue mi - 

mopaze de qe-amă îndspată că uri komnatpiogii mei. 

îmi măr assemă păzeze msns-a dată: ssngezt; 

o sădoape peue îmi kăpyea dene fpante mi pe- 

soxsninea mea Va fspi pedeneni tot auia de 

tape ka ini mai "nainte. - 

Ja 29 Maptig învepkaiă 83 osenkă ge- Ra. 

Bit nigeaă pină Bănă. dap nisi-de-ksm pakiă ne 

kape "22% dedeiă sr-725 pea temniaepuză. Ppkziă 

astă fează înkstă îmi ainimtiiă tăapspapeaiulkape m5 

afaassemă. Înuepkaiă de maimăate opi nodspize 

sfoapei meaze; supe mai mats înkpedinnape, zegaiă 

snă konptziă a115 ei de meaaă mai de ssssă 
dpauă de feppă aa2ă fepestpei, mi ms âtspnaiă 
de densa ks toată gpestatea mea ka sr uepkă 

tspiea ei mi rătepea mea kiapă- Înwepkapea,. fă 

pine . dogeditoape, affaps nămai ks în z0k5 d'a
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m'5 a5ssa ne sfoaps nămai "n jossă kă fana=mi 

întoapss aa nepete Brzăis 'k'6 epea mai sine d'a ms 

kosopi azssată mo napte kă 5mspăaă za nepete, 
pai aată-fezaă mamă fi năssă în npircejdie d'a 
5 psni aa kană, saă d'a-mi jsnsi: mmineze 
înkstă -nă mamă fi nstată gine ne sfoaps. . Kăm- 

nspaiă kwte-Ba,. noptokaze mtiindă. sine ks da- 

ka, din nenoposipe; aa a5ssapea mea ne sfoaps 

în jossă amă fi kszstă animopyită, epeamă s 

amă o sete apzioape: mi dan ue asaiă toate - 
npekazpisneze se-"mi Benips în minte, m5 N8s- 
seiă înnată. : - 

Dans sepsetapea de-za nos ope ui jăm'sta- 
te, m5 sksaaiă din somnsat meă npefekată, upegt- 

„tiiă zegstapeze ia în noautea tpekzts năindă în- 

tp'snseze mi manăskpintăaă 5nsi pomannăt istopikă 
ue-a25  komnsssessemă. Jlegztspize iap 'se a- 
ksuapz în dpagii de feppă dexa fepestpeie  în- 

t5isasi  stapiă mi iup ispztiiă a ae deskapka, 

dap ăna din .eaze se desnodr, mi asziiă Bine 
kzz5ndă ansaă dens aatsaă mi ks sgomotă. a5- 
kpăpize ue epeaă întp'Ensa: epea kaptea de ui- 
tits mi znă naketă- de xsptii ksm ae mi BT- 
zăiă în 5pms: Dap ks kulă apgssessemă fpiks 
în -noantea tpeksts mi kiap de smspa mea, ks 
atst atngi epea mai tape otzpipea mea; kstă 
desnpe ainimtea mea, epea atst'de întpeags în- 
kzt întsmnzapea k'sdepei  askpăpizopă n3 ms 
îngpiji niui de ksn.. Ms pekokosopsiă dene
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fepeastp», năsseiă skasnzaă 25ng'5 nasa, ame= 

zuiă ne densăaăd Xaineae ue ae năptamă în toate 

ziazeae, anoi mr năsseiă în. naiă, ks atsta ai- 

nimte înk'st addopmiiă nsns ksndă îsi dem- 

„tentată de kaonotsaă. de aa miezăaă nongii. A- 

deaaă kaonotă epea tpassă de snă omă. uastită. 

ue sta întp'ană tăpnimopă înaată din kape se 

pedea neste totă opamsaă, shpe a da de utipe 
kzndă se ?ntsmnaa fokă. gnde-pa. Ms mipas- 
semă mi eă însămi de ainimtea mea d'atănuy rai 
întpessinuaiă toate- sizingeze meaze snpe a mi-o 

ibstpa, mtiiudă sine ks de aa densa denindea 

isgstipea kosopîpei meaae- ne -sfoap5, adiles, Bia- 
na sat. moaptea mea. 

da o op5 mi. jsmstate, sepuetapea mi se 

ks dene oBiseiă mi toate în uezasaa mea epea 

întp'aueeami - stape, dap în. peaaitate a5kpăpize 

îmi skimBasseps kă totsaă fapa.. Mai întriă ks 
epea nsmai. ăn5 nazetonă me nată mi meaman= 

tanzaă epea goaaă măi de totă, Îutrnaapea 
nătea addzue fps mdăoiaar Bp'o nepkăisiyisue 
Cisnitipe) dap temniaepii kpezends-mr addopmită, 
euiip5 din ueaazăs înuetinezaă f5pr a npiBi nisi 

în dpeanta nivi în stsnga. Nopovipea mi kstezan- 

pa mea ms faBopisaă „Wine n  npimejdsemte, 

nimikă, n'ape nimikă;* ui ksndă kătezanma ui 

stepsinna mepgă snite ks îngeazendisnea, este 

snepanus de isestipe în. întpeupindepize - veaze 

mapi totă ka mi în ueaze miui.
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| Dans ue-mi tepminap5 temnidepii nisita o- 
Binn5il5, mi, skăaaig, ne kndă sentineazeae în- 
someaă. ne keaaapi în uezze aate veazăae. 5s- 
sai skăfa mea de noante ne nepna de kană ui 
W'5 peneziig aa gpiazzeze fopestpei:  Îuuepkaiă | 
"oape-kape gpestate. aa tpeuepea mea npin întsia 
gpizab, nentpă k5 năssessemă nimte uantaaopi 

foapte gporni. Anoi emiiă wi .npin a dăoa gpia- 
25 skogsnda-mi npin tp'&usa. mai întzis niaioa= - 

„peze, nr'anoi Bpanăaă dpentă mi kansa$, niin- 
ds-m's de sfoaps kă msna sttngs, wi ninzindă 
zidăa5 kă B5pfsaă niuiopă45i,  nemepiiă o nik 
skossvtăpb de zidă. ne kape ms maui odiniig. 
Fepeastpa ueaaaci meaae tsssesse fep5'ndsoiaas 
kă mată: mai aapgb mai nainte; mi ka sr fa- 

k5 din tp'snsa o _fepeastps de. teinnigs, se în- 
Bedepa ks epea stpsmtat ks kepznizi,: înkzt 
mepetexe ueazză Bekiz ue epea de mapmsp5 ax- 
55, p5m5asesse nipeză skossă mai afiapt de 
kt ueaaă îskstă de zidă. Avea skossstsps de 
zidă îmi tsks snă mape ajătopă, findă-k supi- 
jininds-mi niuioapeae ne : densa. nătăiă ss-mi 
skonă totă tpousază affaps. sai noptokaza ue 
o năssessemă întpe. dpănii de feppă ai fepes- 
tpei mi o năsseis întpe ksmams uri jizeiz; a- 
noi anăksndă sfoapa kă mzna dpeanis uri abs- 
s5ndă-mi nivioapeze ne dsur dinsa ksm fakă 
mapinapii, îmi pezemais 5mspsză de nepete. mi 
însenziă înuetimopă a ms kosopi.
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Kndă ajănsessemă ka za 25 de metpi mai 
jossă de fepeuastpa. aezazaei meaze, simpiid k'5-mi 

sazeeaă nstepize; întindepea msskizopă spagiazi 

(ai Bpanăazi) epea upea oBossitoape ka ss se 

noats săffepi mai mată. Hsătais iappui Bpe 

snă usntă de pezemată kă nisioapeae mi sim- | 
niid îndats 3nă kopnimă (kenapă) de mapm5p5 
aa55 ue'nkonyispa toats foptepena, dap ne ksndă 
întpeszingamă toate sizinmeaze meazae ka s5-mi 
snpijină uiuiopsaă dpentă ue denssză, îmi sks- 
m5 sfoapa d'întpe- niuioape, mi ms tpzdiis în 
zadap ka s'o mai -anskă. Atânui my sitais în 
jossă mi kpezsndă ks nă epeamă denapte de 
mem'sntă. mai msată de kmt ka zeve nami, în- 
tinseiz Bpaneae înainte mi m a5ssaiă ne sfoa- 
p5 aa Bazae astă-fează înkzt îndare ae-mi de- 
depz nisioapeze de nsmsntă kszzi ne spsni. 
Asează kaakăză t5 o aăkpape d'o seksnds; dap 
mi aksm m''nfiopeză gsndinda-ms aa timusaă 
se îpekă nsrit ss m5 B5ză koBopstă! Kzdepea 
mea făssesse dintp'o înpanime ueaat usnină de 
6 metpi! În fendaaă manusazi epea destsaă no- 
moaă, sizprm'stăpi de ksp'smizi mi moaoză nes- 
te kape kzzsssemă mai întsis kă penănkize m'a- 
noi k5 niuioapeze. Ms ao0Bissemă teppiziză: de 
danseze. Ms întopseis ammopgită, mi Bpe- o 
kbte-Ba momente pemssseiă ks totaaă în nesim- 
nipe. i = _ 

Peseninds-mi în sine, pesimyiis o dapepe.
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upea Bie în penskis. m'în. niuiopăză-: dpentă. ni 
m5 temeamă s5 nă-mi fi pantă mona, atst de 
msată &stspstoape epea dspepea se simpeamă. 
Dsns kste-Ba mingte ms tpadiis a asa in ms- 

n5 noptokaza, îmi 5daig pszeze kă donsa, mi | 
mă simyiig penssffzepindă. - [le nesimyite ds- - 
pepea de za spană se îmusnins, dap mea de aa 

_menănkiă.. ui de za niuiopă. ms. kingea tape. 

UI 'affaps de auestea, totă tpănsaă îmi epea naină 
de pni mi de. kontăsini. Is5stii5  îns5 a-mi . 
skimpa k5mama rii. nantazonii, ne kape jădiks- 
topii înfăudană (de confits) ae 95ssip5 f5pr 'n- 

dzoiazp sa; fepeastpa uezasaei mezze îmnpezns 
kz mansskpinteae, kaptea de vitită ini: kojiae de- 

noptokaas.- Deskisseis ne :spnim aegvtspa, îm- 

spbkais dzos. ksm5mi mi azaiă o îmBprkmin- 
te kăBiinwioass5. Skimszudă- nantofii, dspepea 

ue. o pesimyiiiă. în niviopă f& teppiziă5; snepaiă 
însm -k5 epea ss se azzine mi ea, uo attpipsii 

mai. kă seams za kontăsisnea ue o zăassemă 

ksz5ndă dene skasnă. Ms densptaiă tsprnds- 
m5 He Bpbsi ne să5 fepeastps mapsnkaig aa 
densa o npiBipe:—, Eaks o fants foapte gpea 
ne kape n& o Bis mai faze“, kăyetais înfio- 
prnds-m5;. w'augksndă aa dpeanta, tpeksiă ne 
săB vepkz1ă de Boats ue dăse din foptepens în 
opamă mi ne 5pms. ne ss az25 daoizea okis 
de noapts în nazatăaă Gonzaga. În naptea a- 
sea8i naxată este gazpa npin -kape. se noate
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addzue în - mană ana din aakă, Aai nopoisaă 
ui mosipaa -epeaă mi mai îndessate; dap sue- 
pamă ss tpekă în ueai-a-aat5 napte mi, emindă 
din aakă, sp  m'askănză mîntpe tpestiize mi 
tsfimăpize ue se întindă în adea napte, un 
aa sinsi ope de dimineags, op5 ză kape se 
destidă nopyize: amă fi nstată sanskă înainte 
ne dpămăaă uează mape mi s5-mi &pmeză kaa- 
aea, dap nisi ama nă nsteamă issti, kzui Baaz- 
ta epea gpiaaat5 în deai-a-aat5 napte. . Ms în- 
topseiă aa z0k525 de ănde nzekassemă. Foap- 
te tsaBăpată de nedisize ue ms ameniunaă da 
nă uatea ispsti în nzanzaă met ds ue Bipăis-— 
semă nn asi nimte gpestepi atpt de snpi- 
msnistoape, înfinseis &nă niponă întpe daos ks- 
p5mizi din soat5,minăsseiă nidiopază stenpă ne 
dsnssaă aksy5nds-ms k3 msineze de kprasts- 
pize ue epeaă mai săssă. Ispatiis astă-fezaă ss 
ajăngă k3 msna dpeants nsns în -aaptea de 
săssă a Boatei, dap mi se îmmsiapr Bineze uri 
pekszsiz jossă ks totsză f5pr ntepe. Îmi es- 
te neste nătinus5 d'a esnpima ueea ve ssffepiiă 
atăuui; ueai-a-aat5 jsmstate de noptokaz5 ms 
pensăizeni din n50ă; ma kozea fps 'ndaoiaa5,. 
kojize de noptokaat sepaipr a apsta nepseks- 
topizopă mei kazaea ue anskassemă. Ilstepize 
megae epeaă întp'e stape ks totsză de oBossipe, 
dap kăpapisaă meă epea mai npessăssă de opi- 
ve întzrmnaape. Dăns kste-Ba minste de penaosă, 

16
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m ABssais Binimopă ne snă noBspnimă de ns- 

vzntă “de ponins nzssă A5ng5 aus. Ms t5- 

pri5. aa O aat5 Boat; ge 1eag% foptepena ks &- 

na din magaziize mizitape, mi ms afzais în fa- 

ua asezaei nspui a uetsgii din kape se Bedea 

toată stpada se kondăuea aa noapta Ssnt-Giop: 

gio. aa nodsză kg asestamă năme mi aa aakă. 

În sngisză stsngă azaă mannăasi se afa5 5n5 

ansdsse de niatp5 npin kape kspue ana din 

stpads în mangă mi d'a koaea în zakă. Aseamă za 

- mine o sfoaps se o g5ssissemă întp'o seaps în 

odaia upzitopsazi, ande eaxă ms dassesse ka 

ss ne pegszsmă sokotexeze. O apsnkais ne 

Wassănpa spzoisasi (conduit), m5 atspnais de 

densa, dap n'agssseiă nztepea da mr si; 

- îndepkaiă toate miz-a0aueze ue mi ae înki- 

nsiamă, dap fs în Bană; niuiopsză med uează 

dpentă n'asea nstepea ka sz se gie peansnă ne 

uepete. 'Temsnds-ms5 ka n5 kăm-Ba în peBsp- 

satsaă zopizopă ue mi Învenăsse S5 Mb Baz5 

sentineazeae ue nzeaă- aa noapta S. Giopgio, 

mb askăuseiă îndepstsaă foptepenei. 

Ilepâsssemă atsnsitoats snepanna; dap de- 

penissemă ks totăaă nenzssstopă de soapta mea, 

Ms dedassemă ks kămetapea d'a fi penpinsă, ze: 

gată de mepete ui snsnzăpată în sksptă timnă. 

