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NOTĂ BIOGRAFICA A AUTORULUI. 

Buliver-Lytlou (Sir Eduard George EarleJ, autor dra
matic şi romancier englez, s'a născut în 1805 în Heydon-
Hall (Norfolk), şi a murit în 1873. Dela vârsta de 15 
ani el tipări o povestire orientală întitulată fsniael, şi eră 
student încă la Universitatea din Cambridge, când obţinu 
un premiu pentru o poemă asupra Sculpturei. Îmbrăţişând 
cu totul cariera literară, el publică un volum de versuri, 
Erburi sălbatice şi flori de câmp, care fu urmat în cu
rând de alte două poeme O'Noeil şi Falkland. 

Dar acestea nu-i făcură adevărata reputaţie, ci un ro
man de moravuri Petiţa»il\828), model de literatură aleasă. 
Acest roman ridiculisează, ca şi cellalt roman al său, Le
neşul, viţiurile înaltei societăţi engleze. 

Bulwer publică apoi Devereux şi Paul Clifford. 
Ales în camera comunelor în 1831, el stătu aci zece 

ani, obţinu un nou scaun în 1852 şi făcu parte din mi
nisterul Derby, ca secretar de stat pentru Colonii. 

Succesele sale de pe tribuna parlamentului nu-1 de
părta de literatură. El publică succesiv: Eugene Aram, 
un studiu psihologic asupra unui tip de criminal ce-şi 
câştiga averea prin omor, şi apoi o cheltui în opere de 
binefacere; Pjlexum^Rtînrhti—(1834); Ultimele, zile ale 
Cetâ/ei Pompei (1834), o pictură viuă a socictăţei romane ; 
Riettzi sau Ultimul dintre tribuni; Ernest Maltraverţ 
(1837) ; Calderon (1840); Ultimul dintre baroni (1843). 

Pe lângă romane, Bulwer a lăsat o sumă de schiţe critice 
foarte interesante, cum sunt Englitera şi Englezi (1833) ; 



Studentul (1835), apoi o serie de schiţe umoristice inse
rate în New Monthly Magazine. 

El compuse şi poeme comice şi satirice Fraţi Siamezi, 
(1831); Noul Timon, (1846); o poemă epică Regele Ar
thur, (1848); câte-va studii istorice Harold, Atena. 

In rine el se trudi, fără succes, de a ridica teatrul en
glez în decadenţă prin drama sa Ducesa dela Valliere (1837); 
Doamna din Lion (1838) şi Richelieu (1839). 
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Credem că traducerea corectă ce dăm aci, va 
face această carte tot aşa de populară, la noi 
in ţară ca şi in ţările străine şi că ea va de
veni tot atât. de apreciată şi de clasică ca şi ne
muritorul «Quo Fad is» editat tot de mine. 

A t n n s s i e I. Nijeanu 
Editor. 

? 



UN CUVÂNT ÎNAINT6 

Prezentând publicului românesc această tradu-
.<:/rc, am avut drept scop a-i pune în mână una 
din cele mai frumoase capo-d'opere ale geniului 
omenesc. 

Sperăm că cititorii ne vor înţelege, ne vor apre-
•citl şi ne vor fi recunoscători. 

Înfiorătoarea catastrofă care a nimicit oraşul 
Saint-Pierre din Martinica, a pus într[adevărpe 
primul plan şi cu o realitate zguduitoare, cata
clismul pompeian şi a dat acestei istorisiri în
treaga emotiune de o actualitate sfâşietoare. 

Dar adevăratul succes al acestei scrieri ii va 
jace şi de azi înainte gustul publicului pentru 
cercetările erudite şi pentru reconstituţiunile isto
rice, ce dau scenelor anticelor epoce culoarea, în
sufleţirea şi chiar accentul vieţei reale. 

Un critic eminent al periodicului francez «Jour
nal des Debats» anume domnul Maurice Murei 
a observat cu multă judiciozitate că analogia 
dintre «Ouo-Vadis» şi Ultimele zile ale cetăţei 
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-Pompei e i,~biloare, că istorisirea aldl de drama
tică a romancierului enghţ este un «-Qvto Yadis» 
prescurtai si că această abreviaţhtne e de o ne
contestata superioritate. «Istorisirea lui Buliver-
« Lytton se desfăşoară la Pompei, pe când Sieu-
«kiewic- a aşcrjtl planul romanului său la Roma. 
((Acesta ne arată viaţa capitalei clin primul secol 

'«al erei creştine, cellalt ne face să asistăm la 
«scenele vieţei provinciale către aceiaşi epocă. J)c-
«altmintrelea pe teatrul restrâns din Pompei, pa
te siunile deslânţuite, comploturile, intrigile, sunt de 
((aceiaşi nat ură ca şi la Roma». 

Se va citi si reciti cu acelaş interes, cu aceiaş -v -
curio~itntc, cu aceiaş ('moţiune acest capo-d'operă < 
devenii universal şi care poale cădeţi sid> ochii 
fiecăruia. 

Moravurile, obiceiurile, datiuelc locuitorilor din 
Pompei, iu ajunul teribilei erup/iuni, sunt descrise 
ca de niăna unui contimporan. 

«Am scris. :Jce Buhuer-Lylton, romanul meu 
«chiar la fdţct locului, iu mijlocul unei popul a-
«ţiuni ce păstrează incă o legătură de rudenie 
«cu clasicii săi străbuni, lini iuchipuese că rara; 
«popularitate dobândită de aceasta operă se da~ 
«loreşte acestui adevăr şi acestei exactităţi, dar 
«Utribliesc de asemenea o mare parte şi intri uri, 
«ce ţine pe cititor in palpitaţii, râvnelor şi pa-
«siunilor ce am pus iu opunere şi in conflict. 
«Sufletul omenesc e totdeauna aceiaş, fie că e 
«acoperii eu o I unică greacă, eu o logă roma nu 
«sau cu o haină modernă». 
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P A R T E A I-a. 

9oui oameni fercheşi din pompei 

— D i o m e d e L . ah ! ce fericită întâlnire!... 
Cinezi tu în astă seară la Glaucus? 

Acela ce vorbea astfel eră un tânăr cu 
statură măruntă, cu mutra femeiască, cu mâi
nile albe .şi aristocratice, cu cutele tunicei 
fâlfâinde ce revelau nobleţă şi în acelaş timp 
îngânfarea sa. El se adresa unui om mai înalt 
ca dânsul, care-i răspundea: 

— cLa Glaucus eu nu sunt poftit». 
— Pe Pollux! eu o regret, căci cinele lui 

Glaucus sunt cele mai alese din Pompei. 
— Se vede, că tu te pricepi la d'alde as

tea, Diomede. In ce mă priveşte mi se pare 
că acolo nu se bea nici o dată în deajuns. 
S'ar crede că generosul sânge elin nu mai 
curge în vinele lui Glaucus. El pretinde că 
vinul înpreuiî^ă creerul. 
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Diomede începu să rază: 
— Această scumpătate poate foarte bine-

sâ provină din altă pricină... Glaucus nu este 
atât de bogat cât vrea să arate şi crede de 
sigur că e mai economicos de a înveseli pe con-
mesenii săi cu spiritul său decât cu amforele x) 
sale. Am auzit spunându-se că e foarte 
cartofor. 

- Oh da!... Amic al tutui or plăcerilor... 
cum suntem şi noi amicii săi... cât timp ne 
va da să cinăm. 

— Bravo Claudius!... lata preceptele ade
văratei filozofii... 

Diomede întrebă: 
— Claudius, ai văzut tu pivniţele mele? Vino' 

să cinezi cu mine întruna din serile acestea 
.şi te voi face să legi prietenie cu vinurile 
mele. Am de asemenea rezervorii în care se 
află ţipari de" marc; de un anumit preţ. Voi 
ruga pe edilul Pansa să vină şi el. Cu mine 
nu se încape multe pofteli!... Mă duc la băi, 
dar tu unde te duci? 

— Eu, răspunse Diomede, ac'opeYindu-se 
cu majestate, mă duc la questor pentru afa
ceri de Stat, apoi mă duc la templul zeiţei 
Isis... La revedere. 

- Răţoitule, semeţule, impertinentul^ 1 mur
mură Claudius printre dinţi, de îndată ce 
interlocutorul său 1-a părăsit. Vorbind de piv-

1) Ami'ora=vas de pământ în care romanii păstrau vi-
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niţele, de rezervoriile, de serbările sale, el 
crede că ne poate face să uităm că el e fiul 
unei sclave dezrobite! Noi n'o uităm decât 
numai când îi iacem onoarea de a-i câştiga 
banii săi la joc... Aceşti plebei bogaţi ne în
treţin pe noi ceştilalţi nobili şt... pungi goale. 

Vorbindu-şi astfel sieşi şi mergând cu paşi 
înceţi, Claudius ajunse pe Calea Domiţiană, 
ce în acest moment eră ticsită de trecători, 
de căruţe şi vehicule de tot soiul. Această 
cale oferea priveliştea însufleţită, zgomotoasă 
şi pitorească a stradelor Xeapoiului modern. 
Zurgălăii cailor sunau veselnic la urechile lui 
Claudius, ce distribuia surâsuri şi salutări la 
stânga şi la dreapta, trecătorilor şi trăsurilor 
ce se încrucişau. Claudius era leneşul şi chiol-
hangiul fercheş cel mai cunoscut clin Pompei. 

— Claudius! Claudius! strigă cu o voce 
veselă şi bine timbrată un tânăr ce conducea 
un car împodobit cu măreţie şi bizar... Clau
dius, cum ai dormit pe bunul tău noroc? 

Caii se opriseră. Aceştia erau doui mândri 
alergători de rasă partă dirt cea mai rară speţă. 

Acela ce-i conducea era frumos ca un zeu. 
El avea în trăsăturile feţei şi ale corpului 
acea armonie graţioasă şi nobilă atât de fe
ricit redată de sculptorii elini. Origina sa ate
niană se recunoştea după perii săi auriţi, ce 
recădeau în coame inelate pe umerii săi. Apîe-
cându se spre Claudius, ci îi zise: 



— Nu uita că tu iei masa cu mine în 
noaptea asta. 

— Cine a uitat vreodată o invitaţiune a 
lui Glaucus ? răspunse Claudius cu un ton lin
guşitor. 

— Acuma, unde te duci? 
— La băi, dar am încă un ceas de pierdut. 
— Foarte bine... Am să dau drumul tră-

surei... Vom hoinări împreună. 
Tânărul descinse şi mângâind coama ca

lului, de partea căruia se dase jos şi care 
necheza ciujdind urechile, întrebă: 

— Nu e aşa că e un cal frumos amice 
Claudius? El se chiamă Phyllas... Ah, ce 
mult iubesc pe Phyllas al meu! 

— Phyllas e demn de Phebus-Apollon sau 
mai bine zis de Glaucus, răspunse nobilul 
parazit. 

II. 

G l a u c u s şi Claudius . 

Ei coborîră strada cu paşi mărunţi. 
Vorbele lor uşuratice nu-i împiedicau să se 

intereseze de lucrurile ce vedeau. Prăvăliile 
deschise îi atrăgeau şi ei se opreau spre a 
admira ingenuitatea picturilor de pe ziduri. 
Treceau sclave ca şi nişte statui vii, purtând 
vase de bronz pe capul sau umărul lor, să
tence, cu toate că ora erâ înaintată, stăteau 
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mcă înghemuite în dosul coşurilor lor, pe ju
mătate umplute cu fructe şi cu fiori. 

Dinaintea unui templu de o arhitectură 
elegantă şi uşoară, Glaucus şi Claudius, fură 
atraşi de cântul unei tinere fete ce-şi însoţea 
glasul cu un instrument prevăzut cu trei coarde, y ^ 
Ea cânta o melodie stranie, pe jumătate bar
bară. Când sfârşi, ea oferi flori acelora ce o 
ascultaseră. Sesterţele cădeau numeroase în 
coşuleţul ei, atât pentru răsplata cântecului 
cât şi de milă, căci dânsa erâ oarbă. Glaucus 
o recunoscu şi str igă: 

— E mica Thesaliană! Eu n'am mai vă-
zut-o de când m'am reîntors la Pompei. 

Străbătână mulţimea, el se apropia de dânsa 
Şi-i zise: 

—• Vocea ta e mai frumoasă ca ori când. 
Dă-mi una din mănunchile tale de flori. 

Oarba tresări la sunetul vocei Atenianului. 
O roşeaţă subită coloră obrajii săi, dar stă-
pânindu-şi emoţiunea ea întinse coşuleţul său 
lui Glaucus, care aruncă în el un pumn de 
monede. 

- Mulţumesc, zise ea. Şi cu o jumătate 
voce ea întrebă: «Te-ai şi întors aşâ dar ?» Şi 
cu o voce încă mai puţin tare, ea repetă ca 
un ecou interior: Glaucus s'a reîntors! 

—• Da, copila mea, am revenit Ja Pompei. 
Grădina mea cere îngrijirile tale, florile mele 
t e aşteaptă. Nici o ghirlandă nu va fi împle-
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tită la mine acasă de alte mâini decât ale 
tale. Drăguţa mea Nydia, pe mâine! 

Nydia nu răspunse, dar îmbujorată de fe
ricire, ea surâse arătându-şi albii săi dinţi. 
Glaucus îşi anină de pieptul său mănunchiul 
de violete ce cumpărase şi se îndepărtă cu 
un pas nepăsător. Claudius îl întrebă: 

— Această copilă e una din clientele tale? 
— Da, ea mă interesează. Sărmana sclavă 

s'a născut ca şi mine la picioarele Olympului. 
— Ea e Thesaliană... din ţara magieianelor?.. 

Da... Dar oare fiecare femeie nu e ea 
puţin magiciană ? . Pe Venus ! aerul clin Pom
pei e ca o băutură vrăjită pentru dragoste: 
aci orice figură ce nu are barbă pare că mă 
fermeca. 

Priveşte 1... Iată tocmai una din frumu
seţile din Pompei, fiica lui Diomede, frumoasa 
şi bogata lulia, strigă Claudius, pe când o 
tânără femeie, cu faţa obrocită sub un văl şi 
urmată de două servitoare, se apropia de 
dânşii. 

— Frumoasă lulia, zise Claudius, noi te 
salutăm! 

lulia se opri, rădică pe jumătate vălul său, 
aşa ca spre a arăta cu o graţie cochetă, pura 
frumuseţe a profilului său roman, marii săi 
ochi negri, dulci şi strălucitori, obrajii săi 
oacheşi, uşor estompaţi cu trandafiriu. Ea 
opri privirea sa asupra Atenianului, şi zise 
cu un ton şăgalnic: 
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— Ah, Glaucus s'a reîntors! Sper că noi 
•o- să vă vedem pe amândoui în casa dela 
ţară a tatălui meu. 

Iulia coborî încet vălul. Ochii săi exprimau 
totdeodată gingăşia .şi imputarea. 

Cei doui amici continuară drumul lor, în 
timp ce Iulia se îndrepta spre băi. 

Glaucus rupse cel d'întâiu tăcerea: 
— Iulia e cu adevărat frumoasă! Claudius 

îi răspunse: 
— In anul trecut, această mărturisire ţi-ar fi 

eşit cu mai multă convingere din gură. 
•— E adevărat. Prima dată când o văzui 

am rămas uluit. Adeseori luăm imitaţiuni drept 
lucruri veritabile. 

— In fond, toate femeile sunt aceleaşi, 
zise sentenţios Claudius... Fericit acela ce se 
însoară cu o fată frumoasă şi cu o zestre 
grasă! 

Ei sosiseră, într o stradă mai puţin frequen-
tată in capătul căreia se zărea linia albastră 
a mârei, a acelei mări totdeauna radioase, 
ce părea că a renunţat dealungul acestor coaste 
divine să inspire teroarea. 

— Să ieşim din oraş, zise Glaucus, aidem 
să contemplăm marea, aidem să ne îmbătăm 

'de poesie. 
— Prea bucuros, răspunse Claudius Ate

nianului, avid de senzaţiuni. 
Ei se găsiră în faţa micului golf neted ca 

° oglindă, lucitoare ca argintul, în mijlocul 
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căreia se înălţau catargurile numeroase ale 
greoaielor vase de comerciu, a galerielor stră
lucitoare de aur şi în depărtare grămădi rile 
rotunjite ale flotei asupra cărora Pliniu avea 
comanda. Bărci de pescari lunecau repede ca 
nişte rândunici. Pe ţărmul nisipos un Sicilian 
povestea gesticulând istorii extraordinare des' 
pre marinarii neufragiaţi, salvaţi de delfini -
istorii ce şi astăzi încă îşi amintesc pescarii 
napolitani. 