„ '— Wezză usină, îmi zisseis, mi se Bopă 

sfrpmui toate aneste ssfepinge. — “Maptipi- 

sată mi tpistă ls totsază ksm epeamă, n5 ms
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mai îugpijamă nisi de Jibeptate nisi de nimikă 
în ame; -m5 A45ssassemă kă totsaă în Boia în- 
tmnanpil. Dopmiis annpoane o 0pr mi ms 
«dewmtentaiz tpemspendă de. fpigspi mi asia ug- 
t5nd5 s5-mi mimkă nă niaiopă.  Măagime de 
ksyetspi sgomotoasse îmi smunaea lkaurga5, Ilsns | 
a nă etfektăa kosopîpea mea, a5ssassemă în uea- 
a51a mea 0 skpissoape kă data de aa 29 maptiă 
ani  adpessats npemedinteazi. Îi ziueamă ks 
învay6ndă-n5 îutp'o-zi nn. aa fepeaştpz ka s5 
pessăifaă  nimezză aepă mai kăpată, kszai3 ne 
snate ks. ksi-Ba dpayi de ieppă de aa fepeastp'b 
în msn; ks sspnpinsă de avea îmnpenizpape 
esaminassemă „a425 duoizea gpiazagid ui ks. 
zbpissemă m” întp'snss43 5nă dpsgă ks totsaă 
tiiată mi nepeteze întp'o stape înkst nă-mi 
psmsnea dekzt a skoate kpte-ga kspsmizi;, k'5 
a3bndă asea deskonepipe ka &nă semnă desnpe | 
Boinpa azi Dămnezeg, ms detepminassemă a 
fsyi, mi k5, de amă fi isnatită sa nă, 25s- 
sassemă avea skpissoape snpe a înkpedinua ks." 
memspii Kspyii sneuiaze de Jastigie « s5 năpta- 
ssepr sine kstpe mine! 

De amă fi fostă penpinsă, nimeni n'apă fi 
„ mătălă skoate de za mine aate deskonepipi, 
jădikstopii apă [i nătată ss-ml piz de assep- 
misneze meaze, dap kă toate auestea ei m'age- - 
aă nisi ănă miz-aokă de a' doBedi neaddaspă2ă 
20pă, k5ui. nisi asssnpa meâă, niui în veza5aa 

-. *
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mea n5. a5ssassemă ppe o 5pnas de fepsstpaeze 
meaae. Fps "ndăoiazz aueaze deuine irepsonaye(?) 

n5 mi-apă fi dată ostenedas d'akzsta, dopezi; 

dap mtiindă ks smize temnigei ră .se deskidă 
singzpe. m'apă fi ssnnsssă aa pastonads,, m anoi 

m'apă fi snsnzspată f5p5 vepemonie. 
i Ilentpă ks zioa înuenzsse a se iBi, m5 skă- 

aaiă - mi învepkaiă 85 &mb15, mi mai kăseam5 

snpe a-mi înkzazi niviop5ză se m5 fzuea 's5 
săffepă foapte msată. Bpma miuioapezopă mezae 

nătea ss se Baze îmnpeuizpsaă foptepenei. 
Ja sinsi ope nopnize se deskisseps mi &nă 
jăne, ka de dzos-zeni de ani emi mâl întsis. 

Înză stpigais urină păgais si-mi ajăte a emi 
din mănaă, ziksnds-i ks kszăssemă întp'susăaă 

în timnsaă nongii fiindă upins de ping. Eană 
tpeks fspr a p5ga kstămi de. nguină în seam'5 
păguizneze menze; azpi daoi oameni spmap5 

mi se msusmip5 nămai de a-mi ziue;— „Sspmane 
sinniope, de amă înuepka ss-pi ajstsmă, amă 

intpa' în înkspkstsps fspr ss nătemă a-ni fane 

ine,“ ur  înii ksătaps de dpsmsaă 210pă- 
"Wei kapi Benips mai ne pm se onpipt aa 

kemapea mea, ze ap&nkais sfoapa, o anskapr; 

mi însensssemă a mr ssi, k'sndă ei o 1'685ap% 

din m5n5 mi vzekapr, fiindă ks pszăsseps penindă 

axă oameni. EB ka desnepată mi katezztopă ksm 
epeamă, - kemamă ne opi-ue tpekstopă.  Ns-mi 
mai nsssa âtsnyi niji-deksm ks Bpe suăaă din
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tpekstopi apă fi dată de mtipe ss fit npinsă. 
- Xleste năuină mai Beni înk's &nă jne utppană, 

ks ană aepă possstă ulii frp5 gpijs. | 

Ajst-ms, îl zisseis, amă kzstă. Fa 

ansks sfoapa fsp5 uca mai mikz aneBoings mi 

înzepkaiă sr ms săi5;dap nentpă ks e425 nă 

epea îndestăaă -de meansnă ka ss noais pine 

gpetsateu mea, îi zisseiă: - 

— Keams ne aine-Ba. | 

Ilentpă ks epea întp'o daminik5, măani oa- 

meni intpaă în opanră mi emeaă. Dsoi din tpe- 

kstopi anskapr sfoapa mi k& mape. gpestate mi 

n5 f5p5 a-mi fave kste-Ba pbni upin nietpe ! 

'ajenseiă aa ksamea DANI BA5Ă, Asei dăoi oa- 

meni ms a5ap5 de sgnaiopi mi ar skoasseps k3 

sine d'asssnpa ne mvmontă.: Epeamă atst de o- 

possită mi *sp5 nstepe înkpt, daka ei apă fi întsp- 

ziată snă singspă minxtă, eă auuă fi pekszstă în 

mană f5p5 -simuipe: 

"Toate auestea se netpelsp5 aa 6 ope f5p5 

&n8 kăaptă wi. npin pmape k5 zioa 2455. Ja 

masse ope temnigepii tpesziaă ss intpe în sea- 

axe mi s5 deskonepe fsga mea! 
Bzzends-mr în sigăpanus ne dpăms1ă ma- 

pe, msansmiis msntitopizopă mei ziksndz-ae: 

— Înmeazegeni ue ayți fokstă? E5 ssntă 

znă appestantă nogitikă! 

Oamenii ue se afzaă apng» noi se den'sp- 

tape.
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— Te sopă Sprie zisse &n54ă din vei, 
daoi. | 

— Ns ms nină niloapeze, tpeBse ss tpekă 

'auestă nodă. . 

Ei apunkaps sfoapa, în zakă; mi €ă îi sp- 

mai sitsnds-m5 aa fie-kape nassă îndrpstsaă 
mes.  Mepgeamă skionstendă kt nătcamă mai 
iste. Epeamă naină de nopoiă mi de upafă, msi- 

nize îmi ssnmepaă; ei epeaă ka aa zese rami: 
înaintea mea ksndă nzekaps, dap e& mepnamă 

ama de înuetă înkxt ei se denzptassep5 de mi- 

ne kg uinui-zesi de nami k'sndă ajsnseps în vează- 

antă kanstă aza5 nodăasi. 

JIznyimea auenazi unodă mi se iopea i5p5 

sfspmită. Ajengsudă în deaaă- aată kanstă, ni5 

zitaiă fps Boe-mi aa stinga; ULako240. B5ZBIY €- 

“ mafoduaă !-- Asi îmi tepminasse Biaua Kaasi, ku- 

etăis; avi îmi Boiă sfepmi noate ini eă ia mea, 

ksui n săntă nisi de kim skenată de npimej- 

die.  'Tpeksis skionstsndă mintpe sentineaeze 
ue nmzeaă nodsză; mi kondă fessepimă densp- 
tai kstă nă se mai nistea ss fimă B5ZBNI, auei 

dăoi oameni ms amtentapă nn îi aj5nselă. 

Dap &nde ms kondssseps „ei? În totă gis- 

p525 aokăz5i sentă kpihnii de tpestii, ms asksn- 
sciă întp'&na dintpenseze, B5pstă în: nopoiă n5- 
ns aa uingstoape, mi pem5ssejă ak010 nn sea- 
pa. &nde ms dăsseiă în spms mi vine săntă 
mtutzitopii mei, aassă gpija assănpa noaiuiei a-
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ăstpiaxe ka st deskomepe. Este de ajsnsă d'a 

se mti n&mai k &ppa. nonopăasi din Jlomeap- 

dia este atzt de mape nentpă jefzitopii sri aăs- 

tpiaui. înkst opi ue aokzitopă aaa usppii apă fi 

frkstă totă ama nentps mine saă nentpă -opi ka.- 

pe aată appestantă skuată din giapeaze ao0pă- 

Msansmeskă din totă săfaetază meă auezzopă 

spaBi j&ni ksmueni kapi mi-aă năssă în npimej- 

die de ăn Boca zopă totă ue apeaă nentpă ka 

s5 ms ajăte za opa de nencpouipe. 

În timnă de ontă ziaze, îmi fs neste nztin- 

n5 a ms minika ne nivioape, tpegzia s5 mr noap- 

te aanii. ka ne sn5 konizaă. Dara Boinurt uni 

deggementsză ue-mi apstaps toni aucia k5 ka- 
pii aBui a fave, ui nensssapea de iipimejdia de 

kape: epeaă ameninnani vei kapii m adsnos- 

teaă, nă noate doBedi aată-ueBa dekzt nemspi- 
toapea -ispipe ue aă itazianii kstpe mappa zopă 

wi Beunika %pp5: ue-o simtă-ei  nentpă tipanii 

peaati noastpe ltazii. Ks aakprmiae în oki a- 

aei Biptsomi vameni se addanaă îmnpenispăaă 

me, ms npigeaă snsimentsndz-se de fanta 
atst de anegoe ue o fsksssemă; mi înkinzinds-—uă - 

ks epeamă kanasiaă mi de aate fante mai mapi, 

m'5 îm5p5uimaă stpigndă: . 

„D-ta Bei mai Beni a ne peBedea; Bei pe- 
peni kă soadagi mi ne Bei addgae apme Bsne: 
te pei năne în fpăntea noastpr mi Bomă mepye
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s5 ne a5ntwmă nentps Itazia mi s5 gonimă ne 
asesti ftipani din kminene noastpe!* 

TIli zsani sine aminte! goi kapi, ssksp5nds- 

B5 de toate gine-fauepize ue B5 assizăps insti- 

tspiănize zigepe mi g5Bepnem'ntă2ă dene axzege- 

pea Boastpr, ziuegi mi skpini ks Itazianii ssntă 

măansmigi -mi fepiuigi sas nspinteskză gsBep- 

n5msntă azaă Azstpiei; aăagi sine aminte! ks 

ageast5 păgpaisne,— ue n5 mi-o fsk5p5 nămai 

kgi-Ba inmi ui o gpsmadr de natpioni, — epea 
stpigstsză msagimezopă, esnpimată în deosisite 

kinspi, dap npetatindeni kă aveazauă sripită. 

UIi ks ajstopăaă azi Dsmnezeă, kspanidaă, 

isksssinna. tspia de Boinns de nă se noate do- 

Bendi î5p5 magi ani de întemnigape, a5uta în 

kontpa nedpentsgii. popă mai fozossi înkr kă 

măată aa îmnainipea. dopinnezopă avezzopă Bip- 

tsoase inimi. În gia-ze izgipe de meappa z0pă 

mi de aigeptate, ei zitapr totsză mi nă B5ZBPB 
nigi kiap Baioneteze asstriaue, atspnate ka sa- 

- sia a8i Damokaeă de snă fipă de nspă d'asss- 

npa kausazi, pă nsmai azaă gueazopă kapi ms a- 

jstap5 ni ms askânsepr, ui mi azză auezaopă ka- . 

pi îmi fksps nsmai Bineze negatisă da nă ms 

denznuia (nîpi) za nozinie. 

AMARA A —-



CAPITULU XIV. 

Gapepnsmsntsit asstpiakă, eue ksm mamă 
înkpedinnată d'atsnai, pemasse înkpemenită ksndă 

afaz fsga mea. O astă-feană de însemnat îm- 

npenispape ng se întemnaasse niui odatz de ksndă 
foptepena sepBea de temnins; ksui auea fopte- 

peus epea npiBits ka sn545 din eaze mai tapi 

aokspi în toats Itaaia. e 

Îndatr we afaap5 fsga mea, toate miz a0a- 

deze nozinici' mi pendapmepia f5p5 năsse în mit 

kape. Skpissopi. stafette, denerme tezegpafiue, ko- 

upinzstoape de semnzipea mea kă uea mai a- 

m'sn5ntr skămnstate fps snediate în toate n5p- . 

pize. În snaniă (timuă) de untă zizae semnzi- 
pea mea fs skimatv de tpei opi; k5%ă înui înki- 

nsisseps, qeea ue epea addegzpată, ks eă epeamă 

ss-mi upefakă noptsaă întp'o mie de kingri. În 
ageaze uipkăaape (nopanui osmtemiti) din kape 

amă uitită mi eă însămi o gpimadr, epeamă 

deskpissă ka &nă appestantă de mea mai mape în-
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semustate. În addesspă gănepusmsntsză ass- 
tpiakă îmi fpkă mape onoape upin avea aing5- 
mitoape 'Bopeipe de mine, mi ms Boi8 Sidi ka 
în Biitopă ss mepită de tita5aă (nameze) ue a 
sine-Boită a-mi da. . 

Astopitatea ns se msanămi nămai k5 upo- 
kramanianize sazne, ui se năsse mi me  20- 
kzitopii B5nziui ks izeaă zibepiatea ; kontessa 
AppiBagene întpe aanii fs appestats natpă-zeui 
mi ontă de ope săs npetekstă ks mi-apă fi fostă 
dată o mins de ajătopă. Aueasts fantz o afaaiă 
din ueze mai msate ziape itaaiane. 

Skpissoapea zpmztoape, adpessats de znă 
Aombapdă snsia din amiuii sti din Jlondpa, Ba 
da o doBadr de simtimenteae komuatpiogizopă 
mei mentpă Aszstpia. Sr n se site ks adestă 
suipită se manifest (se îapedeps) mi kiap în 
fana nozigiei: 

„În zioa de 30 Maptiă, aa ontă ope de di- 
„mineay5, nestea de făga asi Opsini se p5sn5n-. 
di în opamă. Desnpe-amsnsnteze avestei fexi 

- toni întpesaă k'o înfokape atst' de ie, înkst fi- 
gspize ainide (nasmeăpil) aaze tpaxapizopă de 
aăstpiani asia nătspr a o îmuedika. Kunstep- 
nauisnea (snaima vea mat mape) nstpăusesse în 
madată15 găBepnatopăazi. - Ilpimsră manistpată 
(jădikstopă) din uinsisaă Manteei măi kz-mi - 
emisse din minte de maats msnie; mi daka, ns'22ă- 
apă îi ninztă ksni-Ba din offinepii Itaziani, apă
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fi sztstă ne toni imnieganii (sa8jani) din fop- 
tepens, înuensndă de za insnektopă mi f5ps a 

kpăna niui ne meazS. mai de prndă temniuepă. 

„Iliama de aa Santa-Bapeapa epea nins 

de ostipi usstpiase, mi soadagii înkidea k5 sa- 

pikade stpadeze ae dedeaă întp' Bnsa 

„Tot-de-o-dat5. în toate nspuize cpams= 

Asi nonăzanisnea se addana în naptea de snde 

Opsini effektăasse (seBspmisse) minznata sa f8- 

925, supe a se înkpedinga de addeBrpsaă ns- 

Beazei ue se frkăsse; atst de neste. nătinus ai 

se nspea Mantsanizopă ks sapă fi nststă afaa 

Bpe &nă omă aura de îndprsnenă nentps ka st. 
întpenpinz5 mi ss noats îmnaini 0 fonts atst 

de npimejdioasss. 

„De za na din fepestpeze uezze mai de 
sussă azae &nei kase din Mepkato delle Gaaz- 

aette, se pedea dpentă în fepeastpa aeaasaei aa- 

ae kspiea gpiaze fsssessepr sfspemate; măani-— 

mea se dăsse akozo. Sfoapa ne kape se ams- 

sasse  Opsini epea sat, dap dpauii de feppă 

ui uietpeze nă se înzokzissepr k8 aateae. Totă 

opamăaă epea întp'o. stape de esaatanisne estpe- 

m'5 (sea mai Bie mimkape ssffaeteasks). S'apă 

fi ngtătă ziae ks Bpe-o mtipe pân saă ks Bpe 

snă eBeninientă de fepiaipe s'apă fi întsmnaată. 
În toate nzpuize se întpepaă snii ne aaii; oa- 

menii îmi fpekaă  mzinize.în stpade de pskăpie 

mi se npiBeaă nii ne aapii naini de măagămi-
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pe. Ynă npisitopă stpeină apă fi nststă kpede 
ks asestă appestantă igpită epea fpateze fie- kzpai 
omă we întsanea. În zadupă nozigia asstpiaks 
Bp5 s5 înuepue a penpima (0npi) npin stpru- 
nidie pia măzmămipe ue se pedea în toni. Sgo- 

„motăa% din opamă -aj&nse ks penezisizne ne aa 
sate; opi-uine sossea în Mantea afza fepiuita ns- 
BEA15, ue se noBestea în lkaffenexae, în teatpe 
m'în nmiepeze năgaiue. Adzoa-zi o m5agime de 
msppani intpaps în opamă ka nezepinii ue nin* 
Ss; se poaye înaintea epe 5nsi sikpiă ks ssnte 
moamte; mi în nismu upekasnisnezopă azate de 
“nozigie, fie-kape noteks, opi-ae stpadi kondu- 
kstoape za foptepens fspnika, de kspiomi. 

„Ilozigia mi emissapii si (snpe păuinea 
noastpz tpesze ss msptăpissimă km ksui-Ba din 
komnatpionii nostpi saă înjossită a sepi ue 
stprină uentps ka ss-uwi ksiutige npinea!) se 
îmupemtiaps în toats nappa. În timng de mai 
mzate ziaze texegpafsnă fs npeksnenită de as- 
topit5gi se wapă fi dată de psn5 Boe mi sn- 

- Meze 10pă snpe a năne mna ne âuestă atpt de 
katezstopă făpapă. Dap fs în zadapă! Dsmne- 
zeă aumspa ue auestă pspeată kspaniosă m'îază 
ga mai annspa. Bisaă kăpaniă axă a3i Feziue 
Opsini fsks o upofends imnpessisne în mal 
măani offiuepi din gapnisons, uri a dzoa-zi se 
zisea ks m5ani Agstpiaui - msptăpississep5 ma-
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pea- a0opă mipape mi kiap mazuepe afapndă fu- 
ga sa. 

„Mai  făssepz' vwepuetate ui aate kase în 
Mantea. [le ksni îi esngiaă fgsepps inteppo- 
vani mi totă feansaă de ikaenie fs întpess- 

inpat snpe a doBsndi msptăpissipi desnpe spe 

o konniBenns (îngeazegepe. sekpetz) ue nă e- 

sistasse nivi odats. Dap în nisma tgtăzopă a- 

uestopă manonepe, Opsini sksnasse. Ilpogidenna 

a25 -anmbpa în fega sa, mi în timuă de mai 

msate ziaz€ nousiayisneze din opaine manifestapt 

(înpedepap5) mapea aopă Beseaie, atst de ie 

măanămipe simgeaă eaze de n5oa okkasisne ue: 

ae offepea fsga azi Opsini: snpe a-ui manites- 

ta sppa a0pă inBetepate (înp5d5uinats) nentpă 

amsss'stopii psppei a0pă, nentps ommopstopii azi 

"Pazzoxi, a5i Snepi, a5i Gpazzioai, 25i Gpioai m 

“ai aatopă nensmspate Biktime, massakpate kB 

nzanăpiae din npea uezespa (Bestita) foptepenis 

St. Giopgio.“% | 

Saniă peksnosktopă kstpe nonopăză din 

Mantsa nentpă simnatiă ue mi-a apetată, mi uen- 

tp sinaepa Băkspie k5 kape a npiimită Bestea 

de skwnapea mea. - | “ 

K toate inBestiganizileze, kă toate sămeze 

de sani mpongsse deaatopiaopă, (nispiîtopizop5) 

mi k3 toate ameninuspize kă moaptea fpkste 

uezzopă ue mapă fi adenostită, că aisuseiă f5p5
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nisi o upimejdie aa z0kz2ă meă de pefsuiă (skznape). 
Tpeksiă penede d'a kspmezimsaă Statăpize 

Pomane, mi ksndă făsseiă d'inkozo ' de tspps- 
măaă s&năssă dipektă saă indipektă Asstpiei, 
m'5 afaaiă ks întpenime în sigăpanys. De amă 
fi fostă din nzoă appestată “mi înkissă înks. snă 
ană. nentpă ks epeamă aura de denpinsă ks Biaua 
din temnius, mamă fi îmnkată ka za mine-a 
lkass. 3 . | 

Ksndă ajănseiă în Eapeyia, afaaiă ks ună 
oape-kape Ilelissi, din Iapma, în snipe kă aanii 
îngepkasse d'a pesBsna păminea Asstpiei assas- 
sinsndă-m5 (omop5ndsm'5) în sekpetă. ITapti- 
tăaă nostpă se 455 dn &pmeae auesti omă. 
Ii ksnds amă ajsnsă în Engaiteppa afaaiă 5 
kanăaă gsBepnsmsntăzsi eaBegiană fskăsse ali 
appestată. 

Ms îndăoiamă întriă ks Asstpia apă fi Boită 
s5 se 'njosseask5 nsnt akoao înkst ss konsim- 
HD aa &nă assassinată (ommopă), dap krn05 îmi 
addzsseiă -aminte nenbssapea ls kape, în Itazia 
mi în Ongapia, ea komissesse infamie neste in- 
famie, făsseiă koninsă ks ns mise dedesse de 
mtipe fspr Bpe snă motiă. Întp'o kpiss peBoz5- 
nionaps, toate miz-10ayexe săntă, ka ss zikă 
ama. jăstifikaziaze; dap în timnă de ainimte nozi- 
tik5 aăkpspize apă tpeszi ss fie în stapea '20pă 
nopmaar (fipeasks), mi zeyize. kape kspmeskă 
souietspize apă tpeB&i assemenea ss fie pesnke |
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tate. -Azstpia epea în ziniwate, npin spmape in- 

teugizueaze saazze în npiinga mea fisuea$ napte 
din auează sistemă infamă ue kăp5ndă saă mai 

tppziă Ba ksdea, din kazsa opiginei mi Biuiz= 

pizopă saazze. 

Afae îns Azstpia ks eă amă tpekstă npin 

npea msaite npimejdii mi. n mi-e fpikz de tsa- 

Xapii saă assassinii smi; afae ks că ssntă în 
Engaiteppa snde aemize ssntă pesnektate mi e- 

sekgtate, mi ks daka spe snii din assassinii ssi 

nastiui îmi popă nszi kazzea zioa saă noantea, 

Boiă wti a ms anntpa. kK& toate asestea, snpe 
a kpăua ne auei seipi de osteneaza da mrkrsta 

mi nevtps kassaă ksndă ei apă aBea dopinna da 

Bopei kg mine, amă axaessă o aoksinus fikst 

(otspît5) mi Boiă faue a se nseaika în ziape 

adpessa mea (zok545 snde meză) ka-so mtie. 

Ilpetătindeni ne &nde tpeseamă, ms amten- 
taă feziditapisneze: ueaze mai înfokate mi affek- 

nisnea (isBipea) ue-mi manifestaă amiuii mei îmi 

epa mi mai npeyioasss,. Bopsa de „amikă“ e n'o 
întpessingeză ks smăpinus; mtiă kzi tpepge ssii 

daă auestă nsme. [le amisii mei îi amă totă- 

d'a-sna în inima mea wi-mi daă Biaua neutpă 

deninii. | 

„Baii ksndă ms B5z5p% 1 u5psaps Xakpsmi : 
ei îmi npimejdaissepr Biaua mi totă ue aneaă snpe 

a ms skena mai întziă, m" anoi supe-a ms a- 

jsta.  Ns nouiă apsta npin Bopse totă meea ge
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simuă nentps dinmii — aagii kapi n5 ms ks- 
nosksăssepr nisi odaiz, aă fskată totă ama men- 

tpă mine. — Bi epeaă ITALIANI! IIIi ue nouiă 
fage eă neutps dsnmii? _Kstă neotps mine, ka- 

pe mi-amă piskată (npimejdzită) ama de dessă 
Biaga k5 atsta nensssape; este mai nimikă d'a 

zive ks amă mpi nentpă denmii! Este tpistă 
npesenfă aveasts niag5 kape nentpă mine E ns- 
mai o noBaps! Kst Boiă tpsi, îmi Ba fi skm- 
us addasepea aminte de uei ue aă kgyelată aa 
mine ne ksudă epeamă appestantă mi daka Ba 
sossi Bp'odats momentăză dopită, Boiă întoapue 

ltaaiei issipea ue ei mi-ai uzstpată mie. 
N nentps snă indiBidă ui nenipă snănpin- 

viniă ei a5 apptată auestă depsementă. Benin- 

dă-mi în ajstopă; ei mtiaă sine ks se adpessaă 

za 3nă omă kape, de mi adessea nenopouită în 

sizinneze sazze, a5kpasse totă-d'a-sna nentpă 
avuează npinuiniă atst de sk&mnă inimizopă 20pă 

În timngaă aezzopă d'întriă ani ue spmap5 
dn skenapea mea, fessei sizită d'ans onpi în 
în tpei opame diftepente (deosipite), snpe a faue ss 
mi se tsmsdsiask5 uiuiopază dpeută, kai epea 
p5nită astă-fezză înkzt nă ms usteamă ine ne 
nidioape: "De ainui opi mai făsseiă npinsă 'de 
fpigăpi.' Famiaaiize we-mi dedeps 'osnitazitate, 
îmi fpkăps toate Bsnize îngpijipi mi-mi apstaps 
atteknisnea .(dpagostea) zopă. Findă ks epeamă 
desisă a ms daue în Engaiteappa, ms temeamă



257 

da ustea pese npin. -Fpanăia. top 35 ază. în 
m'ineae endapmizopă 45i VlodoBik : “Nanozeon. 
Kz toate auestea dispiiă să jaă aaea "kaaze,- ini 
aBsig  onoapea” d'a medea mai 'măate zizze- în 
ilapis$. în nisma.. senniopăazi [lietpi, insuektopăză 
sează mail mape aza5 npziniei. îmn'spsternti. 

Ksndă' ms Bezsis. odats ne nsmsntsat 
Engziteppei simpiiz ks emissemă iap în Bi205 ; 
înveusiă, nentps npima oaps de za appestapea 
mea, a. dopmi în zinte. Găssiiă în Jondpa magi 
din Bekii inei -amiui ui kpte-Ba amaizc famiazii 
ge-mi feksssep5 honoapea d'a:ms ipiimi întpe 
„denseze în timnaaă medepei mezze din pm în 
Engziteppa. . Azte nepsoane aa kape kp;etassemă 
de denapte mi ne:-kape- kpedeamă a ae penedea, 
ainseaă - dakoao, . mi ainsa zo0pă-îmi komnzekts 
întpistapea” se simgiiă ks n ngtăssemă îmBpr- 
mima ne fpateze meă mi ne koniii mei mai 
'naitnte d'a 1'6p5ssi. pappa mea nataas. < 

Opa m'ntsipei noastpe n este voate denapte ; 

npiBipize tstszopă ssftzetezopă noBiz€ mi genepoase 
săntă apintate assănpa Itaaiei, atpassede tpisteze 
mi  nekonteniteze psete aaze snei tâmneste ue 

st; s5 ekaate (isssknesk5), Noi 'zsiia esizanii 
amtentsmă affaps din nenins515 npimăaă semnază 

kape ka npokaama dpeuteaă nostps da peintpa în 

pendăpize  xsntptopizopă pesnini îmupeyipaă. 

stindapdzazi itaziană, în kontpa inamikaasi Itaaiei 

Jlinegi minte Bine, o! 55pBagi al Iteaiei! 
i
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k5 nsmai kg statopnisia, kă Biptstea, ks sakpifiui- 

za5 de sine-însămi, _kă desnpepsipea moprii, 

noi : nstemă doszndi aiseptatea mi indenendinua 

noastp5; kagsa nagionaz5 a5ssat5 în momtenipe 

de tatr aa fi5, din menepagisne în yenepanine, 

nă noate nepi kă deseespmipe. Fiyi gata amten- 

tsndă momentsaă faBopasiză; addzdeni-B5 aminte 

aine săntemă noi mi ae ustemă deBeni: nimikă 

55 n8. abBat5 okii Bostpi de aa Itazia, minta 

snepangezopă noastpe. Jla npima ei kemape, 

fini gata a B5 s&nn&ne îndat;; aa opdinăză ei, 

azepgaui, înfpăntaui ne tipană; wi întspindă 

kăpaţisaă Bostpă. upin s&sBenipea sakpifiiizopă 

feksie ne aatapănă uatpiti, înk5 de atppia sekoai, 

de sei mai Biptăouiă ui vei mai demni fii ai ei, 

immăiapi sBbiize Boastpe în sbnyeze  DepbSB5- 

nată - înk5 aaa nenăm'spateazopă Biktime, aaaă 

fpauizoă nostpi ommopini de Azstpia; 

2 Kambridge — Terrace, Xyde Pare. 

10 luiliii 1856. |



 PROCESSUU ŞI MOARTEA 

FELICB ORSINI 
CAPITULU L 

Eaks, dene ziapsaă fpanuesă „le droit.“ (1) 
kăm Sa netpekstă attentatană (2) nentp kape 

Opsini. fs appestată, jădikată, kondamnată ni 
„esekstată în Fpanaia, znde se afaa genită din 

Jonâpa ks tpi ssntsmsni înainte de-14. Langa: 
piă: o E 

„Afâimăaă onepei .mapi ansnmasse aa 14 

Jangapiă o penpesentauisne stpaopdinaps în se- 

nefizisaă si Masoa. Epea ksnoskată tstăzopă 
5 Îmnspatează mi Îmuzpzteassa se amtentaă a 

assista za avea penpesentanisne. Ja 8 ope mi 
(1) Vezi „Romsnslă“ No. 1 din anslă 1858. 
(1) Înserkare ks ksyetare kriminalr în kontra ksi-va. 

+
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nozina -mi fasteze fssseps pente de o f5p5-— 
mstsp5 de 5oms5; ausstea ammopnips nstepea 

zonitapei mi dama skens k5 o kontasisne tape 

za nidiopă (1). - a 
Ja 11 ope 'seapa 'se afap» addsnagi aa 

npefektspa nozipiei: domnază Royer, ministpă2% 

dpentsuii; domns Billanit, ministpsaă din întps, 
domnz Pietriy npefektsaă noziniei, domn. Chaix . 

d'Estange, ' npekăpopăă wenepazi, domnză de 

Cordouen, npokspopăză îmnspsteskă, domnszk 

Treilhaed,. jădikstopă de instpskpisne, mi dom- 
n5aă Nusss, ajstopaa3 upefektapei.nozigiei. Wep- 

getapea wins. toatz* noantea. Sa afaată ks în 
asea seaps snă pnită. se înfsgimașse ză sui- 
mspia din stpada Lepelletier; ks, dăuz de pana-i 

fs kuătats,. e445,. î5p5 a upebeni ne sine-nă, 
n5p5ssi sninspia. Den kste-Ba minte intp5 

snă aată omă foapte tsagăpată în snigzpie nr 

întpesr de stsnsns:ssă, de kape aszisse k'apă 
fi fostă psnită, frkendă deskpinuisnea figspet 
saaze. Gnăa5 din uei de fanr kstpe-kape se 
adpessasse întpesr de nsmeze stpnsnăati s5ă. 