Portul era partea cea mai veselă a oraşu
lui. In strâmta sa incintă, Pompei oferea o 
miniatură a lumei romane, în epoca deca
denţei. Micile sale palate, băile sale, forum, 
teatrul, circul său, rezumau toate rafinăriile 
inventate de o societate bogată şi scârbită 
de toate. Atenianul Glaucus ţâra pe tovarăşul 
său departe de mulţime, spre un loc singu
ratec, unde ambii se aşezară pe o stâncă. 
Marea albastră aşternea la picioarele lor, faţa 
sa de atlas şi o adiere uşoară îi mângâia*. 
După o lungă tăcere, ieşind deodată din poe
tica sa visătorie, Glaucus strigă: 

— Spune-mi Claudius, ai fost tu vreo data 
amorezat ? ivn {vnfVV, Y^^M^J/i' 

— O h ! prea adesea ori. 
— Cine a iubit mult, n'a iubit nici odată," 

zise sentenţios elinul. 
— Oare nu cumva ai fi tu serios amore

zat? Ai simţi tu oare acest sentiment descris 
de poeţi, acea flacără zeiască ce arde inima 



*$k 
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J 
~~~ Vocea ta e mai frumoasă ca oricând. 
&ă-mi una din mănunchile tale de Hori. (pagina 13). 

h^X, lie. cellei Pompe Ti^r 
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şi simţurile, ce îndeamnă a ne sacrifica pe 
deantregul pentru fiinţa iubită, a nu mai gândi 
decât la dânsa, a fi absorbită cu totul de ea, 
până în a uita şi repauzul, a fugi de teatru, 
a vedea întreaga creaţiune într'o singură fiinţă ? 
Dacă eşti astfel captivat, atunci ştii bine să 
te prefaci. 

— N'am ajuns până acolo în cât să-mi 
pierd pofta de mâncare şi de băutură, dar 
simt in mine trebuinţa nerezistibilă de a iubi, 
adică de a mă da, de a mă devota, de a fi 
doui şi de a nu fi decât unul! 

Claudius răspunse: 
— M'aş prinde că obiectul ce înalţă aşâ 

inima ta este fiica lui Diomede. Ea te iubeşte 
şi nu o ascunde. Ea e tânără, frumoasă, mai 
cu seamă e bogată... 

— Nu Claudius, eu nu mă gândesc la fiica 
lui Diomede: ar putea să se spună că m'ai 
vândut.... Ea e fiica unui liberat, a unei foste 
sclave... Ş'apoi visează ea altceva decât plă
cerea? Frumuseţea sa e cu totul exterioara... 

— lngratule!... Atunci, întrebă Claudius, 
care e virgina ce cscită entuziasmul tău? 

— Ascultă: Am fost la Neapole, acum 
câteva luni', în acest oraş ce iubesc, în care 
mă simţ ca în patria mea, căci el a păstrat 
întipărirea originei sale elenice, eleganţa şi | 
lesniciuncâ moravurilor din Atena şi cerul său 
şi marea sa îmi reamintesc, ca şi aci cerul 
şi marea Joniei. într'o zi când am intrat în 
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templul Minervei şi îmi închipuiam că sunt 
singur, am fost aşa de mişcat, amintin'du-mi 
ele Atena, încât am lăsat să-mi scape din 
inimă simţimintele ce o umpleau. Un suspin 
întrerupse deodată rugăciunea mea. Eu ra'am 
întors şi văzui la spatele meu o femeie ce 
se ruga şi ea. Ea îşi ridicase vălul său, ochii 
noştri se întâlniră şi mi se părîi că o rază 
cerească mi-a luminat sufletul. ?\iciodată dragă 
Claudius privire de femeie nu mi-a dat o atare 
emoţiunc şi tot aşa niciodată eu n'am văzut 
o figură mai nobilă şi mai aleasă, lui eră 
deopotrivă de emoţionată ca şi mine. Eu ghi
ceam că dânsa era de origină ateniană şi că 
rugăciunile ce le adresasem Minervei pentru 
scumpa mea patrie, găsiseră un răsunet în 
inima sa. Eu o întrebai: 

— Eecioară încântătoare, nu cumva eşti 
şi dumneata Ateniană? Ea roşi şi coborând 
vălul său pe ochi, îmi răspunse: Cenuşa 
strămoşilor mei se odihneşte pe ţărmurile lui 
Uissus: eu sunt născută la Neapole, dar pă
rinţii mei sunt Atenieni şi sufletul meu e pe 
deantregul atenian. 

— Să ne unim atunci rugăciunile noastre, 
îi răspunsei eu, apropiindu-mă de dânsa. 

t Atinserăm împreună genunchii zeiţei, de-
puserăm amândoui ghirlandele noastre de 
măslin pe altar'. Şi o emoţiune stranie, o gin
găşie sfântă apăsă inima mea. Mi se părea 
că cunoşteam încă de mult timp pe această 
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tânără compatriotă pe care întâmplarea mi-o 
jjuse.se în cale. 

«Eşirâm din templu păstrând tăcerea. Sub 
portic în momentul când eram s'o întreb unde 
locuia dânsa şi dacă eu puteam să-i fiu folo
sitor, un tânăr ce-i semăna veni să o ia de 
mână. 

«Ea îmi adresă un rămas bun prietenos. 
Apoi dispăru şi nu o mai re văzui. Reîn
tors acasă, găsii scrisori ce mă siliră să plec 
îndată la Atena. Nişte rude îmi intentau pro
ces în privinţa moştenirei mele. Odată ce am' 
câştigat procesul meu, mă înapoiai la Neapole, 
dar mi-a fost cu neputinţă să regăsesc încântă
toarea apariţiune. De desperare am venit să 
o uit în deliciile Pompeiane. Iată istoria mea...» 

Claudius sta gata să răspunză, când ei au
ziră la spatele lor un zgomot de paşi. Ei se 
întoarseră. Recunoscură pe acela ce sosea, 
de o statură înaltă cu culoarea feţei smeadă, 
cu ochii negri ca noaptea, cu trăsurile feţei 
accentuate, cu mersul serios şi măsurat, era 
Arbaces Egipteanul, ce avea reputaţia unui 
deochietor şi era bănuit că e cam vrăjitor. 
Cu o nuanţă ironică, el zise celor doui tineri: 

- Intr'adevăr numai o astfel de vedere 
frumoasă ca aceasta putea să atragă pe ve
selul Claudius şi pe fercheşul Glaucus, departe 
de stradele aristocratice ale oraşului. 

— Natura are atracţii puternice, răspunse 
Glaucus. 
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— Fără îndoială, dar oamenii cari petrec 
nu prea îi dau atenţiune. 

— Răspunsul e aspru... Tu ar trebui to
tuşi să ştii, că aceia ce petrec, iubesc con-
trasturile: după zgomotul serbărilor, singură
tatea e dulce. 

Egipteanul surâse: 
— Aceasta e părerea tinerilor filozofi dela 

Academie. Ei îşi închipuesc că gustă farme
cul singurătăţei pentrucă sunt obosiţi şi să
turaţi de zgomot. Natura nu deşteaptă en
tuziasmul în inimile desgustate şi seci. 

— Seci! Păstrează acest cuvânt pentru bă
trâni... 

Ei făcură câţiva paşi împreună, apoi Egip
teanul zise cu o voce melancolică: 

— La urma urmei bine faceţi că petre-
ceţi... Tinereţea e scurtă şi unor străini ca 
noi, ce le rămâne de făcut pe aceste ţărmuri 
îndepărtate de ale noastre ? Pentru voi plă
cerile, pentru mine părerea de rău. Rămâneţi 
cu bine! 

înfăşurat în lunga sa haină el se îndepărtă. 
— Respir uşurat! strigă Claudius. Acest 

Arbaces îmi face efectul scheletului expus în 
ospeţele noastre. 

— Ciudat om! murmură Glaucus. De te-ai 
lua după cele ce spune, ţi-ar veni să crezi 
că el e mort pentru orice plăceri şi inima sa, 
obiceiurile casei sale dezmint toate cuvin
tele lui. 
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— 1 )a, am auzit vorbindu-.se de desfrână-
rile sale, de orgiile sale misterioase... El e 
bopat... Să încercăm a-1 târî în serbările noas-

& • • 

tre şi de a-i da pasiunea jocului... 

UI. 

U n o s p ă ţ în casa lui G l a u c u s . 

Glaucus, născut la Atena şi supus roman, 
erâ un Alcibiade fără ambiţiune. El aveâ fru
museţea, sănătatea, bogăţia, spiritul acestuia. 
Ea Roma casa sa eră locul de întâlnire al 
tinerilor ce petreceau, al artiştilor, al sculp
torilor. Ea Pompei... vai! culorile admirabi
lelor fresce ce decorau locuinţa sa sunt acum 
pe jumătate şterse... Totuşi când ruinele ca
selor sale reapărură la lumina zilei, ce vie 
admiraţiune escitarâ încă picturile, marmu-
rile şi mozaicurile sale 1 In ea se putea intra 
pe o poartă precedată de o scară şi deco
rată cu doui pilaştri 1) ale căror capiteluri 
erau nişte minuni. Un mozaic reprezentând 
un câine aveâ inscripţiunea: Cave canon ~) şi 
orna intrarea. Odăiţa portarului răspundea 
pe acesta intrare. Când un vizitator izbea 
cu inelul sau cu ciocanul de bronz, portarul. 

.1) Stâlpi pătraţi. N. Tr. 
aj Fereşte-te de câini. N. A. 

http://vorbindu-.se
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eşea din odăiţa sa având în mână o vergea 
însemnul funcţiunei sale. De obiceiu eră pre 
cedat de un câine. Din intrare se trecea în 
salonul principal: atrium, curte pătrată cu 
bazen .şi ţâşnitoare de apă, care forma centrul 
locuinţei. Camerile aveau intrările prin atrium. 

Din atrium o mică scară conducea la catul 
de sus, locuinţa sclavelor, lablimim ce con
tinua atrium, era un salon mai bogat, clar 
mai puţin mare şi în care nu se primea decât 
vizitatorii distinşi. Mozaicul său, de un desemn 
ales, reprezintă pe un director de teatru in 
mijlocul trupei sale. Ghirlande erau atârnate 
de cele şeapte coloane de marmoră ce în
conjurau grădina în centrul lui tablinum. 

La stânga acestei grădini se afla un mic 
altar consacrat strămoşilor şi penaţilor, zeii 
casei. La dreapta se deschidea triclinium, sala 
de mâncare, cu paturile sale, pe cari Ro
manii se culcau spre a-şi lua masa. Aceste 
paturi de bronz erau încrustate cu aur şi aco
perite cu perne brodate cu lucrături bogaţi-. 

— Ce juvaer e şi casa dumitale! strigă 
edilul Pansa ce se aşezase la masă şi care-şi 
plimba privirile cu uimire pe fauni şi pe ba
cantele, încărcaţi cu mănunchi de fiori sau 
având în mâini cupe, în centrul tăbliilor în
cadrate cu coloane înconjurate cu viţă.şi he-
deră. Ce colorit! Ce expresiune a capetelor !... 
Ce... a h ! 

In acest moment apărură sclavele ducând 
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pe o tablă de mezeluri, sardele şi ouă, ier
buri îngheţate de zăpadă şi în cupe mici, vin 
amestecat cu miere. Pe când ei aşezau aceste 
mâncăruri pe masă, alţi sclavi prezentau fie
căruia din cei cinci mosafiri — nu se invitau 
mai mulţi — vase de argint pline cu apă par
fumată şi ştergare cu ciucuri de purpură, spre 
a-şi usca mâinile. Inclinându-se cu respect din-
naintea unei statuete a lui Baccus, aşezată in 
mijlocul mesei, Glaucus strigă: 

— Zeul vinului şi al chefurilor să ne fie 
favorabil! 

Mosafirii repetară după dânsul fraza sa
cramentală şi făcură obicinuitele libaţiuni, văr
sând vin pe masă. Apoi începu prânzul. Pe 
când sclavii, descărcaţi de mezeluri, puneau 
pe masă mâncăruri mai nutritoare, tânărul 
Sallustius strigă : 

- Această cupă să fie cea din urmă ce 
duc la buzele mele, dacă acest vin nu e 
cel mai bun ce l-am băut vre-o dată în Pompei! 

Glaucus măgulit porunci: 
— Să mi se aducă amfora spre a vedea 

anul şi originea acestui vin. 
Un sclav informă pe Glaucus, că după eti

cheta alipită la dop, acest vin erâ din Chio 
şi avea o vechime de cincizeci de ani. 

Claudius întrebă pe Pansa: 
— Când se va ţine viitoarea luptă de ani

male ? 
— La 8 din idele lui August, a douazi 



după sărbătorile lui Vulcan. Avem în păstrare 
o tânără leoaică de o ferocitate încântătoare. 

- Dar ce i se va da oare de sfâşiat? E 
lipsă de criminali. 

— E o lege ticăloasă aceea care ne opreşte 
acum de a da pe sclavii noştri animalelor săi 
batice, ca şi cum sclavii nu ne-ar aparţine? 
Aceasta e o atingere ce se aduce proprie-
tăţei... 

Un concert de flaute întrerupse discuţiunea. 
Apoi doui sclavi aduseră o tăblie gigantecă. 

— Ce surprindere ne-ai rezervat acolo scum
pul meu Glaucus ? strigă tânărul Săllustius. 

La douăzeci şi patru de ani secând toate 
plăcerile, Săllustius nu mai gusta decât aceea 
de a mânca bine. 

— U) recunosc după cap ! strigă Pansa, e 
o căprioară. Să golim paharele intru buna 
sa sosire ! 

- Sperasem, zise Glaucus că o să vă ofei 
păsrăvi bretoni, dar vânturile au fost atât de 
crude, încât bărcile n'au putut sosi la Roma. 
Nu se mai dau cine fără păstrăvi. 

- Bretania ar trebui să ne dea şi gla
diatori, observă edilul Pansa, mereu preocu
pat de trebuinţele amfiteatrului. 

— Pe Pallas! strigă Glaucus — pe când 
sclavul său preferat îi încingea fruntea cu o 
nouă coroană de roze — pe Pallas! eu nu 
de.spreţuesc aceste lupte şi spectacole sălba-
ti^p rând o o bestie re se hmtă contra altei 
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bestii, dar ele îmi sunt respingătoare când 
văd un om din carne şi oase ca noi, — că e 
târât în arenă şi rupt în bucăţi de un tigru 
sau un leu! Am atuncea dorinţa să mă arunc 
într'ajutorul său. Strigătele mulţimei îmi par 
tot a.şa de sperioase, ca şi acelea ale Furiilor 
urmărind pe Oreste. Eu sunt încântat că viitoa
rele jocuri olympice ne cruţă acest spectacol. 

Edilul Pansa înălţă umerii. Glaucus continuă: 
— Noi ceştilalţi Elini, noi avem mai multă 

milă decât voi Latinii şi nouă ne e oroare 
de tot ceeace e urât... Spectacolul unui om 
sfâşiat şi mâncat de o bestie e o privelişte 
oribilă... In jocurile eline, lupta e frumoasă 
şi generoasa, omul luptă cu omul şi trium-
fează prin îndemânarea, prin dibăcia sa, fărf 
ca vreodată înfrângerea să coste alte regrett 
pe cel răpus, decât de a-şi vedea mândria 
rănită. Dar voi Romani, nu înteleereti astfel 
de lucruri... 

- Căprioara aceasta e excelentă, de o 
frăgezime... zise Sallustius. 

— Bucătarul tău e fără îndoială din Si-
cilia? întrebă Pansa. 

— Da, din Syracuza. 
Vreau să-ţi propun un schimb pe el, 

zise Claudius. 
Glaucus răspunse râzând : 
— Să mă despart de bucătarul meu ? Hei 1 

Ce pui în locul lui? 
— Pe Phyllida, frumoasa dănţuitoare. 
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Glaucus îşi ridică de pe frunte coroana 
de roze, cu un gest trândav .şi răspunse: 

— Eu nu cumpăr femeile. 
Al treilea fel de bucate începu să fie ser

vit. Sclavii puseră pe masă o mulţime de 
prăjituri, turte, dulceţuri, fructe şi aduseră de 
asemenea mari chiupuri de sticlă pline cu vin, 
fiecare având eticheta vechimei şi a calităţei 
sale. 

— Iată, zise Sallustius, un vin din Lesbos, 
de care aveţi să vă minunaţi. Eu îl cunosc. 
E un nectar demn de zei. 

—"ţ Nu prea e vcchiu, zise Glaucus, dar 
focul ce-1 are într'însul 1-a învechit repede. 
Noi de asemenea când sufletul şi inima noastră 
v rit arzătoare, îmbătrânim înainte de vreme. 
I ntru vin sunt flăcările lui Vulcan, pentru 
noi flăcările Vencrei, în cinstea căreia golesc 
această cupă cu vin din Lesbos. 

•*^ JOh ! ce superbă cupă ! strigă Claudius. 
Glaucus î.si trase atunci un inel preţios 

din prima falangă a indexului său, o atârnă 