Ja aueastr întpegape sepBitopăaă se tsaB5p5 mi 

n5 grssi nivi snă pesnănsă ; iap knd î1ză ame- 

minus kă appestapea, fază ansks o tpemăpape 

snasmotiks mi zeminz; dăns e-uni peBeni în 

(1) Mai votbeaskz akumă rs; vine va astea de kri- 
_molinele-malakof.



263 

simnipi mi.îzaă ansks.. de sapt, dekaaps. kB 

stpusnăaă să epea komiteze Opsini. 

-„Ia.3 ope de dimineâns Opsini fg-appes- 

tată. Bomseze, kape se nBssepr a msstpape, aă 

fopma ka de naps, naptea “2opă de jossă kon- 

npinde niinte geBe: smuazte ks kansgze ni 

săntă de tăuiă în gpossime de dans dexete, uri 

de o. nstepe nekgnosksts n»n'akăm; eaze.. epeaă 

smumgte ks o 'nsasepe esnzositoape mi 05 nă- 
tea konnpinde npojektize. - Băksnize de feppă 

ka kape atptea nepsoane f&sseps -p5nite mi om- 

mopiîte, :uponină -kiap din + somue se în 5pma 

isgăknipei se sfspsmaps în mii de Bskoui mi 

depsnsnapr, totsaă în .gizpăaă a0p5. — Loate 

peamăpize koaonadei d'înaintea teatpsasi se suap- 

sepr, mapkesa (înpeizimăaă dinaintea smei in- 

tpzpii) “ue sepss supe aunspapea nepsoanezopă 

kap6 gină ks tpssssp5, f5 gsăpits rieste toiă, 

ue niedestazăa5 (soka5) statăezopă - din fanada 

teatpuasi se fksp5 mate semne de .nankpi de 

some. na din apojektize tpekă npin gaaae- 

pie mi se înfinse în magasia 5nsi negzustopă 

de jskspii kape se afas în kvaggaă gazzepici ue 

kondsue aa săaeBapdă. Toate yeamspize kase- 

zopă în fana teatpăasi nsnt săss5 aa stagisaă 

azaă natpăzea fsssepr suapte. Ile fapa dinain- 

tea kaffeneaei Rossiui prmassep5 mai mate sem- 

ne -de npojektize. Mai maate affimspi ainite aa 

teatps se msnjip5 de szuye. Întpeita issăknipe
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snapse mi peseze - “kondzkstoaje: de: gază astă- 
feziă, ks fzakpize se. stinsepr.. îndats. . IlaBa- 
NiSAă. stpadei Lepelletier fs. -amtepnată ks nis- 
sină snpe a mtepye. SBnyeze de. kape epea ak- 
konepită. = . 

„Nsimspsaă pikiimezopt. fo. foapte Însem- 
nată; .din aBnuepii găapdei imuepeaze d&oi-supe- 
zexe oameni ai: fostă . zopigi, din. kapi. mante 
-gpeă psnigi.  &n-snpe- -zeue oameni din găapdia 
napisians aă fostă attioură, ginai gpeă pznini i 
snsaă: de „moapte. Din sepsitopii Îunspatazsi 
tpei we se ataaă. îndzprtsaă tpssspei fsssepr 
smopă p5nini; assemenea ri. pizitisaă tppssăpei- 

e apsis măat5 upesengs de snipită. Aftap 
de ssma oamenizopă psnini kape, de ne zissa 
mai. măatopă ziape, se. apks - uns aa 141, aă 
fostă : p5nini mi 29 de „kai ai apnuepizopă din. 
kape 5 de moapie. uri devi kai ai tpssszpei 
imnepiaze a5. wspită. ne z0k&.£&. 

o rea



CAPITULU N. 
Instpăkpiznea (uepuetapea) în npitinga a- 

gestăi attentată se fsks penede, alkkasapea se 

mpIjini. n&mai. assănpa 25 Opsini mi axă tpei 

Jtaziani, Ilieppi. Gomen ni Padio,-ka singapi as: 
topi ai fantei, mi npouessBaă se desssts în ses— 

si&nea  assiseaopă (jsdekstopii * kpiminaze) din 
denaptamentăaă Senei, npeksm Bpmeâze. 

PROCEDURA ASSISELORU. 

Şedinţa de la 29. Februariă. 

Akkssagii tassepr întpodami în saaaa js- 

dikstopiei aa 10.c0pe mi'jăm'tate. 

Opsini, în nîpst;_de 39 de ani, & de stată 
de mizaokă, nspsză sră înnene a se kspsnta, 

npipipea asi ă nstpănzstoape; gspa fp&moass. 
dinti feapte. aasi. E1ză noapts -kansaă în săssă 

mi-apănkz adeszea kszistspa sa ossănpa adsns-
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pii lo mape ainimte. bopsemte” k'snă akaentă 

nponânuiată itazieneskă. 

De Pudio, în nîpstz de 29 de ani, lCană 
kană gpossă mi enepuikă; nzpaaă stă negpă 

foapte dessă, noapts măstau5 mi papBb, 5mepii 

szi s&htă foapte "naagi, fana-i naaids. St5 foap- 
te ainiwmtită, kzaîntsaă îi & skaptă mi tape. 

Gomey, în Bîpsts de 29 de ani, tprssăpize 
oBpazsasi ssă esnpimă simuaiuitate, faga-i € pă- 

erig, nape BapB5 In apats mape odins săfne- 

teaskz.  - - 

“ ieppi, în pîpsts de 50 de ani, nspăză mi 
papea întpeags ksp»nts, imiatr sksptă. Ospa- 

ză s5ă, -k'o esnpesisne foapte enepriks, apa- 

t5 ippitazivitate. Eaaă noapts kan5aă în 85855. 
Kazptea se komuaekts aa -10 ope imi 40 

-mingte. Ilpemedinteze Delangle deskisse medin- 
pa.  lDăns obiangiteae întpepspi de nme, stape» 

xoksaă naimtepei. etc. axze akkăsanizopă; d5n5 

„aăemepea jspaniaopă, mi dănv aneaaaă nomi- 

na33 aaa maptspizopă în nămspă de 40. npe- 

medinteae npouedz. aa askăatapea mBpiizo0pă. 

Gomey, dekaaps ks Ilieppi "aaă-apă fi ad- 
dassă aa Ilapiseă sss &n& nme mi k'sni 
nas-uoptă stprină; kr mapă fi ksnoskată onini5- 

nea noaitikn a azi Ilieppi, kape-i npomissesse 
nămai &nă zokă pănă aa sn5 stsusnă în Mapissă 
kz akoao apă fi intpată în sepBiuisaă asi Opsi- 
ni, fsps sr fi aBslă kănomtinut de npoiektăză
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s5ă; ks aa 14 anzapiă i- apă fi dată Opsini o 5om- 
55 opdonsnda- -i a mepge ks dsuszaă; ks tok- 

mai în mingtsnă din &pmr, den ue tp5ss5pa 

imnepiaa% sossisse înaintea onepti, îi stpigs so 
apsnae  kstpe tprss5p5; k5 ează a sokotif-'0 a- 

acasta nămai &nă aktă de simnaz ssnnsnepe ie 
epea datopă strisnazii 85%; k5 n'apă îi aBstă 

Bp'o kănomtiniţs de effektaaă teppiziză ax25 Bom- 

sei; kr peBoaBepăaă, ue-'22ă denssse aa lkaffe-— 

neaoa' Broggi, '27ă-apă fi upiimită deaza Opsini. 

IIIi aa oBsepBapea npemedinteasi ks dekaapa- 

pisnea asi n8 epea sinueps, si în kontpadiknis- 

ne k& apstrpize sazze de aa npima vuepuetape, 
în kape m'sptăpississe k mepgsndă aa oneps, 

Opsini îi fshăsse kănoskată nzansaă nertpă om- 

mopipea Îmnspatsazi, pesnsnse ks papă fi mtiztă 

ks epea Bopsa d'a ommopi ne: Îmnspatsaă. 

De Pudio dekaapr ks a fostă tpimissă aa 
Tapissă de kstpe Bepnapd snpe a.ze întsani k&. 

Opsini, zik'sndă-i ks ga gssi akozo o okkă- 
nagisne; kr sossindă aa Ilapissă a kpslată ne 
Opsini, kape i-a îskată ksnoskstă naanspize 

saa6, întpessnds-aa5 de noate fi sikspă de ko- 

onepapea (konaskpapea) azi: ks eaz3ă n'apă fi 
poită s7 pefsse nămai de amopă nponpiă (isipea de 

ginstea sa), fiindă nspztă mai "nainte za Jon- 

dpa de aamitate mi d'a fi znă snionă fpansesă, 
geea ue '425-a fskstă a szfiepi ppnită tape k'5nă 

nsmnază ; kr a sokotită ks npin upiimipea
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npousnepii azi Opsini, apă fi fostă susaată de 
nspize komnatpionizopă s5i; k în geea ue se 

attinge de esekstapea attentatăazi, za snă sem- 

nază dată de Opsini apă fi apenkat; somsa, 
dam ue sapă fi petpassă întp'snă iptă d'an- 

npoane snpe a ns fi prnită de pskruize Yea20- 

pă-aate somee. IIli za întpegapea npemedinteasi 

d'a suăne ue: ssm5 de ani, npiimisse nentpă 

koonepapea aşi za kpimr, pesnsnse ks în mi- 
nătă1ă nzekrpii sazze za oueps “i se dede 300 
fpanui, wi mai "nainte aa Jlondpa în . dos psn- 
dspi kzte 14 mizinyi mi npomissisnea. ks se pa 

masti sogiei sazae o săms de 12 niizinyi ne toa- 

15 sentrmna.  . Pi o 

Anoi 5pms5 uepuetapea akkasatsasi. Opsini. 
lpemedinteae. De kzudă ie afai: appestată, 

D-ta .ai tostă întpepată în mai mate pindspi. 

- ami ai skimsată adessea sistema D-tazae de au- 
mbpape.  Dăns we tsg5daiuri. opi-de îmuspts- 

mipe aa attentataaă de za 14 lansapiă, ai îkstă 
ne 3pms krte-ga mrptăpissipi. Aueaze m'spts- 

pissipi qe-ai tpgrdsită mai tepziă, ne pm 4 
ai mai penpodăssă mai întinse, -mi în fine za 

wepuetapea de aa 9 fespsapiă, ai fskstă o în- 

tpeags m'sptspissipe. Kă toate asestea ai skpissă 

înainte kă - kzte-pa ziaze domnsasi npokpopă 

genepază o enistoa5 npin. kape pesăat kr B0- 
emti a petpakta npeuedenteze D-taaze mspts- 
pissipi. * Aksm aa kape sistem te-ai otspstă?
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Opsini. D-mi Boie tepogă, a Bopsi usgină 
de tîpekstă. Din jsnegea mea, ksyetspize. mea 

xe..toate fanteaze imeazae, n'aă asstă dekztă snă 

singspă oniektă, snă singăpă skonă; xisepăpea 

natpiei  meaxe, pese&napea în kontpa stpbinăasi 

iontpa anusssstopizopă, kapi ne îmnsmkă, kapi 

ne ommopă, kapi ne. jefzeskă mi ne săgpmă. 

Ks asestă skonă amă fostă în toate konsnipa- 

migneze nsn5 aa apsaă 1848, mi dans pestsp- 

napea asi ilis IX, amă fostă nsmită memspă 
az2ă konpengiănei pomane. 

- Ksndă PFpanvesii, ne kapi i-amă npiBită totă 

da-sna ka ne nimte amisi, aă depapkată în I- 

tazia, amă kpezstă ks ne Bopă tinde mpna. Dap 

ei nat întipziată a deseni nentpă noi nimte i- 

namiui însepmănari. Întp'ansaă din nmepoas- 

sexe attakapi - dipimeate în kontpa noastps, 25 

fostă pe'nuinmi mi noi fekspsmă kni-Ba npiso- 

niepi. Noi kpedeamă, ka totă-d'a-gna, k5-Fpan- 

aia 5 sea d'intziă întpe nanisneze sipinisate ui 

aisepaze mi k5 daka kombstea (se asnta) în kon- 

tpa noastps, este l'a fostă sizitr; noi dap dede- 

pbmă  aiseptatea npisoniepizopă ks stpigapea de 

mii de opi penetats: — „Ss tpriasks Fpanăia! 

s5 tpriasks zieplatea! sr tpriask ltaaia !& ” 
__ Dap ei km aă5 pesnsnsă aa penepositatea 

noastp»? A s&snendată ostizitpize în timnă d'o 

a3n5; dap aveasta epea nămai ka s'amtente pe'm-
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-udtepnisipi.  Atsnui aă pe'nvuenstă attaksaă, o 

mie în kontpa a zeue, mi noi amă fostă sasimi. 

| lpemedinteae. Nzmai pesnektsaă nostpă nen- 
tpă aipeptatea annsp5pii, m5 noate fasie a toze- 

pa &nă assemenea, aimBayiă. 

Akssatsă. Ile spms mamă dssă în Uie- 
„monte; ippitapea noastps în kontpa fpanuesizopă 

tpekăsse mi skpiamă totă-d'a-sna za Poma în 
toate konsnipspize kste s'aă fpkată, st se kps- 

me gapnisona fpanuess.  Daka mai esistă- xsp- 

_tiize konfiskate de gaBepnsm'sntaaă nânază, se 

-aotă pegzssi mi se Ba Bedea daka snziă ne- 

addespăpi. Amă konsnipată totă-d'a-zna în 
kontpa Asstpiei, mamă konsnipată niui-o dats 
dekzt nămai în kontpa. Azstpiei. În ansaă 1853 

amă kszztă în mpneae Aăstpiasizopă în Bnga- 
pia, ei m'a5 kondamnatE mi epeaă st mt snbn- 
zăpe ksndă amă gsssită „miz-z0k a Sksua: din 

temniu'5. 
i Atănii amă Benită în “Engzitepa, totă-d'a- 

una kă aveeauli idee, kg aueeami manie, de apei 

__s5 zikă ama, da fi fonossitopă natpiei. meaze, 

„da o skiua mi da ns esnsne zeae duoz-zesi 

de oameni a fi îmnăuăagi, ksmă o faze de -maată 

timnă Mazzini. 

Amă Boită ss aazegă kmize zegaae; mană 

adpessată kstpe snii din uaipii Engaiteppii. Amă 
“npongssă o netigisne găBepnsmsntsasi în faBoa- 

pea  npinuinizasi de  neîntpeBenipe mi snpe a
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“faue s7 'puetese okksnagisnea fpanuesz ui :a- 

astpiaks.  Dossndissemă simnatiize zo0pă ksndă 

a ekaatată penoata Indiei, nui înmeazeui ks auea- 

str kăestisne a npedomnită în Engaiteppa kăes-- 

tinea, Ltazianz. Aseasta este snă 25kp5 fipeskă. 

Esaminsndă kondinisnize nozitiue -aazze ts- 

tzaopă gsBepnsmsntezopă lzponei, m'amă o0- 

npită aa ideea ks nă se afa5 dekzt &nă -omă, 

“ape apă nstea s5 faks a înacta okkănanisnea 

msppii meaze de stpzini, k5 aueaază omă epea 

Nanoazeon III, kape da totă- -ustepnikă în E3- 

-pona. Dap totă tpekutaaă sră mi-a dată kon-, 

pinyepea ks nă Ba Boi 85 fakp. ceea ut. nmai 

eaa% singspă nstea ss faks. - Mptspisseskă dap 

ks 'Aa%-amă npiBită ka sn5 oBstakoză (nediks). 
HI atsnui mi-aniă zissă ks tpesse s5-'a25 fakă 

a dianape (a nepi.). 
Amă Boită, zisseă, st a5kpeză singspă.. Dap 

amă -pek&noskstă ks aueasta nă epea k& nztin- 

mp5.  Atănsi, îmnpeniapsaă -meă s'aă afaată ni- 

mte oameni kapi aă ksnoskstă npoektexe meaze 
wi kapi s'a5 assoviată aopă. Appestani, ei m'a5 

dengnnială.  Bszends-ms tpdată de diumii, amă 

aBstă -snă  simnimsnt; de pesssnape înkontpa 
a0pă mi'i- amă akkasată; dap asts-zi îmi nape 

p5ă de opi-ue îmnpeyispape kape apă nstea 

agopaBa nosiyiznea Koakkgsanizopă mei; pe- 

“tpalktă totă se amă nstată zise în kontpa a0pă
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mi daă nepsoana mea în sâkpifisisză pspii 
meaze. o . 

„Mb înkpeză, domaizopă, în îngezenuisnea, 

în snipitsză  dpeutzuii jsdikstopizopă mei, în 
npogitatea ispanizopă, kapii Bopă mmti a deosii 

ueeă-ue -amă f5kst& în toate  îmnpemisppixe 
stpiine wi minginoasse dekzapate „de. koakkasa- 

Hii -mei, dekzapanizni f5kzte s55 înpsăpipea fpi- 

uei, mi domnii jspani mtiă k5 fpika 'este snă 
nepodă sfstaitopă. 

Dagi-mi goe, B5 pogă, a peBeni aa deleaa- 

p5pixe ue-amă fskstă  attingătoape de Allsor 

mi Bernard. Kzt nentpă Alisor, eaa5 a năssă 
ss fazpiae BomBeze de ne uepepea .inea, dap ka 
nimte ogiekte -me-apă nătea sepBi aa nimte es- 

nepimente de gază. - Ilentps ks Allsor m'a ks- 
" noskztă în Itazia, nentps-ks kunomtea tpeks= 

t5ză meă noaitikă, ează a nstată psnzi addeBs- 
patăaă skonă nentps kape upeamă adeste om- 

pe; dap e5 pă i-ămă deskonepită nimikă. 
Isi Bernard, assemenea ns i-amă desko- 

nepită nimikă;, mi pedeni ks niui exră n'a zissă 
nimikă koakkssanizopă. mei. 

akm qe- ageamă s5 zikă aui, mi dekaapă 

ks Boilă nzstpa tuepea ass&npa ioallăsapizop 
mei, utst; de faut kst mi înnapte. 

Întpesată de anmusnteae 'esekatspii kpimei, 
Opsivi pesnsnse: Bsksposă în weea se ms npi- 
Bemte ne mine: Mi-am npokspată nsaepe. fex-
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mepstoape, amă adsss-0 în Fpanuia, amă f5- 
kstă pomeeie€, amă dată sua &nsi Ltaziană ne- 
kănoskztă ue kape 'a25-amă întsanită în -stpada 
Lepelietier, pomeeze aă ekaatată, mi amă fostă 
p5nită; eaks totă ue amă a Bz snsne. 

Întpepape. — “ine a fskată ss intpe Bom- 
peze în. Ilapissă. a 

Pesnănsă.— Zyhers. 
Întpepape.— Tine i ze dedesse? 
Pesnănsă.— Bepnapd, kape kpedea ks. e- 

peaă fskzte nentps annapate de pază. | 
Întpegape.— Ye pezanisniai anstă ks Ilieppi? 
Pesnsnsă.— Eă 'a25-amă ksnoskată ka okka- 

sinea  aektspezopă. ue-amă fskată în Engai- 
teppa asesnpa stspii Itaziei, ează se okkăna ks 
s5B-skpinpisneze se ms npigeaă. | 

Întpegape.— Ns te întpesă d'aueste peza- 
mizni. | | 

pesnsnsă.— N Boeskă s5 suis nimikă des- 
npe mexzce-aate pezanisni axze meaze. 

lpemedinteze.— Atsnui & de tpessinns ss" 
viteskă uepuetapea mi m'sptăpissipea D-taaae 
de aa 9 Fespsupiă (npemedinteze uitemte auează 
altă). | 

llpemedinteze.— Eaks dekzapspize D-taaae; 
ve ziui aa aueasta? 

Opsini.—- Amă înpeazessă totă ue mi-ai ui- 
tită; nbpasks-se vuei-aani, nspaskr-m5 ne mi- 

18
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ne, daka- Boeskă; eă nă Bois ziue nimikă în kon- 

tpa zopă. N E 
„ Mpemiedinteze.— Sistema D-taaze de anns- 

pape n5 se noate npiimi. Ai f5kstă mai 'pain- 
te m'ptăpissipi, ai esnaikată upea-gine naptea 
fie-kwpsia, atst a D-taaze kst mi a koakkssa- 

nizopă. Ai Bopbită de sfptăipea pinsts în stpa- 

da -Mont-Thabor No. 10; ai noBestită ae sa în- 

temnaată akoao întpe D-ta mi uei-azpi akkăsagi, 

îmnspuipea pomeezopă mi uzekapea Boasips a 

onep5. Ei sine, geaze ue-ai zissă săntă kon- 
fipmate upin dekzapspize koakkăsauizopă D-tar- 

ae, uakăm Bii s5 ne sugi kb. u5 epea Bopea 

dekst de snă komnaotă supe a assikăpa aiBep- 

tatea Liaziei! Bii ss petpakni msptăpissipize 

„ae tskgsseni! Yeea ue tpesze ss faui este a ne 

sn&ne maptea ue-aă asată koakkăsagii D-taaze 

mi a n&me Iieppi. Assănpa axestopa amtentă 

pesnzusăaă D-taaaze. 

Opsini.— Namă nimikă a snsne. 
lpemedinteae.— Domnizopă japan, Bedegi ue 

poză ia Opsini înaintea D-Boastpr. Eaaă na 
kpanată nimikă aa instpeknisne, n'a kpsnată ne 

koakkăsagii sri. Dap aa azdiengs, € aată-ue-Ba. 

Aksm îuli skims poa5z5, Boemte s5 fak ue 
Meneposăaă; dap ueea ue-a diktată atanvui, u fostă 

skpissă. mi B'a fostă ssnnssă. Akkssatsze, D-ta 

n& goemti a Bopei, domnii jspagi mtiă neutps=
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ve mi Bopă npeusi motiBeae D-taaze; ss sp- 
msmă dap: Aa 

Ilpemedinteze.— De snde ai azată matepia fas- 
kzprtoape ks kape epeaă &mnazte somzeze? 

Opsini.— Ilsasepea feayepstoape a fostă fa- 
spikats za Jlondpa d'snă omă ne kape ns-'aa2ă 
Boig nămi.. Epea făaminată de Mepkspă.. It 
noskă stikaa se-mi apsni mi kape s'a osssită 
în kamepa mea. Amă fostă ksmuspată dsos 
întokmai za /londpa snpe a addgue fsaminatsaă 
întp'&nseze; dap mamă gendită ks epta mai 
Bine a-'225 caunine în stape“ smedr, mi'225-amă 
addăssă în saksaă meă de noante. îngsazită în 
xspiie mi kspus ue ae 'mmsiamă din ksnd$ în 
ksndă.. Amă smnastă că snssmi 'BOmBeae; mi-a 
tpepsită mai întris si assskă năabepea mi d'a- 
deea amă învenstă a o 'ntinde ne xsptie de stpe- 
kzpată. Ileste dgos ziaze epea înks smeds, mi 
supe a stspmi a tpessită s'o ussăkă uvpni N'Epui, 
uzind'o deseaits ne xsptie azngs5 feksaă meă; 
stamă aaapiapea ks opozouizaă mi snă tepmo- 
metpă în msn5; daka o skintee apă fi kzstă 
ne dzusa, amă fi szpită în aepă ks toatz kasa. 
Fueamă aseasts onepape noauntea; a tpeBsită 
s5 u5i8 fie-kape jsmstate din kăantitatea ei de 
kste tpei opi înaintea fokaazi mi so yiă în 
fie-kape dats kste dos ope. 

Ksndă nsasepea a fostă askats, amă zm- 
maztă sompeze. Amă smuastă ne seaze tpei 

*
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desmspsnBuds-ze de za miz-a0kă, dap amă 8s5- 
zătă k'aueaaă metodă de smnastă epea foapte 

upimejdiossă, ksui daka snă gpssnte din avea 

msasepe apă [i intpată în măpsnă, Bomsa apă fi 
nzesnită. Amă smnastă dap ne meaze-aate ne 
săssă tspnsndă n5aBepea npintp'o xsptie ÎNB5p- 

tits ka manie. 

- Întpegape. — De za stpada Mont-Thabor . 

uzekat-ai îmnpesn5 k& koakkssagii D-taaaze? 

Pesnsnsă — Da, domnaze, epeamă akoao. 

Întpegape.— Fps ekăiokă ... ks epeaă 

mi denmii akozo, di o msptspisseskă. 

Pesnănsi— Aweasta, & tpeasa 20pă. 

lpemedinteae:— De Psdio, fost-ai akozo? 

De Psiio.— Da, domnaze. . 

Ilpemedinteae.— De Psdio dekazaps ks ds- 

n5 npima somet âpsnkats de Gomey, i-ai zissă: 

e psndaaă tisă!“ | 
Opsini — Aneasta ns este addeespată. 

De Podiv.— Este addespată. 

Opsini.—- Ilopi asa de addepspată totă ae 
zikă ei .. . Eă săntă gata aa toate. 

lpemedinteze.— N & nisi o panionape a 
kpede mai msată popseze D-taaze dekst azazekoak- 
kăsagizopă D-taaae. VYinc a apsnkată a.tpeea 

BOmE5%? S'a g5ssită na ne stpad. 
Opsini— Aueea epea a mea. 
llpemediuleae. — S'a gssită sna aa Ilieppi,
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Gomen a ap&nkată sua, de Padio aata, . „. dap 
a tpeea, kape a elkaatată? . “ 

Opsini — Amă dat-'o suzi liaziană ne ka- 
pe! 225 întzanissemă în stpada Lepelletier. | 

“ Întpegape — În-ue a0k5? 
Pesnsnsă — Ja koausaă stpadei Posini. 
Întpepape — Din întemnaape? | 
Pesnsnsă — Ns, eaaă m'antenta; epăa. a5- 

kpă konBenită: 

Întpegape — Ama dap te-ai înnezzessă ks 
dsns515, fsp5 s5 mtie kăakkăsanii D-taaae? 

Pesnsusă — Da: 3 
întpepape — Bopsit-ai kăi-Ba desnpe auezaă 

Itaziană? | 
Pesnsnsă — Nimsasi. 
Înțpesape — N3 te-ai nlepezstt dap în kg- 

akkăsanii D-tazaze? 
Pesnsnsă — În korsnippi se tere vine 

pa de toalz aămea, mi tpegăe totă-d'a-zna pe- 

xanisui askănse kape ns se snsnă aa toat aă- 
mea. SE , 

Întpepape — 'Te-ai temstă kiap mi de 'sn- 
35-ui, nă te-ai înkpezstă în kăpayiăa8 D-taaae, 
fiindă-ks5 ai însspuinată ne aatăaă ss fak ueea 

ve tpesăea ss faui snsă-ui? : 

 Pesnănsă — 0! ns, epeamă sikspă de mine. 
Întpesape - — Dap ai: skpissă domnaasi 

rpokspopă menepază ka ss pe'mninui msptă= 

pissipize koakkssanizopă D-taaze, ue ae attpisăi
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fpiuei, mi zisi, m”. ai penetat=0 ani, ks fpika 

este snă sfetăitopă nepodă. — N3 este ea kape 

te insnips? 

Întpepape — O! omsaă 5 kspuia- 2 fpiks n 

Bopseimte km popreskă-eă aui. Ns Boeskă sp 
komupomită ne uei-aani; caks totă. 

lpemedinteae. — Dap ai komnpomissă ne 

Azasop mi ne Bepnapd. Ilentps de pes da 
faze kănoskstă mavează Itazians? 

Opsini — Amă nstea ss-'a2ă nsmeskă, ksui 

kpeză ks akimă tpesze ss, fie emită din Fpan- 

ia, uii za adsnostă de toate nepsekstspize, dap 

nă Boeskă a-"415 nsmi. 

lpemedinteze. — De Rzdio, ai Bszstă ne 
Opsini Bopeindă k'snă ltaziană ? 

De Pădio — Ng, domnaze. 
Ipemedinteae.— N'ai eszată „kozo ap "g- 

n5aă din komnatpionii D- -taaze, îmnpeyi5pă2ă 

D-taaae? | 

De Psdio — Ne. | 

Opsini. săppizendă — O! eaaă anea aată 
z5kp5, mină nstea ksăta în măanime figăpize 
kănoskate asi... Eaz5 apea 0 BomB5 În N0z5= 
nap5ză asi mi aueasta .iîzz3 npeokksna oape km, 

se 'ngeaane. 
Ilpemedinteze. — Ama dap t5grdsemti k'ai 

apănkată o somez. Askăatz, Opsini, îi Boiă 

suăne eă nentpă ue tzoiduemti în kontpa ezi- 
denpei (înbedepspii) fantezopă ue te s5gpămr:
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Tltii ks în spmapea auestsi attentată, siktinie 
ngmepoasse aă fostă aosite din kape snezae aă 
mi _măpită. IIltii ka "n nsmspăză zopă se 
afas konii, femei, sstpsni, p5nigi ni ommopâîni... 

Este &nă miposă de snye 'kape se apdiks nsn5 
aa D-ta mi gi se spk5 în kpeepi. În fana ts- 

tanopă auestopă ommopspi, simyi tpebăinga  d'a 

ne faze st kpedemă ks n'ai azată nisi o napte, 

gează năyină, dipekts, mi ks daka kpima «pea 
în kgetaă D-taaze, mbna-ui a _p5massă stp5- 

ins aa kommitepea ei. 

Opsini. — Ns, n; ns & ama. TIpima Bom- 
55 m'a ps5nită; mi daka de Padio, kape m'akka= 

s5 ui ripetinde k'a fostă aunpoane de mine, s'apă 

fi afaată în addesspă ne A5n95 mine, apă fi 

Brzstă ks epeamă psnită mi apă fi soBss-%0; 

dap eazaă n'â Bopbită desnpe” aueasta. DoBads 

ks n'a fostă a5ng5 mine mi ks n'amă nztată 
ss-i daă opdinăaă de kape BopBemte. 

llpemedinteze. — A dgoa somes a ekaatată 

aa zeue sekande dans aea d'entsiă, mi a tpeea 

assemenea za zeue seksnde dănr a dăoa, Ba st 

zik5, dsns intepaaze de timnă foapte skspte. 

Desi se noate npea zine ka D-ia ss fi fostă pr- 
nită de a tpeea somss, aueea kape-ai apsnka- 

t—0 Bnsă-ni, e 

Opsini. — Aseasta este o npessnngnepe ue 

faui, domnzae npemedinte. 
llpemedintexe. — Ns fakă npesnnsnepi; npo-
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sapizitatea,. annapinga , addeespăză înfine,, este 

ks D-ta ai apsnkată a tpeea pomsr. 