de una din toartele cupei împodobită cu pietre 
preţioase, ce formau doui şerpi încolăciţi la
olaltă şi oierind cupa lui Claudius, 'îi zise: 

, —^-Acuma ea e demnă să fie primită de 
amicul meu Claudius. Zeii să-i acorde sănă
tate şi noroc spre a o putea umplea deseori şi 
mult timp până la buze! 

Claudius mulţumi şi trecu cupa sclavului său. 
—•• Eu beau în sănătatea Graţiilor! strigă 
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burtosul Pansa. Şi el goli de trei ori cupa sa. 
— Sallustius observă că se uitase a se numi 

un maestru al mesei, un rex convivii, un rege 
al oaspeţilor. Glaucus se opuse, zicând că 
Romanii juraseră a nu se mai supune vreo
dată unui rege, că eră mai bine să se lase 
fiecăruia libertatea sa. Apoi adresându-se mu
zicanţilor : 

— Aideţi, le zise el, cântaţi muzica ce am 
compus în noaptea trecută pentru vechiul 
meu amic Horaţius, pentru poezia sa «Per-
sicos odi». 

Muzicanţii executară o melodie ionică şi 
cântară în acelaş timp versurile lui Horaţius. 
Oaspeţii aplaudară. 

— A h ! amicii mei, strigă Lepidus, cum 
n'avem noi pe frumoasa Iona spre a ne cânta 
această muzică elină, atât de expresivă, aşâ 
de nobil pasionată! 

- Iona! acest nume e elin, zise Glaucus. 
Cine e această Iona? 

— A h ! ce bine se cunoaşte că abia ai 
sosit în Pompei! Tu meriţi ostracismul *) pen
tru ignoranţa ta. Să nu cunoşti pe Iona! strigă 
Lepidus cu ifos, asta înseamnă a nu cunoaşte 
existenţa soarelui. — 

— Ea e frumuseţea cea mai rară, adăugă 
Pansa, şi vocea ei e incomparabilă. 

1) Exilul. N. Tr. 
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— Ea trebue să se nutrească numai cu-
limbi de privighetori, zise Claudius. 

Glaucus, nerăbdător, ceru informaţiuni. Clau
dius istorisi atunci că Iona eră o străină ve
nită de puţin timp în Pompei, că ea cântă 
ca Safo şi compunea însăşi cântecele sale. 
Ea cânta din liră mai bine ca o zeiţă şi fru
museţea sa amintea pe Venus din Milo. Ceva. 
mai mult ea eră bogată şi generoasă, iar 
casa sa deschisă artiştilor, eră decorată cu 
un gust miraculos. 

— Ce minune mai e şi femeia asta! Nu 
s'ar putea să fie văzută? 

— Chiar în astă seară, dacă o voeşti, te 
voiu conduce la dânsa, răspunse Claudius... 
Până atuncea să facem o partidă de zaruri... 

Ei se puseră la joc şi vinul curgea şiroaie. 
Convorbirea eră din cele mai însufleţite. Iona 
fu din nou obiectul laudelor celor ce o cu
noşteau. Lepidus propuse a nu se aştepta 
ca stelele să-şi stingă lunvna, spre a merge 
să contemple pe aceea ce făcea să pălească 
lumina lor clară. Claudius care câştigase la 
joc sprijini propunerea şi Glaucus din ce în 
ce mai mult intrigat, nu prea îndemnă pe 
oaspeţii săi să rămână la masă. Indeplinindu-şi 
ultimele lor libaţiuni, ei se încâlţară şi stră
bătură atrium strălucit luminat. Astfel ei se 
regăsiră în stradă veseli şi plini de viaţă, în 
momentul când luna se ridica pe cer. Ei tre
cură prin mahalaua giuvaergiilor ale căror 
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prăvălii scânteiau de aur şi de pietre pre
ţioase şi ajunseră la poarta Ioilei. Doua şiruri 
de lămpi luminau intrarea. Perdele de pur
pură erau atârnate dinaintea intrărei în ta-
blinum, de zidurile împodobite cu picturi su
perbe si decorate cu mozaicuri preţioase... 
Iona se afla acolo în toată splendoarea fru-
museţei sale, înconjurată de un cerc de ado
ratori. 

Glaucus întrebă cu voce înceată: 
— Nu mi-ai spus tu că ea e o Ateniană? 
•— Nu, ea vine din Neapole. 
— Din Neapole! repetă Glaucus. Şi el 

tresări când recunoscu in lona pe adorabila 
tânără a cărei amintire îl urmărea neîncetat... 

IV. 

T e m p l u l zeiţei î s is . 

Istorisirea noastră cerc să revenim la Egip
teanul Arbaccs pe care l-am lăsat pe ţărmul 
mărei Ajuns în faţa părţei celei mai frequen-
tate a micului golf, el se opri şi încrucişân-
du-şi braţele, şopti cu un surâs amar: 

— O păcăliţilor; ce imbecili şi ce nebuni 
sunteţi 1 In loc să comandaţi pasiunilor voastre, 
ele sunt acelea ce vă mână, fie că e vorba 
de afaceri sau de plăceri, de comerciu sau tic 
relio-iune! Cât de mult v'aş despreţul dacă 
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nu v'aş urâ ! Elini şi Romani, vă urăsc deo
potrivă de mult. Poezia, legile, artele voastre, 
superioritatea voastră barbară în arta răz
boiului, voi ne-aţi luat totul, ne aţi furat totul, 
ne aţi dosit totul, după cum sclavii şterpe
lesc resturile unui ospăţ. Şi acuma voi sunteţi 
stăpânii noştri. Vulturul Romei a ucis şear-
pele egiptean. Dar n'aţi putut subjuga sufletul 
meu! Sufletul meu pluteşte în libertatea gân-
direi. Atâta timp cât Ştiinţa va putea do
mina Forţa, cât timp religiunea mea va avea 
o peşteră de unde vor cşi oracolele spre a 
inşelâ pe oameni, puterea mea se va întinde 
pretutindeni unde domneşte superstiţiunca. Eu 
voi călca în picioare sufletele acelora ce se' 
învestmânta cu purpură. 

Cu paşi înceţi Egipteanul reintră în oraş, 
dominând cu înalta sa statură pe oamenii ce 
întâlnea. El se îndreptă spre micul templu 
ridicat de curând zeiţei Isis. Vechiul templu 
fusese distrus de un cutremur de pământ. 
Oracolii zeiţei se bucurau de mare trecere pe 
lângă Pompeiani, căci aceşti oracoli erau dic
taţi de o cunoştinţă adâncă a umariităţei, apli-
cându-se exact posiţiunei fiecărui individ. Când 
Arbaces se apropia de incinta sacră, un preot 
înainta înaintea lui şi-1 salută cu semnele unei 
prietenii familiare. In trăsurile fizionomiei aces
tui preot egiptean — cu craniul ras, cu fruntea 
strâmtă, cu sprâncenile stufoase, cu ochii în
fundaţi în nişte orbite galbene ca de momâe, 
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cu nasul scurt şi gros, — precum şi în toata 
atitudinea sa se citea ceva bestial şi energic, 
ce nu se putea vedea fără repulziune şi fără 
teroare. 

— Calenus, zise Arbaces, condu-mă în ce
lula ta. Am să-ţi vorbesc. 

Preotul indică lui Arbaces una din celulele 
ce înconjurau incinta sacră. Ei intrară şi se 
aşezară dinaintea unei măsuţe pe care se 
aflau fructe, ouă, farfurii cu cărnuri reci, şi 
vase cu vin. închise perdelele uşei ş'apoi Ca
lenus spuse lui Arbaces: 

— Vorbeşte. Te ascult. 
— Tu ştii, începu Egipteanul, că la moartea 

părinţilor lor, ce mă cunoşteau şi mă stimau, 
eu am devenit tutorele celor doui orfani Iona 
şi Apoecides. Apoecides, de un caracter dulce 
şi ascultător, a îmbrăţişat cultul lui Isis ale 
cărei mistere i le-am destăinuit eu. Mi-a fost 
lesnicios să deştept în sufletul său religios o 
credinţă adâncă şi entuziastă. Eu l-am sta
bilit în templul tău, la unul din ai tăi. 

— Intr'adevăr, răspunse Calenus, el e as
tăzi propria sa victimă a credinţei sale. Frau
dele noastre binefăcătoare, statuele noastre 
prin gura cărora vorbim, scările noastre pi
tite revoltă conştiinţa sa. El ţine consfătuiri 
cu sine însuşi, el se dezolează, el geme, el 
refuză să ia parte la ceremoniile noastre. A 
f°st văzut în societatea unor oameni bănuiţi 
a fi afiliaţi la acea sectă nouă şi atee, ce re-



Intr'o seară, Glaucus şi lona se reîntorceau cu câţiva amici din o 
plimbare făcută dealungul micului golf (Pagina 40). 
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neagă zeii noştri şi numeşte oracoliî noştri 
inspiraţiuni ale spiritului Rău. 

ArbaceS cu o nemulţumire vădită zise: 
- Din nenorocire, eu mă temeam de astiel 

de lucruri. Ultima dată când Apoecides m'a 
întâlnit, mi-a făcut imputări şi acuma mă evită. 
Dar voi încerca să pun iar mâna pe dânsul, 
spre a-i demonstra că frauda e i necesară ca 
să influenţăm asupra spiritului plebeii. Dacă 
reuşesc să aduc pe Apoecides la sentimen
tele de filozofie practică, îmi va fi mai uşor 
să îndeplinesc planurile mele în privinţa sorei 
sale Iona... Vreau să fac din ea femeia mea, 
regina mea, divina Isis a inimei mele! Până 
în ziua când am văzut-o, nu cunoşteam de 
loc amorul pasionat de care m'a făcut capabil 
natura. 

— Se spune că e o nouă Helena, observa 
Calenus. 

— Da, o Helena care are spiritul lui Safo. 
Poezia e pe buzele sale după cum frumuseţea 
e pe faţa sa. Geniul său egalează pe acel;; 
al marilor noştri poeţi. Şi ce mândră inde
pendenţă de spirit! Ea va fi a mea! Ea mă 
iubeşte până acum ca pe un amic, cu inte
ligenţa sa... Dar unde am ajuns cu istorisirea 
mea? A h ! da... Când Apoecides m'a părăsit 
spre a intra în templul tău, sora sa ambiţioasă 
şi trufaşe părăsi Neapole spre a se fixa pe 
lângă dânsul la Pompei. Frumoasă, bogată, 
spirituală, generoasă, ea fu de îndată cău-
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tată, linguşită. Toţi se grăbesc să aziste cu 
ghiotora la serbările- ei. Eu.3-m încurag-iat-o 
în această viaţă de triumfuri intelectuale şi 
de plăceri,înalte, în mrţToeul acestui oraş uşu_-
ratec şi voluptuos. ffli sper că încqnjucală. de 
admira tor i mott-arfpi^ ^ v* v^rteă,,- m r â n d -
golul şi vanitatea unei astfel de existenţe_şi 
că în g-urântLea va simţi şi trepulnţa serioasa? 
de a iubi şi de a h iubită. Pe Iona nu o se
duce nicf Irumuseţea nici tinereţea. Spre a 
cuceri inima sa, trebue să-i stăpâneşti înainte 
de toate închipuirea şi spiritul ei.^jŞi tu ştii 
că Arbaces a avut totaeai'na pentru astfel 
de lucruri o putere fascinatoare. E timpul să 
lucrez. Am trebuinţă de tine Calenus. 

Preotul răspunse: 
— Intru cât pot să-ţi servesc? 
— Ku voesc să invit pe Iona la o sărbă

toare, la mine . acasă. B*^ voesc să uimesc 
simţurile sale, să înflăcărez, să orbesc <ima-
ginaţiunea sa. Desvăluindu-i misterele zeiţei 
Isis, eu. îi voi descoperi secretele Iubim. 

- înţeleg. Vrei să o inviţi la una clin acele 
voluptoase banchete, la cari preoţii Isidei, în 
ciuda făgăduelei lor de abstinenţă, au şi fost 
părtaşi la tine acasă. 

— Nu! nu! Scene de acest soiu ar dis
place privirilor ei caste... Deocamdată să 
căutăm a pune mâna pe frate, ş'atunci va fi 
m a i uşor de a avea pe soră... Ascultă-mă, 
i a t ă instrucţiunile mele... 
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Scoborând vocea, el îi vorbi lung timp la 
ureche. 

V. 

Nydia la Claudius. 

Soarele se înălţa, pătrundea vesel în lo
cuinţa lui Glaucus inundând-o cu o ploaie de 
raze d'aurite. Deodată o umbră uşoară se 
strecură până pe pragul camerei frumosului 
Atenian. Îmbrăcată intr'o simplă tunică albă 
ce-o înfăşură pe deaîntregul, tânăra fată ce 
înainta astfel, purta sub braţul său stâng un 
coş cu flori, pe când cu mana dreaptă ţinea 
un vas de bronz umplut cu apă. Deşi cu totul 
tânără, se zărea pe melancolica ei figură, 
atât de: gânditoare, ca un reflex al suferin
ţelor trecute. Şi demersul ei coditor, cu pri
virea stinsă şi nehotărâtă a ochilor săi, tră
dau infirmitatea îndurată dela naşterea sa: 
ca era oarbă. 

Cu o voce dulce şi timidă ea întrebă: 
- Mi s'a spus că te afli aci. Pot să intru? 

(daucus grăbit şi vesel merse întru întâm
pinarea tinerei fete: 

— Tu eşti scumpa mea Nydia! A h ! ce 
gentilă eşti că vii să mă cercetezi I 

— Ai fost totdeauna aşa de bun pentru 
biata oarbă. 
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— Cum ai crescut Nydia! Şi ce drăguţă 
eşti ! Trebue să ai amorezi! / "? i*?**-*^* (*-*-

O roşeaţă subită coloră obrajii tinerei fete 
şi ea încruntă sprâncenile. Dominând emo-
ţiunea sa, ea răspunse: 

— Ţi-am adus câte-va flori, ele nu au alt 
merit decât că sunt proaspăt culese. 

— Dacă Flora însăşi mi le-ar aduce, nu 
mi-ar face mai mare plăcere. 

— Cum ţi s'au părut florile clin viridarium-u) 
tău ? 

— Admirabile ! 
— .Ah, îmi faci pljpere ! Eu am venit atât 

de des cât am putut, să le ud şi să le îngri
jesc în timpul absenţei tale. 

— Nu .ştiu cum să-ţi mulţumesc îndeajuns, 
frumoasă Nydia. Nu m'am îndoit că am lăsat 
la Pompei o grădinărită atât de devotată flo
rilor mele preferate. 

Mâinile Nydiei tremurară, pieptul său ră
dica cutele tunicei sale. Ea se întoarse în
curcată. Apoi zise: 

— Soarele e tare cald pentru sărmanele 
flori. Eu sunt fericită că am putut să viu a 
le uda în timpul lipsei tale, căci iată nouă 
zile decând n'am ieşit. 

— Ai fost bolnavă? 
— Da, sunt adesea. 

- Şi totuşi faţa ta e mai tânără şi are 
*ttai multă strălucire decât anul trecut. 
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Această măgulire o făcu să roşească încă 
odată. După o tăcere ea zise lui Glaucus: 

— Mă duc să ud florile tale. Şi ea trecu 
în viridarium 1). 

— Sărmană Nydia! î.şi zise Glaucus; ur-
mârind-o cu o privire de compătimire, ce 
trist e destinul ei, ea nu vede nici cerul, nici 
pământul şi nu poate să vază pe Iona! 

Acest nume venit în mod firesc pe buzele 
sale, îi amintea incidentele din ajun, şi îl 
adânci într'o visătorie pe care o întrerupse 
sosirea lui Claudius. El nu destăinui nimic 
amicului său din emoţiunea sa din seara tre
cută, dinaintea frumoasei necunoscute; regăsită 
într'un fel aşa de miraculos. El nu pronunţă 
măcar numele Ionei de teamă de a profana, 
şi de a i se surprinde secretul său. Iona îi 
apărea ca un mare crin fără pată, ca o floare 
curată şi cerească, în mijlocul tinereţei u.şu-
ratece şi destrăbălate din Pompei, forţând 
pe cei mai desfrânaţi la respect, schimbând 
dorinţele sensuale într'un fel de contempla-
ţiune ideală, ca şi cum în contrazicere cu fa
bula Circeei, ea transforma animalele în oa
meni. Magia frumuseţei sale opera acest mi
racol chiar asupra acelora ce nu puteau în
ţelege sufletul său şi aceia a căror iţiimâ eră 
nesimţitoare la poezia sa, aveau urechi ca
pabile de a aprecia melodia vocei sale. Pre 

1) Seni de flori a Romanilor, ţk Tr. 
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zenţa sa curăţea şi ilumina. De aceia Glaucus 
la amintirea ei, simţi pentru întâiaşi dată mă
rirea propriei sale naturi. El simţi cât ele puţin 
erau demni de acela ce el iubea, tovarăşii 
plăcerilor sale .şi chiar plăcerile sale. A năzui 
spre lona, era a se înălţa, a şi lua un nobil 
avânt, a se urca foarte sus în cer, departe 
de pământ. 