„ Opsini. — D'amă fi poită s'adontă o siste- 

ms de tsgrdsipe, amă fi nătatg tsgzdsi BOmBE- 
ae mi nmistozsză. Se popeemie de ssnqene ue 

epea ne nisioză: se afzaă aate nepsoane kape 

aă fostă pznite za niuioape mi kape aă 'agată 

agezzamă dpsmă ks mine; mi npin spmape aueazză 

ssnye nstea fi atst ssnyeze azopă kst mi aa2ă 

meă. F'spv 'ndoiaz5 îmi nape pră de toate a- 

veste Bpiktime, sântă tpistă gendindă-ms aa totă 

ve sa 'ntîmnaată.  Daka sEneae meă apă nă- 

tea pesksmnspa ne seaiă Bbpsată, săntă gatta 

a-'125 da din toats inima mea, eaks-'425. 

Npemedintexe. — Ss Bopsimă de antevedin- 
meae D-tazze. În ansaă 1845 ai fostă kondam- 

„-nată aa gaxepe ne giaub nentpă nimte fante de 

konsuipape mi de insuppeknisne. Ai fostă anoi 

amnistiată de psBepnrmsntsză asi llana. Ja 

1847 ai fostă gonită din 'Toskana nentpă fante 
de konsnipape? | 

Opsini. — Ns sa dată nidi o sentingus în 
kontpa mea; amă fostă isgonită, dap f5ps js- 
dikatz. i 

Ilpemedinteze. — Ai fostă tpimisă aa Anko- 
na, în angză 1849, ka komissapă stpaopdinapă 
ax45 tpismBipatăai Mazzini. 

Opsini.— De msaztă timnă, ss Gpigopiă XVI 
mi s55 Ilis IX se seespmieat assassinate nep-
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manente în vepksză Ankonei, mi komissizneze 
tpimisse akozo aă fostă nenztinuioasse ka sm ze 
faks s5 "'naeteze. Kzndă penzpaika fs npokaa- 
mais, assassinii se kpezsp5 mai astopisani de 
kst mai "nainte; mi askpăpize ajănsessepr n'5- 
ns în usntăză ks de aa'îmmăpuităa$ sepei kase- 
ae ui nprB5aiize seînkideaă. Fpanuia mi Engaiteppa 
fskăssep5 ameningspi, tpimissesseps kommissapi ; 
că fssseis tpimissă în aueeami kăazitate din tap- 
tea gsBepnmsutăasi penspaikană. - Dedessemă 
napoza mea d'onoape d'a faue ss 'nueteze ausa- 
ze kpime, mi mi-amă ninstă uapoaa. | 

_A tpeszită sp lkonsnipă sape a pesmi în. 
missisnea mea. A dăoa zi dau sossipea mea, 
amă n5ssă ss appeste tpei-zeni mi daoiindiBizi 
din naptitsaă satpa-penspaikană; opdonaiz s5 
se fak nponesssaă, mi dzus uinui zizze toate 
kpimize înuetassepă.  Amă npiimită atsnui sa- 
astspize mi feziaitspize tatăzopă konsgaizopă. 
Tionaapitatea mea înss epea nepdsts mi o nsmks a. 
fostă deskspkats assănpa mea. Întp'o npokzama- 
misne we nsbaikassemă, am zissă:, Penspaika 
nă este  assassinatăză. Ki tpesse so zikă 
aia îni uăbaikă, assassinatsaă nă intps în npin- 
giniize meaze. (T'sasspspi în fsndaaă a5ditopăazi). 
Tpeste ka aigeptatea Itaaiei sz fie pasats, nă 
me assassinată, “ii ne mopaBspize uezae Bsne mi 
pe niptste!“ | 

Ilpobinuia Askoza epea în npada tsaxapi-
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z0pă; ksazsgspii pekpstaă aăntstopi, mi kă 
mapi  ameninuspi. AmS institsită: o jsnts 
(jsdikstopie). miaitap5 în kontpa indisizizopă kap 
desp5dsuinasseps apespil ziseptegii - Auei kapi 

fpkăssep5  azeasta, epeaă tprdstopi, fiindă-ks 

epeaă tpei gsBepnatopi. ' În timnă de penoas- 
mine  a5kpăpize tpezze ss se fakz kă gpans; 
ei fsssep5 dap kondamnagi aa moapte. | 

Asei tpei kondamnani epeaă ss fie esekstayi; 
dap addsksnds-mi aminte ks epeamă omă mai 

"nainte d'a fi fenkpionapă, mi-amă zissă:, Apă 
fi o bapapie a esekăta sentinga“. Kiap în 
zioa  otrprts mentă esekztapea aopă, ne ksudă 

se afzaă în msineaze npeonizopă kapi îi npenapaă 

aa moapte, amă tpimissă opdinsaă a se săsnen- 

de sentinga, mi i-amă asată ka mine. Asts-zi 

ei  okksnă  nostspi săne să5 gsBepubmrntsaă 

manază. Kpt desnpe kondsita mea în missinea 

vyeamă astă. eakz se amă a susne: Mr afaa- 

mă întpo npoBinuie densptats, înkonmspată de 
inamiai; tpepăea s5 ms sepBă k5 sistema în- 

tpeBzinmats de Nanozion I, “mai k5 seams în 

pespeazneaze saaaze uezaze d'întziz, sistema pekăisi- 

nisnezopă siaite. De-aa pestazizipea gsBep- 
nsmsntsA8i nauază, askpăpize saă skimsată 
kz totsză.' Se  Bopeemte de  kondamnapea 
nponănmats  kontpa mea. lDaka magistpagii 
Fpanviei - kapi săntă atst de onesti, atst 
de  aăminagi, atst de nzini de dpentate, 
apă  az5a osteneaza a mepue în axea gapps, în
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Statspize-pomaue, apă afza ue sentă tpisănaze- 
ze în kape toate fopmeze dpentznii ssntă 
Biozate. (siazite), mi kape n asksată dekst 
nămai insniprpize - noaitiue mi “Simgimsnteae de 
pesBsnape. 

IHpemedinteae.— Eaks, Domnizopă jspazii, 
kontpa naptida de weaze ue ne snăsse aksssatsză: 
Din otzpîpea ue se afa5 aa dossapiă, pessats 
k5 a fostă dekzapată kăanaziză, I-iă: Ilentpz 
o xogie de 1000 sksdii pomane; 2-aea nentpă 
xogia &năi kaază; 3-azea nentps a5ssă d'aztopi- 
tate; A4-aea uentpă xonia &nsi katspă; 5-aea 
uentps o  xopie ks sizsipe a mai măată de 20 
mi mai n&gină de 100 de skudii; G-aea neatpă 
o xonie do sămr de 20 skadil; T-aea nentpă 
aa  Xogie; S-aea nentpă o  aăape sianik 
în uagssa 5nsi npeotă; 9-aea uentpă o xopie 
ks sizsipe; 10-aeea nentpă xogia &nopă kai; 
1i-aea . nentpă xogia sneiiene; 12-aea nentpă 
aăape simnik5 de Bani; 13-aea nentps săstpa- 
pepi în nagăBa mai măatopă  kommsne. INIi. 
eaks - nentpă ue akkăsatăaă Opsini a fostă si- 

zită sr fags. 

Opsini— N'amă, fegită dinaintea snei otspspl 
jsdikstopemti.  Kendă Poma s'a asată, sa fostă- 
zissă k5 nă nătea s5 pemre în ltazia: 1-5i aueia 

kapi - Botassep5  dekadenna asi Ilana, mi eă o 
Botassemă; 2-aea, auci kapi a% fostă amnis=
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tiagi de Ilana, mieă snzzSamăfostă. Epeamă 
dap sizită a nspsssi mappa mea. Eaks nentpă 

ue amă fagită. III anoi dens tpeizani mai în 
pm ms: akkăs5 de xogii mi de săstpamepi. . 
Dap, domniaopă, krndă ape sine-Ba tpsne a nstpi 
mi n'ape nimikă a ae da, atsnui 8 nepoită s5 
fak pekăisinisni.  Avuastea epeaă nimte îmnps- 

„mătspi sizite ve ae . opdonais, mi tpenseaă 

afi nastile de gsBepnsmsntsză penăpaikană. 
„Dap  găBepnsză fs pestspnată, mi se notă pe- 
gtssi în Poma opdiniae ue dedessemă nentpă 

nabtipea z0pă5. Eakr ueea ue a fskataă osiek- 
tăaă  auestopă kondamurpi npin kontsmaniăne 

-(dape de otspipe în ainsa, nspităaă). 

Ilpemedinteaze.— Vine pi-a dată înmtinzspi 
desnpe  mepssaă tp5ssăpizopă Îmnzpatsazi ui 

desnpe opdinea koptegisasi ? 
„ Opsini.—- N ssntă datopă a snăne addeBs- 

p5a5 dekzt nămai în ueea-ue ms npiremte ne 
mine. Ks5 kste-Ba ziaze înaintede 14 Iansapiă 
amă Brzătă întp'o seapr o iza5minape mi amă 

vtpesată ue epea. %nă askpstopă îmi pesnsn- 
se -„Îmuspatsză se dăse aa kpoitopsaă s5ă.% 

în tpCsate de nsteaină s5-'a25 Bsză; îmi pesnsn- 
se kz n5, koui d'a-'aa% pedeă epea aneBoe. A- 
tănui întpesais msnă omă aa2ă uoziiei (ser- 
gent de ville) kape-mi snosse ks Îmnzpatesă 
se dăuea aa oneps. Ilentpă-kr nă-"A15 BbzBs- 
semă nivi-o0-dats, asals &nă Biazetă d'opxestp5
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mi intpais în saaza teatpăazi. În asea zi amă 
B5gată de seams k% în seara ue În patsaă, 
-mepyea da oneps, se izz5mina famada teatpsazt. 
întp'snă lină deosigită, Jla 14 lansapiă, B5- 
zendă npegstipi de izzsminape, amă îngeaxessă 
ks Îmnspatsză epea s5 meapg5 în auea seapr 
aa oneps; affap5 d'aueasta uitissemă affimsaă, 
npin kape se înmtiinna o penpesentaniăne în 
genefiuisaă snzi domnă . .., snăi domnă ... 
amă sitată nămeze azi . . ..mi seapa amă Be- 
nită. 

Ilpemedintexe— Dsos tpassspi npenedapr ma, 
îmnspatsasi. Km sa "ntsnnzată s5. ns se 
apănue pombeze asssnpa. aseazopă tp5ssspi? ai 
mtistă dap ks îmnspatază ns seafaa. întp'Bnseze? 

Opsini— “ei ae aă apsnkată somreze aă 
jdikată ei-sn ssuri. a 

llpemedinteae.— Dap opdinsză ue ui dată 
asi Psdio ? | 

__ Opsini— Tzg5dseskă. Kndă daă napoaa 
mea  d'onoape, noate s5 ms kpeazs sine-Ba. 
În npovessăză asstpiakă, îmi zissep5:, Boemti 
a da napoza D-taaze d'onoape ass&npa kstspui 
usntă ?“ [E pesnsnseis, ns, kind Dă Boeskă a - 
snsne addeespsaă. 

Ilpeinedinteze.— Ks toate auestea,. aa instpolk. 
mine pă te-ai temstă a te kontpakta adessea. 
De snde npozină banii ue saă grssită în 0ss€- 
ssisnea D-tazae ?
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| Opsini— Din nupodsktsză aitipizopă mezre 

în Fngaiteppa. 'Tpekstsză meă, sksnapea mea 

de aa Manta, attpasseps atennisnea asssnpr-mi 

în Engziteppa. Kzpsăpize meaze epeaă foapte 

gisitate, mi intpapea se nastea sksmnă. Kossst 

a kemtigată astă-feaa% mai mzată de 18,000 aispe 

stepzinqe. | 

lpemedinteze.— Ja întsmnzapea ksndă 

asominasiaăa$ D-tazze. attentată apă fi isstită,. 

ne ue konkspsă (ajjstoă) te-ai fi pezerată în 
Ilapissă ? | 

Opsini.— Mi-amă zissă: de ge Ba înt'smnaa 

geBa în Ilapissă, noate se Ba skimea sistema 

ge Fpanuia o &pmeazs în kontpa Itaziei, mi se 

ga npodzue fsp5 'ndsoiazt 0 skăzape în pappa 

mea. | 

 Mpemedinteae.— "Te-ai fskstă dap assassină 

în Fpanuia kă snepanga snei peskăa5pi supe 

a peda Itaziei aiseptatea de aa 1849? 

Opsini— O! indenendinga mai întriă; ksii 

Itaaia ns noate npetinde aiseptatea de ns Ba pe- 

dossndi indenendinua, doada este k'amă skpissă 

D-asi Hassp ks  natpiotismsză meă ng epea 

nămai în kzBinte, ui mi în fante; kr Bois figata 

totă-d'a-ina a komsatte ne stpsini; k'5-i offe- 
peamă kgtezapea mea, enepyia mea snpe a-'425 
ajjsta s» dossndeasks mai "nainte de toate inde- 

nendinpa; wi ks, de mi penăsikană, ns m5 kpe- 

deamă în dpentă a imnsne ntpeapea mea snei
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napisni întpeui. Nz mi Sa dată nisi snă pes- 
n&nsă aa auea enistoa: 

llpemedinteze.— Se tie km îngeaaeyeai 
D-ta ziseptatea.... în tpismBiapateaă pomană m 
în aate nspuii. - | 

Opsini.— Nz te nouiz onpi d'a fage opi-ue 
npes&nnănepi Bei Boi.- ăi 

Dsn5  Opsini, spmz inteppogatopizaă asi 
Iieppi, kape isgrdsi ks apă fi zată Bp'o napte 
aa attentată; wi kaăsa uzekzpii saze de aa Bip- 
mivgham zisse k'a fostă nsmai Menipă nirate 
ipesi de famiaaie, mi mai k3 seam's dopinna da 
peedea ne fisaă sră. Desnpe somsa we s'a 
gsssită aa dinszaă mi desnpe afzapea: sa de 
fans . aa onep5 ks kpte-Ba minate îvaintea 
attentatsazi, faze spmstoapeae delzapspi: ks 
Opsini: kape se temea do nepkăisigisue domisi- 
Ziap5, 'a2ă5-apă. fi pagată a-i N5stpa sna din 
5ombeze sazze, mi ează apă fi a8at-0 2a densă1& 
f5p5 a mmti kg we epea komnssss; k5 Opsini 
i-apă fi otspriă snă aokă de întpanipe întp'o 
kaffenea ne BăxeBapdăpi, dap neksnosksndă 
sine sităapi&nea axeazei kaffeneaae, s'apă fi npe- 
&mBAată în a&ng1ă Băxegapdezopă:: ks ajsnsă 
za onepa mape (teatpă ează mape), sapă fi 
mipată BBz5Nd'-0 izz5minats wi apă fi întpesată 
mentpă ue se fzuea avea iza3minape: mi ks în 
azeală  minstă a fostă appestată. Intpezată 
desnpe  nistozăaă penoagepă ue assemenea s'a
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gsssită aa dnssaă, ds &pmstoapea esnzikape: 

„Întpe measse ni meante ope Opsini a Be- 

nită aa mine mi m'a înBitată ss 22% însoneskă, 

zikendz-mi ks epea ks tprssspa; fiindă-ks n 

m5 înkpedeamă întp'5ns545, adassemă nistozsză 

kă mine nentpă opi-ue întsmnzape mi ka s5 n5 

fig fps aunspape în m'sineze sa4ze.* 

Inteppogatopisză mină nsn5 aunpoane aa 4 

ope. Dsus o skspti na5s5, npeuredinteae însenă 

askăatapea maptăpizopă, npin kapii nă se af25 

niui o fant5 nos, mi kapii, npin &pmape, epeaă 

de nznină intepessă. 

Adaoă-zi, aa 26 fepsapiă, medinga se des 

„kisse aa il ope mi &pmr askzatapea maptăpi» 

z0p5, dens kape npemedinteze dede ksesntsaă 

npokăpopăasi menepază Chaix-VEstange, kape 

npintp'snă ksBîntă foapte exokăentă apsts k51- 

nabizitatea akkssanizopă. 

Eak's mi nzedoapia D- -a5i Jules Favre în an- 

wspapea 25i. Opsini. 

lipemedinteae. — Kzesntsză îxză ape Maes- 

tpsaă (1) Jules Favre. agokatsaă z5i Opsini. 

Jules Favre.—- „Aură oi ss nouiăda aa o- 

napte mimkspize dăpepoasse ue ms fpsmsntă 

mi ms domneskă, snpe a faue o năBzikt mi sin- 

uepr înkinnape tazentăasi opatopszsi de ksame, 

kape a iazăstpată atztă de msată timnă opdinsaă 

nostpă &nde xokz2ă. ssă este goză; mi snpe a 

(1)  Titla ae se ds avokagiloră mi notariloră.
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faue s5 se simut săBBenipea a5i,. k5ui epea de 
neannspată a apănka o a5uipe atstă de pie as- 

supa înfpikonrstoapezopă - fankpizni ue a npii- 

milă mi kape daă ksBîntăazi s55 o mspipe mi 

sn8 fapmekă ue pe'naans foapte astopitatea zopă, 

(4) INli ks toate auestea daka o stnkr-s'apă fi 
nststă înfenima asi în aueaste îmnpeyispape, 

apă fi fostă mai nsnină nentps dsnssaă de kst 

k5 nă .înipanemte nisi o nedik, ks nă noate 

agea &nă adeepsapă (npotiBnikă) sepiosă. Kape 

d'întpe noi mai "nainte d'a azzi auestă ezokăentă 

anează za miaxz, aucaste esperteasks înfokape 

za pesnektsa Biegei omenemti, n se înfiopează 

de sntimsntape za deskpiepea ssniepoassei tpa- 

gedii în kape atstea giktime E5zăp5 stponiate 
(uiăntite)? 

„Kape din noi n5 este konnpinsă de snaimz 

aa neg&poassa deskpiepe a avestei nzoi Biktime 

datr fanatismăasi noaitikă? Kapc d'intpe noi nz 
nabnne zpsitexe naniănei noastpe upea de maate 

opi esnăssw za întoapuepea nopă assemenea 

lkpime? Negpemită ssntă asi diftepite npepi us- 

ssnpa msatopă a5kpăpi. Aueasta este negpemită 

eptată, mi uepă Boia D-asi npokspopă genepază 

a n5 mt 'nkaina 'naintea ttzzopă npinainiizopă, 

  

(1) Jules Favre vorbente avi de avokatslă Chaix 
d' Estange, kare fiindă nroksroră generală, a akku- 

sată, în nsmele gsvernsmsatslsi, ne Orsini mi ne 
gei-alyi nzrzi ai attentatalzi de la 14 Iansariă. 

19 
.



290 

„tătzopă aitezopă, tatszopă oainenizopă, ue an- 
ns5p5 D-sa. Daka timnii în kape tpsimă se on: 
nănă aa aiBepă esnpessisne a kămetspii meaze, 

nă nzstpeză mai năuină k'o msndpie pezoass 

desnotismă1ă sakpă aa15 simyimsntezopă mi aază 

kpedinmezopă mezze.: Simpo4s1ă meă înss wa 

fostă. niui-o-dats sabia nisi uămnazsaă. Ssntă 

d” intpe vei kapi &pp5skă Biozapea wi ngtepea, 

ksndă ns sântă năsse aa sepBiaisaă dpentsazi. 

Ns kpeză k'o vanisne se pemeneps npin snye, 
daka ea se aasss-a. ksdea în desnotismă, zan- 
usaă ei ns Ba fi sdposită de feppsaă- snzi zaui- 

gamă. . Gupepnsmsnteze nepă npin vus5uri kăa- 
na a0pă, mi Dămnezeă kape nstasps opeze a0p5 

în taineae etepnei sazze îngeazenaisni, mtie a 

npegwti uezzopă kapi nd kănoskă etepneze saaze 

ae, katastpofe (sfzpmitapi nenopouite) nenpe- 

Bszste întp'sn5 kină ks măată mai teppiize 
(gpoazniue) de kt ispăknipea. nei sneate de 
moapte înkinzitz de konsnipatopi. | | 

„Eaks kpedinga mea. ks toate auestea, 
ksndă Opsini m'a kemată, nă 'aa5-amă pesninsă, 

Amă, simnită gpestatea asestei suzimsntitoape 

gapuine; amă mss&pată mpipea înuepkspii mi 
demeptsuiănea ci, amă Bzstă skzasndu-se ui 

înmipăindă-se înaintea mea -auezze smBpe demiie 
de naznsă u kspopă figsps ms "mkoriioapr; dap 

amă înmeazessă k'o mape kpimb ns nastea anea 
dpentă Boadă uivi nismaipea, niul pa, nisi am-
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gininea. iasa (npiuină) ângi ;assemenea aften- 
tată tpeBsia. ss fie în p5tssipea, -snzi natpiotismă 
apzstopă, snci asnipspi fepsingi supe ivdenen- 
dinnz, kape este Bisssaă tatazopă săftzetopă uez= 
zopă .Biptăoase. 'Amă zissi a3i. Opsini: ossndeskă 
fauta-ta; Boiă snăne-o ks niepsă mape, dap ne-: 
nopouipize faaze îmi attingă. inima, statopniui- 

a-ni a komsatte ne ivamiati usppii tazae, uueas: 

tz 2a3ut5: îugepisnats ve-ai întpenpinsă, avestă 

sakpifiuiă aază Bieuei tanae, ae înneazegă, îmi . , : d ) 

mepgă za inims. Itaziană, amă fi poită sr suf. 
fepă ka tine rientpă uappa. mea, a m5 da uri eă 

snpe sakpifikape, a-mi B5psa sbumeze nentpă 
zipeptate, totsză ::. . . affapm de aueasts .kpi- 

m'5 we: konmtiina mea '0 kondamns. O msptă- 

issemti, o pesksmnepi, îi dai kansaă 'auestei p 
zemi we-ai kpakat'o, emti gata a mpi, a înds- 

pa nedeansa attentatăasi tsă asssnpa Bi6nei aa- 

tsia. Bi Bine, te- Bois ajjta în aveastă ops 

sănpemi, nă supe a înfeyima o annspape ne- 

toxzossitoape, ună sape a te gaopifika, ui snpe a 

înuepka a faue s5 aăueaskr ne ssffzetă-pi ne- | 

măpitopă, ue se pa pentoapue în sensaă asi 

Damnezeă, o: paz; kspats din auezaă addegrpă 

ue noate okpoti memoția ta kontpa snopă akkssspi 

_nemepitate (sensanisne npofendr). 
„Amă Benită, mină ms kseskă, opi-kst de 

sfsmiitoape apă fi nentpă mine sapuina ue mf- 

amă imnsssă. [[l'in addenspă, Bbz5ndă auestă 

N
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kauă fpsmosă în kape nape kr pesnips intez- 

ziminua mi pabndenea, aszindă aaestă kspsntă 

dinimtită wi senină atst de demsptată de 255- 
dpie kst mi de szssidisne, ms simnă kounpin să 
de o i125 atpt de - tape, este îu inima mea o 

zănts atst de kpsds, înkst ms simnă annpoa- 

me d'a- nepde  nătepea ue-mi este tpegzinuioass 

supe a 85. sn5ne în kste-Ba kăBinte. ueea se 
noate, fsp5 a desapma Bpaţsză, s'attpags asss- 
npa avestsi nenopovită o uapte din simpim'sn- 
teze se mt fpsm'ntă. 

„Amă ziss'o, Opsini w'a fostă nopnită niai de 

amBinizne, nisi de setea precsnspii snpe a k'sm- 

tiga nătepea; exaă v'a Boită nivi mrkapă a Brp- 
sa -ssnye snpea ao8i msnt inamikă nepsonăză, 
ui snpe a-mi zisepa natpia sa. Akhkăsani-"a25 
de nesnie, dap.ns-i -kontestaui aeaaitatea. sa 

(kpedinus da inims k&pats), msptpissipize saz- 

ae.  Ezaă'ape de gappannie (kezsmie) Biaga-i 

întpeags. Eă n ksnoskă aats Biags atst de 
nemasdiossă zomiks. Eaaă a azată din zeagsnă 
kiapă, din aanteze mamei saazze, din înB5usts- 
pize tatpasi sră, 3ppa stprinasi. 

„Tatz-ssă, offiigepă în apmata itazians op- 
ganisats de  Nanoazeon, a spmată aemianeze 

noastpe ne kemuiize ssttzaziizopă; senyeze ai 

a fostă  ammestikată ku aaa nostpă: epea în 

Passia mi n'a densssă apmeze dekzt dans se 
a kszstă uezză mai din spms sondată aază kas-
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sei  Bonanaptiste. Prmassă kpedinuiossă dpa- 

meza5a5i s55, aueaza ax1ă indenendinmei npo- 

kaamat de Nanoaeon, în 1931 konsniprs kon- 
tpa gspepnzmsntszzi nontifikază ks stprazaigii 
komnaiui 'axxă  kspopă n&me îaz4ă ine istopia 

mi din kapii 8n545 ksdea să5 gazoanpeze sBipi- 

aopă, issită de moapte. | | 

„Jăneze Opsini epea “de daoi-snpe- zeve ani 

kendă fs maptapă za auezze misepii. Bzză ue 

tati-s5ă fsgapă, assassinată, nenopouită: de tim- 

n5piă ageany snektakoză (npipezite) fopm5 m'a- 

gestă jsne za ksatsaă natpiei, astszi atrt de fa- 

tază uentpă denszaă. 
„inzestpată de natsps k'o Bie intezzirings, 

stădiz aegiae mi apta wiaitap5., În anăaă 1845, 

konsnips, f osendită, anoi eptată mi gonită 

din 'Toskana. În ansaă 1848, Itazia skstp5 
jăguză Asstpiei, ea425 sepBi ka simnaă soadată 

în apmata indenendingei. Degeni kanitană mi 

se »stă Bitejemte în. toale azuteae. 

„Le ksndă exză epea în apmatr, snă gs- 

gepntmzntă nonăazapă se opganisasse în Poma. 

[lana nvp5ssisse etepna getate mi nepdăsse ng- 

tepea timnspaa5 mai nsstpendă administpapea 

sstfaetezopă. Opsini, aazess5 penpesentantă, me- 

ză în konstităantă (addsnapea ue epea ss fak 

koustităuignea). Wine '225-a smăasă din zok525. 

s55 ? Ba sn5sso, mi mai "nainte de dznssaă 

istopia. _N5 este în kwdepea mea a penuene
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deskpiepea snedigisnci de za Poma feazspilă 
jădikats, mi kape a fekată ss spmeze despat- 
tepi atmt de. sii mi! eBenimeite atst de feneste 
(nenoponite). M5 mzpyineskă nsmai a konsta- 
ta stapea, snipitezopă în auează momentă. * Ma- 
nifestăză a3i Lamartine fskăsse a a3ui în Itazia 
fskaia snepanaei, dpaneaasaă asstpiakă se în- 
koBoia ks shaims d'inăzpstaaă. azi Tagaiamen- 
to. Fpanvia întpeags amuzasda, Opsini epea a- 

“tansi ks dusa. Fsks napte din addsnapea pe- 
npesentannizopă emigi din săfipagi1ă sniBep- 
sază: masea addsnape a îmnpsmtiato tsnăaă 
Fpanaiei; din aeaaă romentă axestă omă kon- 
damnată 'aa Biaga de nposkpissă n5 moate apgea: 
nisi . nauea niui npekepmapea nn n5-se Ba. 
pestasiai în natpia sa auezaamă npinsiniă în 
Biptstea kspsia tg, gsnepusmsntă az1ă Fpanuiei, 
esisti asts-zi. 

„de feks-ea425? în addenspă konsnipz, stpe- 
B5ts Itaaia, peinfepB5ntă inimiae, opganist pe- 
sistinna. în [liemonte, în 'Toskana, aa Jlska, aa 
Modena; appestată aa Ilenesa în 1853, fs aise- 
pată, dap esizată, tpeks | Eanegia mi Fpanauia, 
mi se'ndpentz snpe Jlondpă. În Mais 1854, ses 
nămeze de Tito-“easi, îndepks o snedigisne în 
dskatsaă de Ilapma; ns pesmi; -appestată în Ea- 
Benia,. sksn5 unpin. minsne. În 1855 se dasse 
a4 . Biena ani npegsti o peskzape; dap f5 des-
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konepită,  appestată, inkeepkată de feappe, m'a- 

psnkată în vitadezaa de za Mantea, . 
- „Akozo o femee Begia: ea: se densă nentpă | 

dens31ă wi, npin minsni de fpsuezime. mi de 

deginape (giaitopie), azaă kspopă sekpetă iată 
a nămai femeiae, îi înzesni miz-a0ase de sk5= 

mape.  Ontă dpaui de feppă fasseps fiepestpani, 
anoi npintp'o koapds (sfoapr) szass se skogo- 
pi: dap k5ză mi jsmstate psnită npin ksdepea 

sa, psmasse în timnă de vatpă-zeui de. ope în- 

| tp'snă xakă de snde BsnstopiiBenips m'iazaă skoas- 

sepă.  IIpin ariestă miz-aokă sksns din npi=' 

mejdii nenămspate.. Bedegi, Iposedinga nă Bot 

moaptea azi. - E 

„Ast5-zi eaxă se. pe mfspimeazi înaitea = 

nopă nsoi. jsdikstopi npsnsstăită întp'o întpe- 

npindepe de-o :5pp5skă mi a k'piea desasmipe 

se afas în noBestipea auestei Bieui. atst de tpistă 

sgsdsits. 
„Akzm konoamteni “ie  Opsini kg întpegime, 

judilcagi-? 145. Ed ns Bois kata. a-'425 anns- 

pa de kpima npinuinaa5 desnpe kape ează ape 

a pesnsnde înaintea noasipr.. Boini a-i adzoga 

-mi -guaidepea mai măatopă- Biktime. Daps, f5p5 

"pdzoiaz5, ea2ă este _pesnenzstopă înaintea asi 

Dsmnezeă; dap niui zemea omeneasks n'apă ns- 

tea s5-'A25 attingr. Ye goea-ea2ă? ue: aine Bo- 

ea-ează sp ommoape? O mmtiui; asi 8 ksana,.sa. 

Nikzipi aată. A snăsso kg” sinuepitate. Apă fi
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Boită s'o pesksmnepe kă npegăză ssnyeazi ssă. 

În asestă nsntă ns este dap zegaamente ksana- 

Bix5. Ilstea ss n fi fostă npeBrzstă konseks- 

ingeze ommopstoape azze fănestei sazze inBea- 

misui. Ns ngpeziagi dap desnepata sa nosinis- 
ne kz o asnpime ue zemea desanpozs. Ns es- 
te o kpims de dpentază kommsnă, este o ksa- 

us noaitikb vue-aBegi a nedensi; fanatismăaă a 
apmată spauăaă a5i Opsini.- 

„Boini o n505, gatim mi sozemn'5 donads? 