Acest nume lona răsuna într'însul ca un 
ecou sfânt şi i se părea că a-1 pronunţa cu 
voce tare, erâ a comite un sacrilegiu. 

Când Claudius cu o pornire afectată, lăuda 
'ui Glaucus frumuseţea lonei, acesta resimţi 
o mânie ascunsă, pe care o manifestă printr'o 
răceală de ghiaţă. Claudius îşi închipui că 
amicul său nu se mai gândea la lona şi fu 
încântat de asta, căci îl vedea unindu-se cu 
o moştenitoare cu mult mai bogată şi al cărei 
aur s'ar fi rostogolit pe mesele de joc. 

Deîndată ce Claudius plecă, Glaucus se 
duse la lona. Tânăra Neapolitană se afla în 
mijlocul sclavilof^şăti ce lucrau pe lângă dânsa. 
O harfă erâ aşezată în apropierea ei. lona 
Părea mai gânditoare ca de obiceiu. La lu-
^'na zilei, într'o tunică cu falduri mari, fără 

ibe, ea părea încă mai frumoasă decât 
"«•rălucirea lampelor noptatice ce 

Te juvaerele sale. El roşi Ia 
•nsul care mânuia cu atâta 

ie, nu ştia ce să-i spună. 1 )ar 
c« erau. ochii săi! In fine el evocă 



amintirile ţărei saie, ale'Heladei, acest pământ 
al amorului şi al poeziei. Ea îl asculta cu ră
pire. Zei din rasa sa, vocea patriei sale ii 
Vorbea prin gura lui Glaucus. Ea iubea Atena 
printr'însul. Oare nu avea ea dreptul, oare 
nu era permis de a iubi un compatriot? 

Cu începere din acest moment ei se re-
văzură in fiecare zi. In timpul serilor călduţe, 
ei se plimbară cu barca pe marea liniştită 
şi se regăseau a doua zi sub l'ortice sau in 
casa Ionei. 

Amorul lor fu neaşteptat .şi puternic. El 
năvăli în toate sorginţilc vieţei lor: inimă, 
creer, simţ, imagmaţ'iune. Ei nu se mirau 
decăt de un lucru: că au putut trăi aşa 
lung timp departe unul de altul. Li se pa
rcă ca se cunoşteau din copilărie .şi că iu
birea lor eră cu totul naturală. Nu aveau ci 
aceeaşi tinereţe, aceleaşi aspiraţiuni, aceiaşi 
origine şi aceiaşi frumuseţe? Ambele lor su
flete se contopiseră într'unul singur. Ce; poe
zie în unirea lor! 

Iulro seară, Glaucus ţi lona se reintorrem 
cu câţiva amici din o plimbare făcută dea-
lungul micului golf- Hârca lor aluneca încet 
pe oglinda curată a apei, frântă de lopeţile 
din cari picurau apa. Glaucus culcat la pi
cioarele Ionei, fericit, tăcea. Iona îi zise : 

1 >acă bietul meu frate ar lî r noi, cat 
de mult ar gusta farmecul acestei ore deli
cioase. 
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Glaucus răspunse. 
— Ocupat numai cu tine singură, încă n'âm 

făcut cunoştinţa fratelui tău. El e de sigur 
acel tânăr cu care te-ai regăsit eşind clin 
templul Minervei la Neapole? 

-— Eră el. 
— Şi se află aci? 
— Da. 
Glaucus întrebă cum fratele şi sora puteau 

trăi separaţi şi pentruce nu erau neîncetat 
împreună. Iona îi răspunse, cu un ton întristat, 
că fratele său devenise preotul Isidei, că a 
suferit sugestiunea unui Egiptean, amicul şi 
tutorele lor. 

— Eram orfani,'"suspină Iona. 
— Şi eu sunt tot orfan, zise Glaucus. 
Iona adăugă: 

Egipteanul Arbaces a vroit să ne ser
vească drept tată. Am să ţi—1 prezint. El iu
beşte pe oamenii merito.şi. 

— Arbaces! strigă Glaucus. Dar eu ii cu-
nosc! ' j^^p-e-vorbim când ne întâlnim. Cu 
toate acestea nu simt de loc simpatie pentru 
acest Egiptean întunecat şi morocănos, ce 
pare ca şi Cretanul Epimenide, că a dormit 
patruzeci de ani într'un sicriu. 

- Ca şi Epimenide, Arbaces e bun, în
ţelept şi de o dulce dispoziţiune sufleteasca 

— Ce fericit e, că e lăudat de tine V 
El n'a fost totdeauna rece şi 

un vulcan stins ca Vezuviul. 
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Ochii lor se îndreptară în acela.ş timp asu
pra muntelui al cărui nume Iona tocmai îl 
pronunţase .şi pe când restul cerului erâ scăldat 
cu culori drăgălaşe şi.-trandafirii, pe culmea 
cenuşie, a vulcanului, pe care-1 înconjura până 
la jumătate înălţime viile şi pădurile, un nor 
gros, negrii de rele prevestiri se formase, ce 
punea nota unei proorociri sinistre în această 
privelişte frumoasă. 

Amândoui simţiră un presentiment de ne
norocire. Şi ca şi cum ar fi căutat un re
fugiu unul lângă altul, ei se apropiară dintr'o* 
mişcare; neaşteptată şi ochii lor se întâlniră 
în o inexprimabilă expresiune de tinereţe. 

Acuma ei nu mai aveau trebuinţă de cu
vinte spre; a-şi spune, că se iubeau. 

VI 

P ă s ă r a r u l p r i n d e din nou pasărea 
în laţurile sale. 

în această istorie evenimentele se desfă
şoară cu rapiditatea unei drame. întâmplarea 
a voit ca Arbaces să nu. se întâlnească cu 
Glaucus în casa Ionei şi să nu ştie de amorul 
ce contraria planurile sale. Foarte preocupat 
'<* sch imbare neaşteptată ce se făcuse în 

-l fratelui Ionei, Arbaces tremura la 
' " a pierde un servitor docil si el 
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se indignă cugetând că un tânăr, un simplu 
neofit a putut să nu recunoască autoritatea sa. 

In acea zi Arbaces se duse la Iona. Ajun
gând lângă casa frumoasei Ateniane, el zări 
sprijinit de un pom şi absorbit de specta
colul mulţimei ce se îngrămădea în stradă, 
pe Apoecides, ce nu-1 văzu. venind. 

Cu un gest prietenos, Arbaces puse mâna 
pe umărul tânărului şi-i zise : 

— Fiul meu, pentruce cauţi tu să mă eviţi? 
Vorbeşte-mi sincer, ca unui vechiu amic. 

— Un amic!... Tu eşti inamicul meu! răs
punse cu vioiciune Apoecides. 

— Cunosc cauza nedreptelor tale acu/.a-
ţiuni, răspunse cu dulceaţă Arbaces. Te-am 
aşezat în templul lui Isis şi tu te revolţi la 
vederea înşelătoriilor şi matrapazlâcurilor preo
ţilor... 

— Da !... Tu ai cunoscut scamatoriile lor 
şi mi le ai ascuns ! Nu ai încetat a-mi vorbi 
de viaţă pură şi simplă a acestor oameni şl 
m'ai aruncat în mijlocul unei turme ignorante 
şi. sensuale, mânjită de toate viţiurile. Mi-ai 
răpit ilusiunile tinereţei mele, credinţa şi vir
tutea mea, setea mea de sfinţenie şi tie în
ţelepciune ! 

Vocea sa se pierdu într'un plâns suspinat. 
El îşi ascunse faţa în amândouă mâinile. 
Arbaces luă părinteşte braţul lui Apoecides 
şi conducând pe tânăr la o parte ii zise: 

— Elevul, amicul meu, lucrurile de cari 
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tu t<: plângi sunt numai încercări pentru vir
tutea ta... Noviciatul tău are să se sfârşeasxă. 
D e aci înainte nu vei mai fi cufundat cu jos
nici sclavi ai zeiţei noastre, servitori subal
terni ai templului său. Tu eşti demn să pă
trunzi în incinta sacră. Voi li iniţiatorul şi 
călăuza ta. 

Tânărul întrebă cu un ton îndulcit: 
- Dar ce ai încă să mă înveţi ? 
- Eu nu te-am făcut să descinzi în întu

necimile necredinţei decât spre a te readuce 
pe înălţimile luminoase ale credinţei. Tu ai 
văzut pe falşi preoţi, eu vream să-ţi fac cu
noscut pe cei adevăraţi. Vino să mă vezi în 
noaptea aceasta. 

Ameţit de privirile, de Timbagiul, de pro
misiunile Egipteanului, el sfârşi prin a întinde 
mâna lui Ărbaces pe care acesta i-o cerea. 
Fericit de a fi recucerit autoritatea sa asupra 
tinerei imaginaţiuni a fratelui Ionei, vicleanul 
Egiptean se îndreptă către locuinţa aceleia 
ce el visa a o prinde în mrejele sale. In
trând sul) peristil, o voce ce eră antipatică 
izbi urechea sa. Erâ aceia a lui Glaucus. 
Xârindu-I stând lângă Iona, gelozia îl muşca 
de inima. O lyrâ'pe care frumosul Atenian 
tocmai cântase o arie din patria nemuritoare a 
lui Safo, Lesbos, erâ trântită lângă dânsul. 

Arbaces aruncă un ochiu mânios şi invi
dios asupra acestei perechi atât de tinere şi 
frumoase, demnă de dalta unui Praxiteles. 



El se apropia aşa de încet, încât nici Glaucus, 
nici Iona nu-1 auziră. 

— Sosesc ca un rnosafir supărător şi ne
aşteptat, zise Egipteanul. 

— Arbaces ! strigă Iona recunoscând vo
cea tutorelui ei. Ah, sunt tare bucuroasă că 
te văd!... Iţi prezint pe Glaucus... 'Mi pare 
că sunteţi făcuţi spre a vă înţelege şi a de
veni amici. 

— Dacă aş avea cincisprezece ani . mai 
puţin, poate, zise Arbaces. 1 )ar ce ne-am 
putea noi spune, ce lucruri interesante ? Eu 
nu-mi petrec viaţa mea în ospeţe şi serbări, 
nu iau parte la alergări, nopţile mele nu le 
petrec la joc. Acestea sunt plăcerile obici
nuite ale tinereţei. Fiecare cu gusturile sale. 
Acestea nu sunt ale mele. 

Vorbind astfel, prefăcutul şi vicleanul Egip
tean, apleca pleoapele, dar cu coada ochiului 
el observa pe Iona spre a vedea efectul ce 
va produce asupră-i aceste insinuaţiuni. Iona 
păru că nu le dă nici o atenţiune şi Glaucus 
replică cu un aer evasiv, că atunci când va 
avea vârsta lui Arbaces, va arunca anatema 
ca şi dânsul, contra plăcerilor şi nebuniilor 
tinereţei. 

Egipteanul întorcându-se spre Iona îi ob
servă că venise de două ori spre a o ve
dea şi că el n'a avut fericirea de a o întâlni 
acasă la dânsa. 



- Ştii, zise el drept sentinţă, că poetul 
a zis: Femeile trebuesc să stea acasă. 

— Acel poet, zise Glaucus, ura femeile. 
— El erâ din ţara ta, erâ elin. 

- Alte timpuri, alte obiceiuri. DacăEuri-
pide ar fi cunoscut pe Iona, nu ar fi vorbit 
astfel. 

- Oare la Roma aţi devenit aşa de curte
nitor ? 

— In .orice caz nu a.ş fi putut deveni atare 
în Egipt. 

1 )iscuţiunea se aprindea. Iona se interpuse. 
Ea nu vroi ca discuţiunea să alunece mai 
departe pe acest teren. I )upă o tăcere plina 
de stinghereală, Glaucus se hotărî să se re
tragă. 

Arbaces apropie atunci scaunul său de a-
cela al Ionei şi îi spuse cu acea voce insi
nuantă .şi pătrunzătoare ce pitia aşa de bine 
vicleşugul spiritului său : 

— Nu crede scumpa mea pupilă că eu 
dezaprob această libertate de care tu uzezi 
şi cu cari sunt obicinuite femeile romane. 
Helada nu o tolera decât femeilor celor mai 
puţin respectabile dintre frumuseţile sale. Li
bertatea si virtutea pot să stea foarte bine 
împreună. Naş" putea deci să condamn, in
dependenţa vieţei tale, dar cu toate acestea, 
înconjurându-te de societatea cea mai veselă 
şi cea mai strălucită din Pompei, te expui să 
primeşti la tine oameni ale căror obiceiuri 
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şi păţanii pot să facă râu reputaţiunei unei* 
tinere fete ce trece drept cuminte. 

— Ce voeşti să zici? întrebă lona cu o 
voce îngrijorată. Eu ştiu că eşti amicul meu, 
că nu doreşti decât fericirea mea. 

— Amicul tău ! Ah da, eu sunt cu mare 
sinceritate! Şi în această calitate îţi cer voie 
de a-ţi vorbi fără rezervă. 

— Vorbeşte. 
•— Decât timp acest tânăr desfrânat ce 

se numeşte Glaucus cercetează casa ta? 11 
vezi deseori ? 

Arbaces îşi ţinti privirea sa asupra Ionei, 
ca spre a citi în fundul inimei sale. Ea nu-şi 
putu stăpâni o mişcare cfe surprindere şi răs
punse încurcată: , 

— Un tovarăş al fratelui meu 1-a condus 
la mine. 11 cunosc de o săptămână: Dar pen-
truce aceste întrebări ? 

— Pentrucă eu credeam că ai cunoscut 
de un timp mai îndelungat pe acest calom
niator ordinar. 

— Eu nu înţeleg.... 
— Pentrucă nu ştii nimic. Dar. n'am să 

vorbesc şi eu nu voesc să ridic indignarea 
ta contra unui om ce nu merită -o astfel de 
cinste. 

— Te rog foarte mult, vorbeşte, spune-mi 
totul, eu vroiesc să ştiu totul. . 

— Tu cunoşti obiceiurile, moravurile sale, 
pe amicii săi; el îşi petrece timpul la mese 
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şi la jocuri. In societatea viciului, cum ar 
putea cineva aprecia virtutea ? 

— El vorbeşte de mine ? 
- Da, ş i 'cu ce cuvinte! El îndrăzneşte 

să se laude în localurile publice de iubirea 
ta pentru dânsul şi îşi bate joc de e a ! .\-
ceasta îl distrează, spune el, că vede pro
gresele ce face în inima ta. Spre a fi drept 
trebue cu toate acestea să spun că nu mai 
încetează de a lăudă frumuseţea ta. Intr'a-
devăr cine ar putea să nu o recunoască ? 
Dar eu te asigur că a răspuns amicilor săi 
Claudius şi Lepidus, cu un dispreţ jignitor, că 
nu se gândea deloc a te lua de soţie. 

Cine ţi-a repetat toate acestea? 
—- Astea sunt sgomote ce circulă şi dacă 

nu le aşi fi auzit istorisindu-se de mai mulţi 
inşi, eu nu ţi-aş fi vorbit de ele. 

lona căzu pe scaunul ei şi figura ei de
veni mai palidă decât coloanele de marmoră 
albă ce o înconjurau. 

— Mărturisesc, continuă Arbaces, că am 
Fost viu indignat auzind că numele tău trece 
din gură în gură, ca acela al unei dănţui
toare. Cu toate acestea, eu n'am venit de 
îndată să-ţi vorbesc de astea. Dar când am 
văzut pe Glaucus aci, am pierdut orice stă
pânire asupra mea însuşi şi nu ţi-am putut 
ascunde mai departe indignarea mea. Mărtu
risesc că n'am fost politicos faţă de dânsul. 
Iona, iartă-mă. 
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Tânăra fată puse mâna sa în aceia a Egip
teanului. După o tăcere Arbaces zise: 

— Să nu mai vorbim de aceste lucruri, 
dar de aci înainte, fii mai cu băgare de seamă 
şi nu uita prudenţa ce-ţi cere poziţiunea ta. 
Glaucus e prea fluşturatec spre a ocupa gân
direa ta. Vorbele sale nu pot să te atingă. 
Cineva nu se simte izbit serios decât de aceia 
ce iubim. 

— A iubi! oh, da a iubi! şopti Iona cu 
wn tel de râs silit şi amar. 

In această epocă depărtată, cu tot siste
mul social diferit de al nostru, aceleaşi cauze 
Produceau aceleaşi efecte şi turburau cursul 
v 'eţei. Erau aceleaşi gelozii ca şi astăzi, ace
leaşi bârfeli, aceleaşi calomnii. 

Egipteanul se atinsese cu multă îndemă-
»are de partea slabă a Ionei: amorul-pro-
priu şi orgoliul. 

El crezu că a dat o lovitură omorâtoare 
simpatiei născânde a Ionei pentru Glaucus şi 
schimbând subiectul el aduse vorba despre fra
tele Ionei. întreţinerea fu scurtă. 

Arbaces părăsind pe tânăra fată, îşi pro
mise a o revedea mai des, spre a o supra-
v eghiâ de mai aproape. 

De îndată ce Iona fu singură, părăsi orice 
Prefăcătorie femeiască şi izbucni într'o criză 
pasionata de lacrimi. 

Ultiia.lo aii* «ii. Cotigi Pomp 
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VII 

L a Thermele *) lui Apollone. 

Când Glaucus se află în stradă, i se părea 
că poartă aripi. Inima sa bătea cu veselie. 
Nici odată n'a găsit viaţă mai frumoasă şi 
cerul din Pompei atât de albastru. In între
vederea ce avusese cu Iona, el a înţeles că 