Bază mi-a msptăpissită  kpima, Ba măpi, mi-a 

fskstă sakpifiaizaă; mi din temoina în kape îmi 

amteanti soapta, mai adpesst 0 S5npem5 inBo- 

kape uentps indenendinua nenopouitei saaae na- 
tpii.  Kiap kstpe npinsineae aaze kbpăia ziaae 

a Boită s5 skspteze eaa5 adpesss aseasti enis- 

toaz5, ue este la testamentăaă sză de moapte; 

poeskă a p'o uiti, Domnizopă, amă dossndită 
Boia kiap de za aueaaa kstpe kape a fostă tpi- 

missr %: 

„Estpe Nanozeon III, Îmuspatază Fpanse- 
sizopă“. 

„Msptspiize ue amă dată în kontpa mea în 
„upovuessăaă nozitikă însenztă ks okkasisnea at- 

„tentantăaăi de za 14 lansapiă, săntă d'ajsnsă 

„Snpu a mb tpimitte za moapte, ni Boi& îndpa-o 

„f5p5 a sepe eptape, atstă nentps-k5 n5 ms B0i8 
»Smiani nisi-o-dats înaintea uezasi ue-a gugissă 
„Xibeptatea nsskbuds a nenopouitei mezze na-
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ptpii, kst mi nentpă-ks, în sitsagisnea în kape 
„m'5 afa5, moaptea este nentpă înine o pine-fa- 

„depe. 
„Annpoane de sfspmitsaă Biegei meaze Bo- 

„eskă ks toate auestea 3 învepkă ea din 5pm5 
„0ap5 snpe a Beni în ajjstopaaă Itaaiei, a kspi- 

„ea indenendingz, m'a fskată nns'n zioa de as- 

„tb-zi a stpzeate toate upimejdiize, a mepqe îna- 
„intea tătszopă sakpifiaiizopă; ea fesse opiektsaă 

„statopnikă aaa5 tatszopă afteinisnezopă meaze, 

„maveast5 din &pms k&metape Boeskă a o dens- 

„ne în kăBinteze ue ae addpessă Maiestsgii Boas- 

„tpe. Snpe a mangine ekăinispsaă aktsază azaă 

„Esponei, tpesse a pefaae Itazia indenendints, 
„sa5 a pestpiuge aAngspie S55 kape Asstpia o 

„ine în posie. 

„Yepe-Baii ka nentpă sksnapea ei, s&nyeze 

„Fpanuesizopă ss fie pesaendită nentp Itaziani? 

„Ns. nă mepgă nsn 'akoko. Itazia sepe ka Fpan- 

„dia s» n5 întpenie kontpa ei; sepe ka Fpanvia 

„55 n5 uepmits Ilepmaniei d'a ajjsta ne. Asstpia 

„în anteze kape ksp5ndă noate săntă a se în- 

„sene. IIli aueasta, Maiestatea Boastps o noate 

„faue, de Ba.Boi. De aueasts Boinns dap denin- 

„de (atspu*) fepiuipea saă nenopusipea -uatpiei 

„mezze, . Biaga saă moaptea snei napisni kstpe 

„lape Ezpona în mape napte este datoape sisi- 

„aisagisnea sa. Ageasta este psga ue din tem- 

„nima meaksteză a adpessa Maiest5nii Boastpe.
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5 Nenepz5ndă snepanna ks szassaă meă giepsăa 
„se fie askăatată, adjspă ne Maiestatea Boastp5 

„de a da itaziei indenendinga ue fiii ci aă nep- 
„dat-o, în ansză 1849, npin însămi gpenraza 
„Fpansesizopă. - 

„Addzks-ini aminte Mniestatea Boastpr, ks 
„Itazianii, în miz-zokăaă kspopa se afza tatn-meă,. 

„îmi Bspsaps kă săkăpie ssnmeze a0pă nentps 
„Nanozeon -uezză mape, . npetatindeni &nde-i 

„nabks a-i kondgde.' Addsks-mi aminte k5 
„ei îi fesseps kpedingiomi msn za ksdepea 
„Ba; addsks-mi aminte, k5. nsns ksndă Itagia 
„Dă Ba fi. indenendints, ainimtea Esponei mi a 

»Maiestsnii Boastpe nă pa fi de kpt o ximeps. 
„55 ns pesning5 Maiestatea Boastpr do- 

„pinga s&npemws a suzi natpiotă szindă ne tpen- 
„teac emafodgasi: s5 msntse natpia mea, Ini pi- 

„ne-kăBsntrpize a dăos-zeui mi dinui de miaai- 
„oane de uetsueni o Ba spma, în nostepitate.« 

„Din temniua de aa Mazas, 11 Fespsapiă 1858. 

SE „Feziue Opsini“. 

„Astă- fezaă este, Domninopă ksBsntsză uezaă 
mai din spms, testamentsză - săupemă azaă a- 

uestai omă ve se sănn&ne soapfei saaze. Kpe- 
dinsiosă konBinmepizopă sazze, nassiănei Bienei 
sazaze întpegi, Boemte ka ssnmeze s5ă ss ns fie 

nefoaossitopă. Ilpintp'o inkonsekăinu5 paps ea42ă 

înkpedinmgeaze psiteze natpiei sazze liap în 
mzinize asezăzia se Boiea a desfiinga ka o ne-
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dikz5.  Înkgpkată întp'o întpenpindepe sppsatoa- 
's55, n'a ispztită. Demnezeb a aunpată ne a- 

uezaa aaăe kepăia ziaze ea4ă 26 ameninua, na- 

tenui, s'a înkainată ne npagăză mopmentaasi, 

de snde se apdik5 nentpg wea mai din zpms 
oaprt mi stpigs: a 

„Ilpinuine,:ae te gaopifini a fi emită din usn- 

„teueze nonopă4şi, pidiks dpaneaa5a5 nanionaai- 

„iBaii ue Biteazăaă tă npedeuessop pestaspasse, nă 

„toaera ka aueasts Itazie atzt de Bexas, atst de . 
„Biptăoasv. atst de nenoposits s5 fie nentpă totă 

„Wa-sna npada fiizopă Nopdsgazi ue o ssepsmă. 

„Nas te 25ssa ameninnstoapezopă demsnstp5pi 31- 
„ae îngekitezopă îmnspsuii ue te îngeazas. Ilpin-, 

„sine, -psdzuineze ugtepii taaze gină de o tanin'5 

„peBoz5uionapr. Fii destsză de tape snpe a a- 

„ssikspa indenendinga mi aiseptatea mi eaze te 

„Bopă faae ne attinsă.& | o 

Amă sfspmită, domnizopă, 85 dat în msi- 
nize Boastpe soapta sa; faueni-B-i datopia f5- 

p5 naiim5 upekăm wi f5p5 sazsisisne. Dsm- 
nezeg. înaintea kspsia usi mapi de ne nsmzută 

annapă ana npekăm sântă ; Dămnezeă kape sin-. 
gspă m3soap5 mspimea gpemazezopă noastpe 

mi ngtepea nopnipizopă ue ne pstiueskă, kvin- 

ua ue ae snai5; Dămnezeă înri Ba da otspipea 

sa dănz a Boastp5, mi moate n5 Ba pefăsa a- 

vestăi nenopovită o eptape: ue oamenii Bopă fi 

kpezztă npin nengting5.% | ” 

Avueasts kzBîntape fs spmâts d'o45ng5 mimkape 

„——ee70e BD cotatete- —



CAPITULU Il. 

Infine, konfopmă eizopă, Opsini mi Iliep- 
pi fsssep5 kondamnani aa moapte; iap nentps 
Psdio s'a uponsuuată nenazitatea de gazepe ne 
Biag5. De Gomey, ne mai Bopeindz-se nimik, 
se'npeazege ka fostă disksanată.(1) 

Ja îi Maptiă, Ksptea de kassanie a xe- 
nzdată anezaapea asi Opsini, Ilieppi mi Pzdio; 
aBokanii aă dekaapată ks ung epea nisi nă mo- 
tipă (npiuins) snpe a stpika npovessăză(2) 

Opsini mi Ilieppi fsps esekstani srmBt5 
za 13 maptiă, ksm Spmeazs: 

Opsini kzudă a ssB-skpissă pekspsăză s5ă 
aa Ksptea de kassayie a zissă ks n'o faze de- 
kst ka ss kzmtige kste-Ba zizze, snpe a-mi 

  

(1) Bernard desnre kape se vorbemte în” karsslă auesti 
urovessă, a fostă akkssată în Londra ka komalize 
Igi Orsini la faserea bombelor, jsdikată de tribs- 
nale mi, dene legile englese, akăitată. 

(2)  Bezi „Pomsnslă“ No. 20 din ansls 1858.
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pegsaa oape-kape tpesi de famizaie. În totă 
timnzaă appestspii sazae mi nns aa opa dsub 
spm5, Opsini a usstpată uea mai denăint ai- 
nimte, noaitenz mi t5uepe. 

Din zioa kondamnspii în toate diminegiae 
mzanimea se dauea aa a0k525 de esekstape. E- 

sekgtapea sa mtistă îns în  Hapisiă l'o zi mai 

"nainte. 

Ja 5 ope mi tpei kăaptspi de dimineagb 

D. dipektopă aază temniuei de aa Roquette în- 

sopită de npeoyii temninei saă dsssă în uez- 

asaeze kondamnanizopă. Opsini, aza5 kspsia 

somnă epea foapte ainimtită de mi smopă, sa 

skuaată mi saastendă a zissă:— „SsntE gata.“ 

[peotaaă va annponiată de densăză mi i-a Bop- 

gită kssinteze de msngsiepe aazae pissepiuci. Op- 

sini 'aa%-a askăatată în tpuepe. Abateze Xugon 

a îmnainită aueeami missigne a5ng5 Ilieppi. 

Aa 7 ope f5pr sn5 k&aptă fasseps addsmi 

aa intpapea Gpeffei snde sa fekstă fataza toa- 

aetis. , 

Ilieppi a sepztă kaffea mi pomă mi Bop- 

gea ms5ats de ne oBiueiă. 

Ile iksndă îi fpuea toaaetta, întopkends-se 

B5zs ne Opsini, ne kape n5-415 mai B5zBsse 

de aa sossipea sa aa Roquette, mi-i zisse: — 

„Ei sine ssipsnăză mes, asts- zi & zioa, fie, o se 

ksntă imugat natpiotiă.* — Jinimte, i-a pes- 

nsnsă Opsini.— „O! ssntă zinimtită, dap Boeskă
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:85 k5ntă.“ Kndă I-a nsssă Braa8a% ueaaă ne- 
-2p5, a zissă: 

„E! o se seamznă k'o kokets Bstpîns.“ 
Opsini wa npiimită de kstă o seamks de 

kaffea neagp5. În totă timnsaă ksta pinstă toa- 
zetta  fsnesps a nestpată ainimtea ue-a aBst-o 
rin timugază dessatepizupă mo tspie fsp5 fan- 
faponads. Ssppîsssaă ss5 esnpsssină epea înks 
me Băzele same. Ksndă făssepr gata, nzekaps 
„kă B5az5ză negpă ne kană mi k& nigioapeze 

„goaze, kape este toazetta natpăuizizopă. - 

Ilieppi dede spansaă asatezsi X&gon, mi 
„me naptea ueai-a-aat5 epea kaa531ă. 

Opsini Benea dsnt dznssa% dendă spansaă 
„apateasi  temnigei mr'aBpndă atngr diussaă ne 
Xaa55aă de aa Rouen. | 

| Iieppi înuens îndats a kuta imnsaă Ilipon- 
dinizopă: | 

„A mpi nentps Ilatpie. O - 
„E soapta aea mai fpsmoass, etc. 

Dans vitipea aktăazi de kondamnape, ese- 
kstopsa5 (kra55a5) 255 ne Ilieppi ur îaaă îm- 
Nihse ssB kapitaaă fataaă. 

Opsini a înaintată singspă îndat; a stpigală; 
55 ipriaskz Itaxia! ss tpsiasks Fpanuia! uri 
disnzpă(1). 

Ss tpriasks ltazia! a fostă testamen- 

(1) Sora lzi Orsini a verst mi a dobendită voia d'a 
veni ss dea kondamnatalzi gelle dsuz srms msn- 
&5ieri.- - Toate femeile, kiar mi elle din gis-
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tza mi kzBîntaă a3i Opsini mezat mai: d505 
_ 3pos Mavuestă nuntă! a 

„Ma 7 ope mi &nă kăaptă Optin i Dioppi 
disnsp5p5 în tpei minate (1). 

A ffapsz de ziapeze mi fizspize asstpiaae, 

toat aămea, mi nouis ziue sikzpă kiap Îmns- 

patsaă Nanoaeon III, ape konsiknisnea ks mo- 

Bia5aă ue a kodassă ne Opsini aa kommittepea 

adestăi  attentată snzimsntztopă, a fustă nmai 

sn  esuessă de apdents dopinur, ue se. noate 

nsmi fanatismă natpiotikă, nentpă indenendinna 

mi aiseptatea sksmuei. saaze natpii, uri nidi-de- 

km o simuab Boinus k5 skonă nepsonaaă de 

fant» - kpiminaas. 

Ile de o napte, teponitatea sistemsasi kg kape 

gsBepusmsutăiă  asstpiakă stpisea de moapte 

nonopăaă  Nomsapdo-Benegiană mi massakpa 

ezita j&nimei itaziane; uri ne de aata, kondam- 

“nasiza  kondsits a oniniatpăazi gsBepnemsită 

axat a5i Ilis LX, koazisată kă Azstpia în kontpa 

addenspateaopă intepesse aaze Itazici uri săsuintă 
npin gapnisona fpanuest din Poma, aă smnastă 
'ssBzima-i inims itazians de dupeapea desas- 

pspil, vwe-'a45 îmnuinse  m5n5 aa 0 sssemenea 

  

ral Îmuzrztessei aveaă nentră densslă o mills 

straorindars; se ziue ks înspmi îmnergteassa ră- 

85 neksrmată ne îmusratslă ai da ertarea viegei. 

(vezi „Romsnslăii No. 18 dîn 1858). 

(1) Vezi „Romsnslă“ No. 21 din 1858.
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estpemitate de kpims în addeazpă, dap npin 
kape se deskisse mi se anuzanr, k% enepyia ue 

„a tpessită, kazaea msntsipei Itaziei întpexi. — 
Avestă addenspă .nuznabiză istopia îază Ba 
tpansmite nostepitsaii, 

O! daka Opsini ue a înaintată înssmi ssB 
kăgitsaă moptifepă ks atsta stoiuismă, apă îi 
tpzită nsns aa fopmapea gxopiossasi ksmuă 
snde Fpangesăză mi Itaziană1ă se zăntap5 5nigi, 
ka addenspani fii ai aweazeeami msmr, săs Bik- 
topiosăză dpanează azză Nanionazitzii itaziane, 
este înkpedingată opi-uine ns simte asstpiauemte 

km 6aaă atsusi, ns nămai ks mi-apă fi kondam- 

nată  însămi opi-ae konaengisne de attentată 

în kontpa Îmuspatăazi e tpasse sasia-i nentps 
tpismfapea kassei Itaziane, ui apă fi apiimită wi 
moaptea ks sea mai dsaue măagsmipe za 
Magenta saă za Soatepino, snpe annspapea 

Biegei avezazia kontpa kspăia destinasse atit de 
teppibiaă moptifera sa somBs, stpigsndă din toat 
inima sa, npekăm stpigaps mi stpigă înks toni 

fpagii si de npindinii: sr tpziasks Îmrspatsză 
Nanozeon Il, ss tpriasks Fpanaia ! s5 tpriasks 
Itazia întpănits mi indenendints! - 

FINE.
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