amorul său găsea un ecou şi această spe
ranţă îl îmbăta. 

El descinse strada Norocului ale cărei ca e 
erau îmaodobite pe dinafară şi pe dinăuntru 
cu freşCif strălucitoare, apoi intră în templu] 
Zeiţei ce eră plin de o mulţime mai mult 
leneşă decât evlavioasă. Unii aşezaţi pe bănci 
vorbeau despre politică, alţi se ocupau de 
apropiatele spectacole din amfiteatru. Tinerii 
lăudau o frumuseţe nouă, pe când intr'un' 
grup de negustori în eostum oriental, se cal
cula deverul unei încărcături ce sosea din 
Alexandria. 

Glaucus se duse să întâlnească pe amicii 
săi ce râdeau şi glumeau sgomotos. 

— Ah, tu eşti! strigă Sallustius. E un se
col de când n'ai fost văzut! 

— Si cum aţi petrecut acest timp? răs
punse; (i'-'n-ns Ce fel de mâncare nouă ai 
invent-i H'istiuş? 

hi. 



i i 

— Am făcut experienţe ştiinţifice. Am gă
sit un nou mod de a nutri mrenele. Tu ştii 
câ nu mai e permis a li se da sclavi de 
mâncat. Cu toate acestea de câteori am fost 
tentat de a arunca în rezervoriul meu pe 
burtosul meu sufragiu-şef! El e aşa de gras, 
încât ar ii dat peştilor mei un gust ales. Dar 
azi sclavii nu mai sunt sclavi! 

— Dacă am merge la băi? zise Glaucus. 
E ceasul când toată lumea se duce într'acolo 
Şt Flavius pe care toţi îl admirăm ne va citi 
acolo ultima sa odă. 

Ei se îndreptară cu toţi către therfneîe 
'ui Apollone. Aceste băi erau locul de în
tâlnire preferat al acestui popor vesel, fle-
eăreţ şi leneş. Zidurile porticelor erau împes
triţate cu anunţuri de jocuri, de vânzări, de 
expoziţiuni. Dinaintea anunţului vopsit al Am
fiteatrului., grupe discutau cu inimoşie. Fi-va 
vre-un mare criminal, un omorâtor sau un 
profanator de aruncat bestiilor? 

— Dacă împăratul este aşa de generos 
cum se spune, zise un argintar cu înfăţişarea 
voioasă, ne ar putea da pe un ovreiu. 

— Pentruce nu s'ar înşfăca un adept din 
s ecta Nazariţenilor ? replică un filozof. Eu nu 
s unt crud, dar acela care neagă divinitatea 
' u i Jupiter, e un ateu şi comite o fără tie lege 
^emnă de m it a cea mai rea. 

—- Eu n zise Glaucus, că aceşti 
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oameni sunt cu totul atei. Am fost asigurat 
că ei cred într'un zeu şi în o altă lume. 

Eroare, eroare adâncă, strigă filozoful, 
ani discutat cu dânşii. Ei 'şi-au bătut joc de 
mine când le-am probat existenţa lui Plutone 
şi a Tartarului 1). 

— Zei a-tot puternici! exclamă argintarul, 
se află clară atari miserabili la Pompei ? 

— Sunt, dar îs puţin numeroşi şi ei se 
întrunesc în locuri aşa de ascunse, aşa de 
tainice incât nu e cu putinţă a-i descoperi. 

Glaucus se îndepărtă. Un sculptor ce îl 
privea umblând cu atâta eleganţă şi înmlă-
dicrc, ce dădea viziunea frumuseţei perfecte, 
strigă cu admiraţiune: 

— Ah, de am putea să-1 aruncăm pe acela 
bestiilor. Ce frumos ar fi în faţa unui leu' 
Ce mădulare! Ce ape ! 

Poetul Plavius pe care contimporanii săi 
îl proclamară nemuritor şi al cărui nume,— 
de n'ar fi istorisit în această operă de către 
noi — poate nu ar fi supravieţuit, înainta întru 
întâmpinarea lui Glaucus. 

- Oh scumpul meu Atenian, îi zise el, ai 
venît spre a auzi oda mea. Asta e o mare 
cinste ce-mi faci! 

Ei intrară în apodytmnm, intrarea boltită, 
încăperea spaţioasă, unde cei ce veneau să 
se îmbăeze se preparau la spălările lor zil-

1) la Ini N. Tr. 
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nice. Două geamuri colorate lăsau să pătrunzâ 
înăuntru o lumină dulce şi cernută. Primpre
jur erau bănci pe cari * se aşezară .Glăucus şi 
amicii săi. ; 

In picioare, Flavins, îşi scoase atunci clin 
cingătoare un sul de papyrus şi după ce a 
tuşit spre a-şi clarifica vocea şi 'a impune 
tăcere, declamă cu emfază oda miraculoasă 
ce o scrisese în ajun şi pe care autorul aces
tui roman, spre marea sa părere de rău n'a 
putut-o regăsi. 

Citirea odată terminată în aplauzele tiitu-
W , cei ce veniseră la scăldat se desbrăcara 
şi sclavii, dându-lc halatele de baie, ei tre
cură prin o portiţă fin caldarinm, etuvă .şi 
piscină caldă cu zidurile de un roşu cărămi
ziu. Tavanul era pictat şi sculptat cu măreţie, 
iar podeala formată din mozaicuri albe, re-
presenta nimfe jucândti-se eu valurile. 

De acolo se trecea în tepidar'mm eu etuva 
căldicicâ, ca tranziţiune, spre a trece in fri-
gidarium adică în piscina cea rece. 

Când Glaucus şi amicii săi veniră in elae-
°tbesiutn, in cabinetul de ungere, sclavii ii 
a.Şteptau cu sticluţe de aur, cu vase de ala
bastru, spre a răspândi asupra lor parfumurile 
C e le mai preţioase şi spre a-i fricţionâ cu 
alifii]e cele mai rare. ]n acest timp o or
chestră cântă într'o sală vecină şi aceia ce 
a u fost muiaţi de apa binefăcătoare, se sim
ţeau ca renăscuţi la o nouă viaţă. 
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Binecuvântat fie acela ce a inventat 
băile! strigă (ilaucus, întinzându-se pe perne 
inoi. 

Un vi.sitator borţos, cu leucile obrazului ro
tunde şi roşii, cu o întreită guşe ce sufla şi 
suspină zgomotos, pe când piatra pumică în
roşea pielea sa întrebă : 

- Spune-mi o Glaucus! a h ! a h ! neînde-
mânatecu-le, tu mă jupuieşti! spune-mi; ther-
mele Romei sunt ele aşa de splendide cum 
• : spune ? 

(ilaucus se întoarse .şi recunoscu pe Dio-
mede. 

— Inchipueşte-ţi, răspunse el, oraşul Pompei 
pe de-a întregul transformat în băi .şi vei ăveâ 
o ideie despre thermelc lui Caracalla, a cărei 
mare piscină poate conţine trei mii de per
soane. 

Asta in ce priveşte mărimea. Pentru dis-
tracţiunile spiritului şi ale corpului, sunt săli 
de joc şi de gimnastică, biblioteci, teatre, un' 
slatliiim, scoli, s'ar crede o cetate compusă 
din palate şi de edificii de tot soiul. 

(ilaucus istorisi că erau la Roma oameni 
ce-şi petreceau toată viaţa lor la băi. La bai 
primeau vizita prietinilor lor şi ei erau teri-
ciţi, căci nu vedeau în jurul lor decât lux şi 
splendoare. Ei ignorau că sărăcia există pe 
pământ. 

Sallustius aminti amicilor săi că trăia, de: -
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chizând gura mare de tot şi dedându-se la 
un căscat prelungit. 

— E ceasul cinci, zise epicureanul, veniţi 
să cinaţi cu mine Glaucus şi Lepidus. 

Diomede le aminti că ei erau orânduiţi la 
el acasă în săptămâna viitoare. 

— N'o să uităm, zise Sallustius. Nici o me
morie nu e mai bună ca aceia a stomacului. 

VIII 

Arbaces măslueşte zarurile sale. 

Se întunecase când Apoecides, se îndreptă 
către casa Egipteanului. El apucă pe stra
delele şi înfundăturile cele mai întunecoase 
şi cele mai puţin umblate şi mergea cu un 
pas obosit, cu înfăţişarea ostenită şi descu
rajată. Un om care îi apucase înainte la drum 
în două rânduri aruncându-i o privire cerce
tătoare, îl aşteptă în colţul stradei. El îl 
atinse pe umăr: 

— Apoecides! îi zise dânsul şi cu răpe-
ziciune făcu un semn cu mâna. Eră semnul 
crucei. 

Tânărul preot al Isidei deveni palid şi răs
punse : 

— Ah Nazareteanule, ce vrei tu cu mine? 
— Eu n'aş voi să te distrag de la med-
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taţiunilc tale, dar ultima dată când te-am în
tâlnit, tu mai privit mai bine. 

— Olynthus, fii binevenit. Eu sunt trist şi 
obosit, incapabil de a discuta cu tine asupra 
subiectelor serioase ce te interesează. 

Inimă îndărătnică, zise Olynthus, eşti 
ostenit şi tu refuzi să bei din sursele ce pot 
să te răcorească şi să te vindece. 

Apoecides nu vrii să asculte mai mult. El 
se îndepărtă cu graba omului ce încearcă a 
fugi de sine însuşi. Dar Nazareteanul era 
unul din acei oameni blânzi şi entuziaşti pe 
cari Dumnezeu îi îndeamnă să opereze revo-
luţiuni pe pământ, unul din acei oameni fă
cuţi spre a converti pe alţi, de oarece sunt 
gata a suferi totul. Nimic nu opreşte şi nu 
descurajază caracterele de acest fel. Ele in
spiră entuziasmul de care sunt inspiraţi. Ni
mic nu e mai contagios ca entuziasmul. En
tuziasmul ce-1 simboliza minunile lui Qrfeas, 
face să se mişte pietrele, îmblânzeşte fiarele 
sălbatice. Acesta e geniul sincerităţei şi ade
vărul nu câştigă nici o victorie fără dânsul. 
()]ynthus ajunse pe Apoecides : 

Fără îndoială, eu te supăr, îi zise el, 
căci zgudui vechile talc credinţe, eu semăn 
îndoiala în spiritul tău şi în inima ta. Dar 
linişteşte-te: lumina va succeda obscurităţei, 
tempestei îi va urma calmul şi liniştea. 

Oamenii sunt înşelaţi prin promisiuni 
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frumoa.se. Cu astfel de cuvinte ni' 
cad Ia picioarele zeiţei Isis. 

Te rog consultă raţiunea ta. O h 
giune care insultă grav moralitatea, nu e cea 
adevărată. Ce .sunt zeii voştri ? Nişte crimi
nali ! Jupiter e paricid şi adulterin. Zei infe
riori îl imită în viţiurile sale. Şi voi îndreptaţi 
rugăciunile voastre la nişte fiinţe aşa de jos
nice şi atât de conrupte! Dumnezeul nostru 
este înţelepciune, Virtute şi Bunătate. El spune 
acelor ce sufăr: Veniţi la mine voi toţi ce 
sunteţi doborâţi de povară şi am să vă uşurez 
şi am să vă dau liniştea. Apoecides, lasă-te 
să fii călăuzit, vino cu mine... 

— Nu astăzi, altă dată. 
— 13a da ! chiar în astă seară, strigă Olyn-

thus cu căldură, luându-1 de braţ. 
Apoecides încă sub stăpânirea promisiunilor 

Egipteanului se desprinse repede şi fugi cu 
toată graba. 

Sosit fără suflare într'un loc dosnic şi sin
guratec, el se opri. Dinaintea lui se ră
dică, luminată de claritatea argintie a lunei, 
tainica locuinţă a Egipteanului, ce erâ încon
jurată cu arbori înalţi cu frunzişul des. In 
depărtare munţii se pierdeau spre orizont, 
dominaţi de conul negru al Yezuviului, mai 
puţin ridicat decât e acum. 

-Apoecides porni sub via plantată ca un 
leagăn dinaintea casei Egipteanului şi sosi 
ta faţa unui larg portic păzit de sfinxi. Aceşti 

http://frumoa.se
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monştri de piatră, cu formele ciudate, jumă
tate femeie, jumătate fiară, tărându-se în um
brele nopţei, aveau un aspect înfricoşător, 
ce umplea sufletul tânărului preot cu o te
roare superstiţioasă. El bătu la uşe. Un sclav 
egiptean cu statura înaltă îi deschise, fără a-1 
întreba ceva şi fără a-1 saluta. 

Apoecidcs străbătu o sală întinsă luminată 
cu mari candelabre de bronz. Zidurile erau 
acoperite cu hieroglife, ale căror forme bi
zare şi culori serioase contrastau cu picturile 
aşa de viui şi graţioase ale locuinţelor pom-
peiane. 

Un alt sclav mai negru decât acel ce stă
tea la uşe înainta spre dânsul • 

— Eu caut, îi zise tânărul preot, pe Ar-
baces. 

Vocea sa tremura. Sclavul înclină capul şi 
ii conduse prin o scăriţă în camera unde se 
afla Egipteanul. 

Aşezat dinaintea unei mese pe care erau 
desfăşurate suluri de papyrus încărcate cu li
tere asemuitoare cu acelea ce împodobeau 
zidurile templului, Arbaces medita. 0 perdea 
ascundea fundul sălei. Razele lunei alunecau 
de-a curmezişul strâmptei crăpături a unei te
restre lungueţe, ce se întindea până la aco
periş. 

— Şezi Apoecides, zise Egipteanul. El se 
reculese uri moment, închise ochii, apoi cerii 
tânărului daca a reflectat asupra lucrurilor ce 
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el i-a spus în privinţa ceremoniilor şi rituri
lor exterioare imaginate pentru a impune ere-
dulităţei maselor. El îi explică cum a găsit 
dânsul cuvântul enigmei vieţei. 

— Eu dau lumeţ resemnarea, credinţa, în
ţelepciunea, dar păstrez pentru mine liber
tatea. Viaţa noastră e scurtă, să învăţăm a 
ne folosi de dânsa. Ceasul soseşte prea cu
rând, când cupa scapă din mâinile noastre şi 
se sfărâmă. Aşa dar să ne desfătării atât 
timp cât noi putem să ne desfâtâm. Să ne 
îndeplinim datoriile noastre; faţă de oameni, 
(.Iar să nu ne uităm pe noi înşine. 

De îndată ce Egipteanul a sfârşit să vor
bească, o muzică cum niciodată n'a auzit-o 
nici Lydia, nici Iona, îşi vărsă valurile sale 
tie armonie. S'ar ti zis că e cântecul spiri
telor nevăzute, voci acriane şi misterioase re
petând, melodiile ce odinioară au trebuit să 
răsune în stuiişurile din Pafos. Apoecides as
culta cu capul plecat, cu buzele întredeschise, 
glasurile divine ce intonau farmecile şi deli
ciile dragostei şi se simţea ca îmbătat. A'r-
baces îl luă de mână şi ii conduse pierdut 
şi clătinându-se, dinaintea perdelei ce ascun
dea fundul încăperei. Această perdea se ilu
mina deodată cu mii de stele şi luă culoarea 
albastră a cerului şi din nori trandafirii şi 
uşuri, ce se vedeau trecând pe dânsul, eşiră 
figuri de o frumuseţe cerească. 

— Ce însemnează această minune! strigă 
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Apoecicles cu totul mişcat. J)upă ce ai negat 
zeii, voeşti să-mi descoperi... 

- Plăcerile, întrerupse Arbaces. 
.Melodia reîncepu mai puternică, mai îm

bătătoare şi perdeaua despărţindu-se în două 
părţi păru că se pierde în aer. Spectacolul 
ce se oferea ochilor tânărului fii acesta: într'o 
sală scânteetoare cu mii de lumini, intr'o atmos
feră de par'iumuri, eşi la iveală o masă în
cărcată cu bucatele cele mai rare. Flori ex
traordinare, flori cu aspect de catifea şi de 
cărnuri se desfăşurau în mănunchiuri şi şira
guri. Paturile aşezate de ambele părţi ale 
mesei, erau acoperite cu tapete albastre şi 
aurii. Fete tinere, răpitoare, unele ţinând şi
ragurile, altele lyrele, înaintară întru întâm
pinarea lui Apoecides, îl împresurară şi îl con
duseră la masă, încâtuşindu-1 cu lanţurile lor 
de, flori. Tânărul arestat se întreba dacă nu 
cumva era jucăria unui vis, dacă nu cumva 
a fost răpit de pe pământ şi transportat iu 
palatul fermecat al unei zeiţe din Olymp. 
) înaintea lui dănţuiau trei fete şi ele erau 
mai frumoase ca Graţiile. Cea mai înaltă de
puse pe fruntea sa o coroană de roze şi 
cea mai tânără ingenunchiind dinaintea fcri-
clinium-ului pe care el se întinsese îi prezentă 
o cupă transparentă ca cleştarul, în care scân
teia vin din Lesbos. 

Apoecides băii lichidul magic şi el simţi 
că sângele ii ardea în vine. El lăsă să-i cază 
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fruntea pe umărul tinerei nimfe .şi căutând 
din ochi pe Arbaces, îl zări îmbrăcat într'o 
haină orbitoare ele albă pe deantregul con
stelată de pietre preţioase, cu capul încins 
cu un colan încrustat cu rubine .şi cu zma-
ralde, asemuitor cu un Ulysse la vârsta de 
douăzeci de ani. El nu mai arăta înfăţişarea 
lui serioasă, aerul său cel sever, ci strălucea 
de tinereţe şi de frumuseţe. 

— Bea, împărtăşeşte-te la ospăţ, iubeşte, 
o ucenicul meu, îi zise dânsul, nu ro.şi că te 
simţi tânăr şi pasionat 1 Ceeace eşti tu, ţi-o 
spune ardoarea sângelui tău. Ceeace tu vei 
fi — iată cine ţi-o va arăta : 

într'o firidă, Apoecides văzu intre statue
tele lui Baccus şi a Idalidei un schelet în
grozitor. 

— Nu te înfricoşa, adaogă Egipteanul. 
Acest oaspete macabru este un amic — un 
amic care ne vesteşte scurtimea vieţei. Hidoasa 
sa falcă ne strigă : 

— Grăbeşte-te, petrece !.... 



P A R T E A A D O U A 

Regi i Arenei. 

Cerem permisiunea cititorilor de a-i con
duce intr'o mahala retrasă şi râu reputata 
din Pompei, locuită de drojdia poporului, de 
haimanale, de indivizi buni de spânzurat, de 
acea lume specială ce furnica prin arene : 
gladiatori şi luptători cu simbrie. Dinaintea 
uşei unei cârciumi mizerabile stau grupaţi oa
meni cu gâtul ca de taur, cu muşchi esiţi 
la iveală, înţepeniţi pe pulpele lor nervoase, 
ca nişte statui de bronz. Erau nişte gladiatori. • 

O pictură ordinară murală reprezenta gla
diatori bând .şi căni cu vin aşezate pe o tă
blie, serveau ca firmă prăvăliei. In sală, la 
care conducea o alee strâmtă, împrejurul unor 
mese mici, clienţii beau sau jucau cu zaruri. 

— Pe Pollux ! strigă unul din ei, un băiat 
tânăr şi frumos, bătând pe umerii cârciuma-
rului, vinul ce ne serveşti bătrân Sileniu, nu 
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-e bun decât spre a schimba în apă sângele 
clin vinele noastre. 

înalt, enorm şi umflat de gros, Burbo, han
giul, un vechiu gladiator, mormăi scuturând 
cheile şi şervetul atârnate de cingătoarea sa : 

— Vinul nou este destul de bun pentru 
un trup ca al tău destinat a se mătură cu 
el praful din arenă. 

— Cloncan murdar !.... ai să te faci vâ
năt de ciudă în curând, cum voiu obţine 
cununa de palmieri !.... şi-ţi garantez că după 
primă mea victorie am să fug şi de tine şi 
de otrava ta !..., 

Burbo replică şi femeia sa Stratonice ve
nind să se amestece în ceartă, o învenina 
mai rău, aşâ încât gladiatorii Lydon şi Burbo 
sfârşiră prin a se bate. Hangiul apucă brusc 
de mână pe tânăr şi o strivi cu atâta vio
lenţă încât sângele ţâşni din capătul dege
telor sale. Lydon nici nu tresări măcar sub 
strânsoarea dureroasă. Liber în mişcările sale, 
el sări la gâtul lui Burbo cu aşâ mare vi
goare încât gigantele se clătină şi căzu. Re
zultatul luptei piept la piept n'ar fi întârziat 
să fie rău pentru cârciumar, dacă femeia sa 
n'ar fi venit într'ajutorul său şi n'ar fi des
părţit pe ambii luptători. 

- Acuma, le zise ea, căutaţi să fiţi liniş
tiţi. Câţiva tineri patriciani mi-au anunţat 
vizita lor. Ei au să vie spre a vă vedea, 
spre a stabili asupra voastră prinsorile lor. 
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la viitoarele lupte în arenă. Ki-jg î̂u că în casa 
mea se întrunesc cei mai buni "gladiatori din 
Pompei. 

Stratonice apucă atunci pe bărbatul său 
de urechie şi tărându-1 cu aiecţiune îi zise : 

— Haida dar.... 
— Nu a.şa tare lupoaică!.... de tragi mai 

tare îmi ţâşneşte sângele 
— Ssst ! întrerupse ea încet. Calenus e 

colo ; el s'a strecurat prin uşa din dos... eu 
sper că a adus sesterţele 

— Ah bine ! alerg să-1 întâlnesc. Te las 
femeie, supraveghiază şi nu te înşela la so
cotirea cupelor golite, căci clienţii noştri sunt 
nişte adevăraţi pungaşi. 

— Pleacă dar prostule !.... răspunse Stra
tonice cu dispreţ. 

— Aşâ dar, tinerii signori au să vină spre 
a examina muşchii noştri zise Niger. Han-
gioaicâ, de unde ai noutatea asta?.... 

— Dela Lepidus el va veni cu Clau
dius, cel mai însemnat dintre puntatorii din 
Pompei şi cu Atenianul Glaucus. 

Tetraides urlă : 
— Mă prind pe douăzeci de sesterţe că 

Claudius va puntâ pe mine 1... Ce crezi de 
asta bravul meu Lydon, tu care primeşti să 
te lupţi cu mine ?.... 

— Eu cred că acest tânăr patrician mă 
va alege cu preferinţă.... 

-— Pe mine vrei să zici!... protestă Sporus. 



Tonte sclavele erau de un preţ ?ă nu te puteai atinge de ele şi er;im 
să mă retrag când un neguţător ghicind dorinţa mea mâ trase de rochie 
şi mi-a zis ; 

Stăpână am su-ţi propun un târg admirabil. O sclavă drăguţa şi de 
loc scumpă. Vrei tu să o vezi?... (Pagina 67). 



•fi 

Niger, un atlet superb, pronunţă cu în
gâmfare : 

— Sărmani nebuni credeţi voi serios 
că el poate prefera pe cineva lui Niger?.... 

Stratonice, afară din cale de activă, se 
ducea, venea, golind amforele, veghiind ca 
băutorii să rru înceteze de a bea şi să nu stea 
degeaba. 

Ia ascultaţi, zise ea, care din voi oa
meni puternici şi curagioşi, se va decide a 
combate pe leul din Numidia, dacă nu se gă
seşte nici un criminal spre a vâ scuti de 
această onoare.... 

— Poate că aş putea să înfrunt bestia, 
eu care am scăpat din ghiarele sălbaticei 
Stratonice zise Lydon. 

E mult timp de când n'am văzut sclava 
ta, pe mica oarbă cu ochii aşa de străluci
tori. Unde se află ea ? întrebă Tetraides. 

— Oh 1 răspunse hangioaica, ea e prea 
plăpândă şi micuţă ce să vă servească... Noi 
o trimitem in oraş spre a vinde flori şi a 
cânta doamnelor tezaliene cântice. Eâ ne 
câştigă âşa fel cu mult mai mult decât stând 
să vă servească... ' 
'• Unde ai dibuit această frumoasă sclavă? 
întrebă Lydon. Din cauza distincţiunei sale, 
ar fi mult mai potrivit ca ea să fie însoţi-. 
toarea vre-unei bogate matroane din Roma... 

() ştiu si mă bizuesc pe atracţiile ei 
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spre a'mi face averea mea revânzând-o. Iţî 
aminteşti tu Niger de sclava mea Stafila ?... 

— Ba bine că nu! O fată cu mâinile lungi 
şi cu o figură aşa de caraghioasă, aşa de 
hazlie. E a a murit şi e fără îndoială acuma 
servitoarea lui Plutone... 

Taci mogârlane ! Moartea Stafilei a 
fost pentru mine o mare pierdere... căci pre
ţul sclavelor s'a urcat de când am cumpă
rat-o. M'am reîntors în piaţă, dar, pe Polluce ! 
Toate sclavele erau de un preţ că nu te pu

teai atinge de ele şi eram să mă retrag când 
un neguţător ghicind dorinţa mea mă- trase de 
rochie şi uti-a ^is: 

- Stăpână am să-ţi propun un târg ad
mir abil. O sclavă drăguţă şi de loc scumpă. 
Vrei tu să o ve~i?... Ea e foarte mică şi 
foarte tânără, e adevărat, dar de aşa bună 
rasă şi a.şâ de blândă... Ea cântă bine şi e 
îndemânatecă, sprintenă. E o tezaliană. 

Eu ştiam că fetele din Tezalia sunt deş
tepte şi frumoase. Urmai pe neguţătorul, 
care spusese adevărul. De altfel cunoşti pe 
Nydia. Ea îmi plăcii cu aerul ei de resem
nare dureroasă, cu mâinile ei încrucişate pe 
piept şi cu ochii săi aplecaţi cu timiditate. 
A.m cumpărat-o de îndată, căci într'adevăr 
e& nu era scumpă şi neguţătorul dispăru de 
îndată ca şi cum ar ii şters-o la fugă... Pot
logarul îmi vânduse o oarbă! închipueşte-li 
fi'ria mea când am constatat aceasta!... M'am 
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plâns magistraţilor, dar hoţul a şi părăsit 
Pompei. Am lăsat să-mi cază toată reaua 
mea dispoziţiune pe această sărmană micuţă. 
Cu toate acestea nu e greşeala ei dacă e 
infirmă din naştere, dar vezi aşa suntem noi 
oamenii!... Sfârşii prin a mă împăca cu târ-
gueala mea, căci dacă Nydia era de puţin 
folos în serviciul casei, ea ştia în schimb să 
se îndrepte miraculos de bine în cetate, prin 
ajutorul unui baston şi într'o dimineaţă după 
ce a cules fiori în grădina noastră, ea ne-a 
adus din vânzarea lor uri pumn de sesterţe... 
Noi mulţumirăm zeilor că ne au trimis-o. 
De atunci ea merge unde vrea dânsa cu coşul 
ei plin de flori. ...Tinerilor signori le place 
mănunchiurile sale şi ghirlandele ei împletite 
după obiceiul tezalian. I se plăteşte marfa ei 
mai scump decât celorlalte florăriţe. Toţi 
banii ea îi aduce acasă... Atunci eu am luat 
locul Stafilei, dar foloasele ce le datoresc 
oarbei îmi vor permite în curând să cumpăr 
o altă sclavă. îmi vine să cred că tânăra fată 
a fost furată dela nişte părinţi bogaţi, căci 

. ea cântă din ghitară spre a-şi însoţi roman
ţele sale şi acestea i se plătesc de asemenea 
bine... O h ! ea are multe daruri. Acum in 
urmă... dar tăcere!.. . aceasta e o taină!... 

— O taină, zise Lydon, ai devenit aşa 
('ara un sfinx?... 

Mi-e foame!... întrerupse Sporus, dă-mi 
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deci să mănânc patroană, asta ar fi mai in
teresant. 

— Sporus are dreptate, aprobă Niger, as-
cuţindu-şi cuţitul său pe palma largei sale 
mâini. 

Un moment în urmă, Stratonice aduse pe 
o tavă, mari bucăţi de carne, aproape crude, 
nutriment considerat ca fără perechie, spre 
a menţine gladiatorilor îndrăzneala si fero
citatea. 

Cu ochii scânteetori ca ai lupilor hămeziţi, 
ei înghiţiră cărnurile, straşnic udate cu vinuri. 

II. 

U n preot al zeiţei Isis. 

Preoţia în antica Roma, era o profesiune 
de onoare .şi nu o meserie de câştig, îmbră
ţişată de cetăţenii cei mai nobili şi interzisa 
plebeenilor. Mai târziu sacerdoţiul se deschise 
tuturor claselor societăţei. Calenus, preot al 
bielei, nepot de liberat erâ deci din o fa
milie foarte de jos. El avea drept orice fa
milie pe Burbo, văr depărtat, dar nişte le
gături mai puternice şi mai misterioase decât 
Pingele, unea pe aceşti doui oameni. Calenus, 
jncântat câte odată tie a putea lepăda masca 
Socrită a profesiunei sale, evada din templul 
'•sidei, unde se credea că sta la rugăciune şi 
fravestit, se strecura pe furiş la Burbo. 
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Pasiunea cc-1 stăpânea, zgârcenia, amorul 
şi banii îl găseau gata a face totul. Natura 
sa vicioasă şi brutală se revoltă contra acestei 
comedii a virtuţei pe care profesiunea sa îl 
forţa să joace. Părăsind toga, Romanii adop
taseră nişte mantale largi cu glugă ce putea 
ascunde totdeodată faţa şi corpul. Acoperit 
cu una din aceste mantale, Calenus se află 
aşezat în faţa lui Burbo in camera izolată a 
bangiului care corespundea prin o trecere 
strâmtă cu o uşe nevăzută, uşe ce poseda 
aproape toate casele din Pompei. Burbo spri
jinit de o mică masă ce-1 separa de perna 
sa, număra cu patimă un mic purcoi de bani 
depuşi acolo de către preot : 

- Noi suntem generoşi, zise Calenus, tti-
mi datoreşti recunoştinţă pentru că ţi-am. 
procurat un astfel de profit. 

- Şi te asigur că nu doresc decât să-ţi-o 
probez, zise Burbo cu afecţiune, înfundând 
sesterţele într'o pungă de piele. Apoi vâri 
punga în cingâtoarea sa şi strânse catarama 
în jurul enormului său mijloc. 

— Pe Isis şi toate divinităţile Egiptului! 
strigă el voios, mica mea Nydia e o ade
vărată Hespcridâ, o grădină de aur pentru 
mine !... 

- Ea cântă cu o voce divină şi cântă din 
citeră ca o Muză. Acela ce se serveşte de 
mine, plăteşte fără să se uite la talentele sale 

Burbo se entuziasma: 
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— E un zeu!... Orice om bogat şi ge
neros merită altare!... O cupă de vin în să
nătatea sa!... Dar, adăugă el mai încet, ce 
a fost ea oare silită să facă?... Nydia s'a re
întors cu totul tremurândă, ea vorbeşte cu 
spaimă de un jurământ şi nu voeşte să spună 
nimic... 

— Am să fac ca şi dânsa, căci acelaşi 
jurământ mă obligă să păstrez secretul... 

— Jurăminte! Oare avem noi d'al de astea 
între noi?... Să vedem Calenus! 

— O h ! dar asta nu e din acelea obici
nuite ! zise preotul. Cu toate acestea continuă 
el turnându-şi vin, mă tem mult mai mult de 
răzbunarea omului ce mi-a impus această res-
tricţiune decât chiar de sperjur... Acela e un 
om înfiorător, pe Politice! şi care mi-a impus 
mult... Magician puternic, el ar fi în stare să 
smulgă şi lunei ceea ce aş fi încredinţat şi 
spus lunei!... La el asist la bencheturi stră
lucite şi zeieşti, totuşi prefer să petrec aci 
un ceas cu tine... Mă găsesc mai la largul 
meu, decât în mijlocul acestor bogate şi re
geşti desfrânări... 

— Atunci bucură-te! mâine, dacă voesc 
2eii, vom face o mică serbare. 

— Pe Isis, n'am să sosesc cel din urmă, 
^se preotul frecându-şi mâinile. 

Un zgomot uşor la uşe emoţiona pe Ca-
'enus. El îşi vârî capul în gluga sa. 

— Nu te teme de nimic, e oarba. 
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Nydia aparii in deschizătura u.şci. 
— Tu eşti palidă fetiţo, zise hangiul, tu 

ai veghiat până târziu la acel benchct. Trebue 
să te odihneşti... 

Tânăra fată nu răspunse, dar căzii zdro
bită pe un scaun cu deznădejde. In curând 
faţa ei îşi schimbă înfăţişarea, picioarele ei 
izbiră cu nervozitate pământul, apoi deodată 
cu o voce hotărită şi cu capul drept rădicat, 
ea articula: 

- Stăpâne, lasă-mă să mor de foame, 
bate-mă, torturează-mă, dar n'am să mă mai 
reîntorc nici-odată in acea casă infamă... 

- Auzit-am oare bine! ameninţă Burbo 
cu ochii focoşi. Tu te gândeşti să te revolţi!... 

- Am zis I... răspunse oarba încrucişându-şi 
braţele. 

— Foarte bine, dulcea mea vestală, vei 
fi dusă acolo... 

Voi umple întreaga cetate cu ţipetele 
mele!... 

— Vei fi dusă acolo, ţi-o spun şi cu un 
căluş... 

El chicoti cu sălbăticie. 
- Atuncea, zise Nydia sculându-se hotă-

rîtâ... zeii să aibă milă de mine, căci voi re
clama !... 

- Aminteşte-ţi de jurământul tău, scanda 
Calenus ce stase mut până atuncea. 

Oarba păli, un fior îngheţat străbătu1 corpul 



73 

său, ea 'şi împreună mâinile ca pentru o ru
găciune : 

— Nenorocită!... a h ! nenorocită... plânse 
ea cu suspine. 

Viguroasa Stratonice pătrunse în acest mo
ment în încăpere. Surprinsă ea privi cum şi-
miau lacrimile Nydiei, apoi ea apostrofă cu 
asprime pe soţul ei : 

— Brută, ce ai făcut sclavei mele!... 
- Linişteşte-te dar şi dacă tu voeşti şi 

de aci înainte brâuri noui şi haine frumoase, 
atunci supraveghează sclavele tale sau... Ah! 
răzbunarea să cază pe capul acestei fete mi
zerabile !... 

— Dar pentruce?... 
Nydia se aruncă la picioarele Stratonicei, 

îmbrăţişa genunchii ei, apoi înălţând ochii către 
dânsa ea şi cum ar fi văzut, ea se rugă fier
binte : 

— Oh, s tăpână! tu care eşti femeie, tu 
care ai fost tânără, aibi mila de> mine!...şi 
înţelege, O h ! înţelege că nu mai pot să asst 
'nai departe la aceste benchete oribile !... 

— Tacă-ţi gura ! răspunse violent sgrip-
ţoroaica, zguduind cu asprime mâna delicată 
a sărmanei fete, taci... aceste frumoase scru
pule nu sunt făcute pentru sclave... 

Burbo, făcând să sune sesterţele în punga 
sa zise: 

Pe Pollux! ascultă muzica asta femeie. 
Dacă tu nu-mi instrunezi cu băgare de seamă 
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această noatină, urechia ta nu va mai auzi 
acest dulce zgomot. 

Adresându-se lui Calenus, hangioaica re
începu : 

— Tânăra oarbă c obosită; ea va ti mai 
supusă când vei avcâ trebuinţă de dânsa. 

Tânăra fată se sculă tremurândâ ca o frunză, 
plimbându-şi privirile pierdute în jurul ei. 

- Cine... dar cine e aci? îngâimă ea. 
Neliniştit, Calenus se sculă examinând cu 

atenţiune pe oarbă: 
- Cu astfel de ochi nu e cu putinţă ca 

dânsa să nu vază. 
- In numele zeilor vorbeşte !... strigă Nydia 

scăldată in lacrimi, spune-mi cine e aci?... 
O h ! de aşi vedea în acest moment... ce 
fiinţă necunoscută se află aci!... 

- la-o de aci, mormăi Burbo, nu pot su
feri bocetele : 

Stratonice o împinse afară, dar Nydia sări 
in mijlocul odăii decisă şi neclintită în voinţă 
şi declara : 

— Eu v'am servit cu credinţă... eu, da 
eu care am fost bine crescută... Oh mamă!... 
scumpă mamă... puteai tu să gândeşti că am 
să cad în acest hal de mizerie... Ascultaţi, 
porunciţi-mi tot ce veţi vroi, siliţi-mă să fac 
cele mai aspre munci, mă voi supune... Dar 
nici-odată, nici-odată, mă auziţi, eu nam să 
mă mai reîntorc în acel loc!... şi dacă mă 
veţi duce acolo, aşa cum tu stăpâne m'ai 
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ameninţat, voi imploră protecţiunea chiar a 
pretorului. Eu o jur pe toţi zeii cerului şi ai 
pământului! 

Ea eră mândră de curagiu şi de hotărîre 
şl vocea ei eră neîmpăcată. 

Megera cu ochii scânteetori apucă gingaşa 
creatură de cosiţe, dar un fulger de luciditate 
o îndemnă să nu deterioreze un obiect ce 
aducea câştig. Târând pe Nydia lângă zid, 
ea desprinse o frânghie şi loviturile ce învi
neţeau cărnurile delicate ale nenorocitei oarbe, 
îi zmulgeau ţipete sfâşietoare din piept. 

III. 

Salvatorul. 

Lepidus urmat de tovarăşii săi pătrunseră 
in cârciumă, încovăindu-se sub uşa cea joasă : 

— Hei bravii mei ! zise el gladiatorilor, 
noi venim să aflăm, care dintre voi va face 
mai mare cinste prinsorilor noastre în luptele 
viitoare. 

La vederea celor trei tineri nobili, floarea 
IJompei-ului, gladiatorii se sculară respectuoşi. 

— Ce frumoase animale! zise Claudius 
lui Glaucus, ei sunt cu adevărat demni de 
nieseria lor!... 

- Aşi preferă să-i văd soldaţi, răspunse 
cu vioiciune Atenianul. 
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Subţiratecul şi moleşitul Lepidus, pe carol 
ameţea o raza de lumină într'un benchet, pe 
eare un curent de aer îl nimicea, pe care 
un exces î] trântea la pat, care părea că mi 
trăeşte decât într'un mod artificial neavând 
decâtnumai suflarea în el, părea că renaşte pe 
neaş teptate dinaintea acestor oameni ce în
trupau vigoarea şi forţa. O energie împru
mutată îl scutura. Viu, sprinten, cu mâna sa 
subţire femeiască, el pipăia umerii acestor 
herculi, muşchii regilor arenei, şi admiră în-
tr'ânşii cu entuziasm acea putere ce el o dis
trusese în el pentru totdeauna prin excesele 
sale. 

- In ce mod vă luptaţi dară? întreba el 
pe Niger. 

Şporus m'a sfidat şi unul din noi va fi de
sigur târât în căruţa cadavrelor, căci lupta va fi 
pe viaţă şi pe moarte... 

- O cred şi eu ! întări Sporus clipind clin 
ochi. 

— El va lua sabia, eu laţul şi tridentul. 
Va fi un joc foarte pasionant, veţi vedea... şi 
poate supravieţuitorul va avea tocmai atâta 
forţă de a susţine cu demnitate coroana. 

Claudius îl bătu pe umăr: 
Nu te teme de nimic Niger, noi vom 

nmpleâ punga ta, căci tu vei fi învingător. 
Glaucus, facem prinsoare! Eu iau pe Niger!... 

Când vă spuneam că eu voi fi acela! 
strigă gigantul, nobilul Claudius mă cunoaşte 
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aida de... A h ! sărmanul meu Sporus, iată-te 
condamnat la moarte! . . . 

— Zece sesterţe! adăugă Claudius sco-
ţându-şi tabletele 1). 

— F i e ! zise Glaucus distrat, examinând 
pe Lydon. Cine e acest voinic, eu îl văd pen
tru prima d a t ă ! 

Lydon mai mlădios şi mai subţire decât 
tovarăşii săi, cu structură largă, erâ fercheş 
şi graţios, căci noua sa meserie nu i-a răpit 
încă nobila expresiune a frumoaselor sale 
forme sculpturale. 

— E Lydon, cel mai tânăr dintre noi, răs
punse Niger. Până acuma el nu s'a servit 
decât de un tesac de lemn, dar el ne-a pro
bat adineaurea că are un sânge de bună ca
litate în vinele sale. Burbo a avut de furcă 
cu dânsul. El a şi provocat pe Tetraides. 

— Nu, răspunse Lydon, n'am făcut alta 
decât să primesc provocarea sa. 

Lepidus se strâmbă: 
— Copilul meu, tu ar trebui să amâni pe 

mai târziu măsurarea ta cu Tetraides. 
Lydon se mulţumi să surâdă cu dispreţ. 
— Este el cetăţean sau sclav? 
— Noi suntem toţi cetăţeni aci, apăsă cu 

mândrie Niger. 
- Ia să-ţi vedem braţul Lydon, ceru Le

pidus şi ca cunoscător el examina braţul în-

') Carnetul do notiţe. 
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tins, puternic şi nervos în delicateţa sa şi cu 
muşchii tie oţel. 

Cei trei patriciani scoaseră un strigăt de 
admiraţiune. 

Nu e râu tinere, care e arma ta? 
— Noi ne vom lupta mai întâiu cu suliţa 

strigă Tetraides, gelos de atenţiunea a cărei 
ţintă eră rivalul său, şi dacă supravieţuim pri
mei ciocniri, vom continua cu spada... 

Faci râu Lydon, observă Glaucus, eşti 
prea slab pentru o astfel de luptă... Suliţa o 
cunosc bine. Ea e întrebuinţată la Elini. 
Crede-mă, evită suliţa... 

— S-o evit? Dar Tetraides m'a sfidat I 
— El n a r e să te silească să iei o armă 

anumită. 
Onoarea mea mă sileşte la asta! ex

clamă Lydon. 
— Două contra unu pe Tetraides la su

liţă şi la egal la spadă! Primeşti Lepidus?... 
— Ei Claudius, eu nu voi primi trei contra 

unu; Iui Lydon n'are să-i vină rândul la spadă 
niciodată ! 

— Şi tu Glaucus?... 
— Fie, trei contra unu... 
Glaucus înscrise prinsoarea pe tabletele 

sale. 
Iartă-mă nobile signor, întrebă Lydon 

pe Glaucus, cu un viu interes, cât crezi că 
va câştiga învingătorul?... 

Poate şapte sesterţe. 



— Aşa mult? Eşti sigur? 
— Nu se poate să fie mai puţin..;, Dar 

ruşine ţie ItalianuJe! Un Elin s'ar fi gândit 
la onoare, iar nu la bani. 

- Nobile Glaucus .şi una .şi alta îmi sunt 
scumpe şi greşeşti judecându-mă rău. E sigur 
că dacă aşi fi fost bogat, nu m'aş fi făcut 
niciodată gladiator. 

— Pe Hercule! dar unde e Burbo?... strigă 
Claudius şi Stratonice, prea graţioasa Stra-
tonice?... 

— Ei se află acolo, zise Niger arătând uşa 
din fund. 

In acelaş moment un marc strigăt zbuciu
mat şi dureros iacii să tresară pe asistenţi 
şi rugăciuni fierbinţi, sfâşietoare, pătrunseră 
până la urechile lor : 

- O h ! cruţă-măL. In numele mizeriei 
mele... eu nu sunt decât o oarbă nenorocită !... 
Greaua pedeapsă a destinului nu e oare su
ficientă pentru mine! 

• Pe Pallas! recunosc vocea frumoasei 
mele florăriţe! strigă Glaucus avântându-sc 
tă t re uşe. El pătrunse în cameră şi se găsi 
'n faţa odioasei scorpii ce tortura pe Nydia. 

Ticăloaso! exclamă Glaucus, punând 
•nana pe frânghia roşie de sânge ce se în
vârtea asupra umerilor oarbei. Apoi zmulgând 
pe Nydia din mâinile Stratonicei el continua : 

Tu femeie ai cruzimea de a chinui aşa 
fel pe^o| |copilă!... Nydia, sărăcuţa de tine!... 
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- O Glaucus! pronunţă florăriţa cu o 
voce adâncă şi răpită. Şi la moment lacrimile 
ei secară şi începu să surâză delicios şi ghe-
muindu-se pe pieptul salvatorului ei, ea să
rută haina sa cu evlavie. 

— Tu îndrăzneşti să te amesteci între o 
femeie liberă şi sclava sa!... Pe zei, cu toată 
tunica ta şi groaznicile tale parfumuri, eu 
te-am ghicit străine... Un cetăţean roman n'ar 
avea obrăznicia asta !... 

— Taci hangioaică I ia s'o luăm altfel, zise 
Glaudius intrând în cameră urmat de Lepidus. 
Claucus e cel mai bun amic al meu, aşa că 
e la adăpostul limbei tale, porumbiţa mea... 

— Inapoiază-mi sclava mea! ameninţă vlâj-
gana lăsând să cază mâna ei — ca o mă
ciucă — pe umărul Elinului. 

— Nici-odată! chiar dacă toate furiile, su
rorile tale ţi-ar veni în ajutori... Fii, liniştită 
dulcea mea Nydia, un Atenian n'a părăsit 
nici-o-dată pe un subjugat. 

Burbo mai diplomatic se sculă: 
— Hei t zise el, da mare gălăgie se face 

pentru o sclavă: Femee, dă pace acestui tânăr 
patricfan şi în onoarea sa iartă de astă dată 
acestei impertinente. 

Apoi încercă să târască după dânsul pe 
jumătatea sa sălbatecă. 

— Dar, observă Claudius, mi se pare că 
se afla aci adineaurea încă o persoană?... 
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Calenus prudent, întradevăir se sustrase 
grabnic dinaintea acestei plăcute societăţi 

— Da, zise Burbo cu nepăsare, unul dis; 

amicii mei, un câine foarte liniştit, inamic a' 
certelor. El a plecat. 

— Ascultă copilă, nu te spânzura aşa taiv 
de tunica acestui nobil signor; ai să i-o rup 
Hetrage-te, ai fost iertată. 

Dar Nydia agăţându-se mai cu putere d 
•salvatorul ei, se rugă călduros cu o voce ai 
zătoare: 

— Oh Glaucus, nu mă părăsi!... 
Mişcat de acest apel la generozitatea s< 

de graţia atingătoare şi simplă a sclave , 
Atenianul' şezii şi luă copila pe genunchii să 
El şterse sângele ce curgea din lungul să 
păr peumerii ei de licaţi, el o mângâie c 
cuvinte dulci şi alintătoare, ca o mamă c 
v oeşte să consoleze pe copilul său. El er 
aŞa de frumos, aşa de nobil şi aşa de sublil 
"i această sarcină divină, în cât chiar Stn 
tonice fu atinsă. Tânăr, de o frumuseţe pe: 
'ectă, Glaucus răspândea în această seprbur 
0 lumină de speranţă: el eră emblema fer' 
c 'rei şi a bogăţiei. 

Stratonice ştergându-şi năduşeala de ţ 
'funte şopti cu o voce mişcată: 

•— Cine s'ar fi putut gândi că Nydia noasti 
v a avea o atare cinste... 

-— Bravul meu, întrebă Glaucus pe Burb 

"lliiuelo zile ale (Mitei l'otnţ«i. o 



/oeşti tu să-mi dai sclava ta... ea cântă bine 
;i împleteşte admirabil ghirlande... 

Nydia tremura de fericire pe inima tânâ-
ului. Ea îşi îndepărtă de pe faţă cosiţele în-

zurcate şi privea în juru-i ca şi cum putea 
să vază... 

— Să vindem pe Nydia noastră... nici-
o-dată! strigă Stratonice. 

Copila suspină şi-.şi reluă locul pe sânul 
lui (rlaucus, implorând cu toate astea pro
tecţia sa. 

— Ai să faci asta pentru mine, zise Clau
dius cu ifos, sau dacă nu, vă pierdeţi negus
toria. Burbo, tu eşti clientul vărului meu Pansa 
şi eu sunt oracolul amfiteatrului şi al com
batanţilor săi... N'am decât, să zic un cuvânt 
şi veţi fi siliţi să va sfărâmaţi cănile voastre, 
n'o să mai vindeţi nimic... 

Burbo işi scarpină căpăţina sa cea lată. 
— Fata valorează atâta aur cât ar trage 

la cântar, murmura el. 
— Eu sunt bogat, spune-mi preţul tău!..-
— Am. plătit şase sesterţe pentru dânsa, 

dar acum ea face douăsprezece... răspunse 
Stratonice. 

- Am să-ţi dau douăzeci... Jnsoţeşte-mă 
la magistrat spre a încheia actele şi de acolo 
la locuinţa mea spre a primi banii. 

Un altul n'ar dobândi pe aceasta scumpă 
copilă nici pentru o sută sesterţe insinua 
Burbo cu dibăcie. Eu o cedez spre a fi pe 
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placul nobilului Claudius... Eu sper că el va 
binevoi să mă recomande în schimb lui Pansa 
pentru un loc de aprod la amfiteatru, ce 
mi-ar conveni aşa de mult. 

Glaucus întrebuinţând formula vânzărilor 
-şi a cumpărărilor zise: 

— Oare mi-o dai ? 
Ţi se dă, conchise hangiul. 

— Atunci... eu... eu mă duc la tine... în-
gâimâ oarba cu o bucurie nespusă. 

— Da Tezaliana mea, şi sarcina ta cea 
mai grea va fi de aci înainte să cânţi im
nurile Heladei, celei mai plăcute şi celei mai 
frumoase femei din Pompei, căreia voesc să 
te dau... 

Tânăra fată se desprinse de dânsul. O 
umbră tristă şi dureroasă se răspândi pe fi
gura ei şi ea bâigâi cu un adânc suspin : 

Eu credeam că... că o să plec la tine... 
— Deocamdată o să vii acasă la mine. 

IV 

T r e i zile de fericire. 

Grădiniţa înflorită a lui Glaucus închisă în 
peristilul casei sale, era iluminată de soarele 
strălucit al dimineţei. Atenianul la umbră 
unui polog sta întins pe iarba tunsă, proas
pătă şi lucitoare. Nydia învestmântată cu o 
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tunică uşoară, brodată, călca pământul cu 
băgare de seamă, păşind pe pavagiul de mar
moră. Ea ducea cu sine o stropitoare. Din-
naintea florilor, ghicindu-le, cunoscându-le după 
mirosul lor, ea se oprea şi aplecă spre dân-
sele drăguţul ei cap. După ce-şi dădu seamă 
prin pipăit, despre locul lor exact, ea le stropi 
cu delicateţe, apoi atingându-le şi punându-le 
sul) buzele sale ca spre a le sărută, mâna 
sa sprintenă şi dulce căuta de-a lungul trun-
chiurilor şi în jurul lor frunzele moarte şi in
sectele ce ar fi putut despodobi sau strică fru
museţea lor. 

lui eră într'adevăr atingătoare şi adorabilă, 
mergând din floare în floare, cu graţia ei 
vină .şi şăgalnică, ca şi o nimfă. 

Nydia, vino aci copila mea. 
La sunetul vocei scumpe, ea se opri în-

bujorată ca o roză, abia respirând, ca în 
extaz, apoi dând drumul stropitoarei, ea i.şi 
grăbi pasul spre Glaucus. 

Erâ de necrezut şi miraculos a o vedea 
cum mergea repede printre flori, fără a călca 
vre-una, ca să ajungă mai repede lângă pro
iectorul ei. Cine văzând-o s'ar fi gândit că 
erâ oarbă? 

— Nydia, zise Glaucus înlăturând cu blân
dele lungile bucle mătăsoase din perii tinerei, 
zeii casei mele ţi-au surâs cu adevărat. Iată 
trei zile de când te afli sub protecţia lor... 
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• — O h ! cu sunt fericită! esclamă ea cu 
ardoare. 

— Treime să uităm grabnic amintirile rele 
ale vieţei tale trecute şi acum că te afli îm
brăcată cum se cade şi că ai scăpat de emo-
ţiunile tale, am să-ţi cer un serviciu. 

— Pot oare să am fericirea asta să-ţi 
fiu folositoare ? întrebă tânăra cu mâinile unite. 

— 1 )a, căci cu toată tinereţea ta, tu vei 
fi confidenta mea... Ai auzit tu \ orbindu-se 
de Iona?... 

Tânăra deveni palidă ca .şi statuele ce în
conjurau peristilul... După o tăcere greoaie 
şi dureroasă pentru dânsa, ea silabisi: 

— Se spune că ea... e din... Neapole... şi 
că e frumoasă... 

— Frumoasa tie întunecă ziua, Nydia. ba 
c Elină de origină. Numai Grecia singură a 
putut da naştere la o creatură a.şâ de ad
mirabilă. Eu o iubesc... 

— Mă gândeam eu la asta, şopti Nydia 
cu o linişte stranie. 

— Eu o iubesc şi am să te trimit la dânsa 
spre a'i-o spune... Fericită Nydia, tu vei pă
trunde în camera ei, îmbătându-te cu muzi
cala ei voce şi scăldându-te în aerul ce dânsa 
'"«spiră... 

— Tu... tu voeşti să mă desparţi de tine?... 
— Tu vei fi la Iona! strigă Glaucus cu o 

^tonaţiune ce însemna: Ce poţi să doreşti 
a*»ai mult? 
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Nydia lasă să izbucnească suspinele ce o-
torturau. Glaucus o atrase spre dânsul mân-
gâind-o frăţeşte : 

- Nu mai plânge dulcea şi mica mea 
Nyclia, tu nu cunoşti fericirea ce te aşteaptă... 
lona e bună şi delicată, ea e binefăcătoare 
ca sudarea primăverei... Ea va aprecia ta
lentele tale, te va iubi pentru graţia ta sim
plă, pentru că seamănă cu a sa. Ea va fi 
pentru tine o tovarăşe, o soră şi nu o stă
până... Cum! tu plângi tot aşa de mult? Bine, 
eu nu voesc să te silesc mica şi scumpa mea 
si dacă tu nu voeşti să-mi faci plăcerea asta, 
eu nu... 

- Eu mă aflu aci spre a te servi, îl în
trerupse ea. ()rdonâ, sunt gata şi mă liniş
tesc I... 

Glaucus sărută mica si alba ei mâna. 
— Acum recunosc pe Nydia mea în aceste 

vorbe. ...Du-te dar la lona şi dacă ih'am în
şelat asupra bunătăţei sale, dacă tu nu eşti 
fericită lângă dânsa, ai să te reîntorci... De 
altfel, eu nu te dau, eu te împrumut pana 
la ziua apropiată, o sper, când casa mea va 
fi aceia a Ionei şi a ta... Du-tc fată amabilă 
şi orice s'ar întâmpla, tu vei gâsi totdeauna 
aci un refugiu. 

Inima Nydiei erâ torturata. 1 se părea că 
dânsa are să se înăbuşe, dar ea îşi stăpâni 
durerea şi se resemna. 

— Alege din grădină cele mai frum6ase 
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flori. Am să-ţi dau un vas în care ai să le 
aşezi şi tu le vei aduce la locuinţa lonei. Tu 
ai să-i le dai cu o scrisoare in care am în
cercat sâ-i exprim iubirea mea. De îndată ce 
vei fi lângă ea, ascultă fiecare modulaţiune a 
vocei sale, spre ă-rni putea repeta dacă ea 
nii-e favorabilă... De câteva zile o taină mă 
exclude din casa lonei. Eu sunt chinuit de 
bănueli. Du-te, tu eşti dibace şi inteligentă, 
tu ai să poţi ghici motivul acestei cruzimi. 
Numele meu pe lângă dânsa să fie neîncetat 
Pe buzele tale. Strecoarâ-i în ureche amorul 
meu fără să pari a o face dinadins... Ascultă 
suspinele sale, pâtrunde-le înţelesul, studiază 
cuvintele sale. O h ! fii amica mea sinceră!... 
Susţine cauza mea şi eu voi fi plătit însutit 
de puţinul ce am făcut pentru tine... M'ai pri
ceput Nydia mea?... N'am zis cumva mai mult 
decât poţi tu înţelege, tu atât de tânăra si 
de nevinovată? 

- Nu... 
— Şi ai să mă serveşti ? 
— I )in toată inima !... 

Atunci iute, culege-ţi florile, tu vei veni 
a poi să raa regăseşti. Tu vei lua şi lăuta ce 
ţi-ani dat-o ieri, din care scoţi sunete atât de 
a rmonioase... Tu nu mai ai supărări drăguţa 
mea Xydia?... 

Sclava ta Glaucus, nu are dreptul de 
a avea bucurii sau întristări... 

— Tu eşti liberă, lucrează după placul tău. 
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Eu nu vreau să fiu un stăpân pentru tine. 
Scuză-mă că mă folosesc de dispoziţiile tale, 
că voeşti să-mi fii folositoare... 

— O h ! Glaticus, nu te ofensa... Scump 
projector, scump salvator, iartă pe biata faţă 
oarbă... Ha nu se poate plânge că te pără
seşte, clacă prin aceasta contribue la ferici
rea ta... 

— Zeii să binccuvinteze inima ta nobilă şi 
drăgăstoasă, zise Glaucus adânc mişcat. 

Şi fără de a bănui focarul de iubire ce el 
aprinsese în această tânără inimă, îmbrăţişa 
pe Nydia şi o sărută pe frunte cu afecţiune. 

— Fericirea mea e că sunt sclava ta, con
tinuă Nydia. Deci nu-mi mai vorbi de liber
tate... ş'apoi mi-ai promis că nu mă dai nici
odată unei alteia!... 

— Am promis-o! 
— Mă duc să culeg florile... 
După ultimele instrucţiuni ale lui Glaucus, 

Nydia luă mâna sa, o sărută cu respect şi 
acoperindu-şi faţa cu vălul său, ea eşi. Sub 
porticul atrium-ului ea întinse braţele sale 
spre locuinţa lui Glaucus şi psalmodia: 

— Oh I prag binecuvântat, de când am 
trecut peste tine s'au scurs trei zile, de ne
spusă dulceaţă şi de divină fericire. Fie ca 
zeii să-ţi dăruiască harurile lor în timpul lipsei 
meje şi pacea să se sălâşluiascâ în tine... 
Vai! mi se sfâşie inima părăsindu-te, iar sus
pinele ce o sfărâmă par'câ-mi zic de moarte !... 



— 89 ~ 

V. 

Nydia începe misiunea ei. 

O sclavă vesti pe lona de sosirea tramisei 
lui Glaucus. Ea se codea sâ-o primească, dar 
când află că dânsa e oarbă şi că nu vroia 
să încredinţeze decât ei însăşi scrisoarea 
ce poseda, înţelese că 'i erâ imposibil să deâ' 
drumul infirmei cu un răspuns aspru. Glaucus 
îşi alesese o mesageră sacră. 

— Ce o fi vrând cu mine?... cugetă ea 
neliniştită. 

Nydia alunecând pe marmoră, cu pasul 
s ăuuşure, apăru în dosul perdelei dela usc, 
însoţită de una din însoţitoarele Ionei. Ea se 
opri pe prag şi zise cu vocea curată şi ti
midă: 

— Nobila lona e aşa bună să-mi vorbească, 
ca să pot şti în ce parte trebue să îndrept 
paşii mei, spre a depune ofranda mea la pi
cioarele sale? 

— Frumoasă copilă, răspunse tânăra fată 
mişcată, nu-ţi da osteneala de a umbla pe 
pavagiul lunecos; sclava mea îmi va aduce 
ceeace tu ai să-mi remiţi. 

Ea fâcii semn însoţitoarei sale, de a lua 
vasul cu flori, dar Nydia călăuzită de aceste 
cuvinte, şi îngenunchiă dinaintea sa zicând : 
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lui nu pol da aceste flori decât ţie 
însăţi. 

Iona luă vasul şi îl aşeză pie o masă, apoi 
ridicând cu blândeţe pe Nydia, ea vroi să. 
o aşeze lângă dânsa. Cu un gest de refuz 
modest, oarba adăugă scoţând scrisoarea din' 
cingătoarea sa : 

Misiunea mea nu e terminată. Aceasta 
scrisoare îţi va explica poate, pentruce acela 
ce mă trimete a ales o mesageră atât de 
puţin demnă de Iona. 

Nydia întinzându-i scrisoarea simţi că mâna 
Ionei tremura, in picioare, ci\ capul înclinai, 
cu braţele încrucişate, ea aşteptă tot aşa de 
mândră în această atitudine de supunere ca 
şi' Iona in majestatea sa de patriciană. Iona 
citea misiva : 

«Glaucus scrie ionei ceeace nu îndrăz
neşte a-i spune. Iona nu e bolnavă, de oarece 
sclavele ei o spun, dar ceeace Glaucus nu 
poate întreba sclavele, e daca el a ofensat 
pe iona fără să vrea. 

«Iată cinci zile de când. sunt izgonit din 
faţa ta şi de atunci nu mai ştiu dacă soarele 
a mai lucit şi claca cerurile; au surâs. Soa
rele şi cerul... sunt Iona!... Xu cumva sunt 
prea îndrăzneţ şi aceasta scrisoare exprima 
ea oare bine ceeace vocea mea se teme a 
spune pe faţa? Absenţa care mă lipseşte de 
bucuria de a te contempla, îmi dă curagiul 
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şi mă face să înţeleg forţa farmecelor cu care 
m'ai subjugat. 

«Tu mai alungat din prezenţa ta şi îm
preună cu mine pe toţi linguşitorii ce au obi
ceiul să te tămâieze... Vai Iona! poţi tu să 
mă compari cu dânşii?... Totuşi ştii bine că 
eu nu sunt plămădit din aceiaşi argilă şi 
chiar de le-aş semăna, taina iubirei tale m'a 
curăţat, spiritul naturei tale s'a Infiltrat in 
mine şi m'a parfumat cu miresmele sale di
vine... 

«Fost-am bârfit către tine lona? Dar tu 
eşti prea nobilă spre a da crezământ calom
niei. Oracolul din Delii însăşi ar putea să-mi 
spună că tu eşti nedemnă de prinoasele mele, 
dar tot n'aş crede. 

«Oh! ultima dată când ne-am văzut, aici 
cântec ce ţi-am frunzărit si acea privire cu 
care tu m'ai răsplătit!... 

«Poţi s'o negi şi s'b ascunzi cât voesti 
Iona; tu mă iubeşti cum te iubesc şi eu ; 
ochii noştri şi-au făcut mărturisire reciprocă. 
Lasă-mâ să te văd, să-ţi vorbesc şi dacă nu 
izbutesc a te convinge, asta va însemna că 
sunt nedemn de tine. Nu voiam încă să-ţi 
mărturisesc amorul meu, dar aceste cuvinte 
au ţâşnit din inima mea fără vrere... şi nu 
Pot să mai opresc acest val de tinereţe in
se revarsă. O frumoasă şi adorabilă Iona, 
«ainte de a te cunoaşte, ardoarea juniei mele 
si sângele meu atenian m'au târât către plă-
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ceri profane, dar tocmai asta nu mi-a servit 
decât ca sâ preţuesc mai mult încă odihna 
binecuvântată ce o visez în amorul tău... 

«Eu scap deci de înec de oarece te-am 
întâlnit... 

ff Nu se poate să fii mai puţin amabilă faţă 
de compatriotul tău decât faţă de nişte străini. 
Primeşte-mâ dar... Indură-te de surâde flo
rilor ce-ţi trimit. Dulcea lor suflare e mai 
elocinte, decât cuvintele cele mai gingaşe, 
căci ele împrumută cerurilor parfumul lor... 
Ele sunt imaginea iubirei, emblema inimei 
mele, pe care razele sufletului tău le-au stră
bătut .şi care-ţi datore.şte cea mai divină din 
toate bucuriile omeneşti... 

«Trămisa mea e şi dânsa străină ; cenuşa 
părinţilor ei repauzează sub frumoasele ţăr
muri, sub luminosul cer al Heladei, dar săr
mana e oarbă şi sclavă. De milă pentru dânsa, 
dacă nu pentru mine, eu ştiu că tu ai s'o 
primeşti. Las pe dulcea Nydia, atât de demnă 
de interesul tău, sub blânda stăpânire a ini
mei tale şi-ţi cer favoarea de a o ţine aproape 
de tine. Ea e o iscusită muzicantă, ea cântă 
bine şi e tot atât de abilă în cultivarea flo
rilor ca şi Cloris. Tu, atât de frumoasă şi 
de nobilă, tu nu poţi iubi decât ceeace e 
frumos şi atingător. Tu vei iubi deci pe pro-
tegiata mea. Totuşi dacă asta ţi-e peste pu
tinţă, ai să fii aşa de bună să mi-o retrimiţi. 

«Iartă îndrăzneala mea lona, dar n'a.ş putea 
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oare şti de unde provine înalta stimă ce ai 
pentru întunecatul Egiptean ? 

«In Helada, incă din leagăn învăţăm a cu
noaşte pe oameni şi cu toată veselia noastră, 
suntem serioşi fără a fi austeri. Buzele noastre 
surâd, pe când ochii noştri serioşi observă 
neîncetat. 

«Ei bine ţi-o afirm, Arbaces nu e un om 
cinstit. Fără îndoială el e acela care m'a 
calomniat cugetului tău. Din momentul când 
el a surprins prezenţa mea lângă tine, tu nu 
m'ai admis mai mult în casa ta... lona să 
binevoiască a repeta lui Glaucus, răul ce i-a 
spus de dânsul... 

«Oh! când mă gândesc că această scri
soare atinge mâna ta, şi că eu suspin şi sufer 
că nu te pot contempla! ! . . . 

«Salutare ţie lona, soare al sufletului meu !... 
In timpul acestei citiri, i se păru tinerei fete 

că o ceaţă se risipea dinaintea ochilor săi. 
Zei! ea s'a putut îndoi de amorul lui Glau

cus ! Ea a fost în. stare să dea crezământ 
calomniilor Egipteanului... Ah ce mult se caia 
de aceasta 1... 

Desigur ea erâ acum convinsă; astfel de 
c'eclaraţiuni, gingăşii aşa de poetice nu puteau 
•sâ mintă. 

Lacrimi de păreri de rău udară pleoapele 
sale. 

- Oh mult iubite! cugetă ea, eu nu ţi-am 
hărăzit măcar favoarea de a te apăra, dar 
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de aci înainte eu am încredere în tine 
şi această încredere în tine, are să se mă
rească din ce în ce!... 

Adresându-se Nydiei, ce sta tot în picioare: 
— Tu ai să rămâi cu mine şi poţi fi si

gură că serviciul are să-ţi fie lesnicios... Cum 
te numeşti? 

— Nydia. 
-— Ţara ta? 
— Pământul Olimpului. 

- Suntem aproape compatrioţi. Tu vei fi 
amica mea, adăugă Iona cu un ton mângâi os. 

Ea îşi scrise pe o tabletă răspunsul ei lui 
(ilaucus : 

«Glaucus vino să mă vezi mâine dimineaţă... 
Dacă am fost nedreaptă către tine, ai- să ştii 
cel puţin greşelile ce ţi s'au pus în sarcină... 
Nu te teme de nimeni, căci eu... In aceste 
câteva rânduri, scrise în grabă, exprim tot 
atâtea simţiminte ca şi tine în lunga ta scri
soare ». 

Iona, fără a îndrăzni să se citească, reveni 
lângă Nydia. 

Oarba se sculă. 
— Tu ai scris lui Glaucus? întrebă ea. 

Da. 
Va mulţumi el pe mesagerul ce va porni 

la dânsul?... 
Iona roşi şi păstră tăcerea. 
— Deci tu nu-i trimiţi decât un răspuns 

rece, urmă Nydia, Glaucus va suferi din caii/;* 
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•asta şi atunci să se însărcineze cu transmi
terea sclava ce m'a însoţit. Dar dacă tu ii 
arăţi puţină afecţiune sau eel puţin interes, 
îl voi duce eu îrisâ-mi si apoi mă reîntorc. 

Iona înlătură chestiunea : 
- Dar Nydia, pentruce ai vroi să iii tu 

mesagera ? 
— A h ! o simţ, strigă oarba, inima ta a 

vorbit. De altfel cine e acela ce ar putea fi 
nesimţitor pentru Glaucus... 

— Ce căldură! Glaucus e dar foarte pre
venitor pentru tine?... 

— Nobilă lona, el a fost pentru mine 
ceeace Norocul şi zeii mi-au refuzat mult timp: 
un amic. 

Demnitatea tristă a acestor cuvinte simple 
atinseră adânc pe Iona. Ea îmbrăţişa pe sclavă. 

— Tu ai dreptul să exprimi fără să ro
şeşti recunoştinţa ta faţă de Glaucus... Du-te 
Nydia mea, du-i scrisoarea mea şi revin-o de-
îndată... In seara asta camera ta va fi ga*" 
lângă a mea. Nydia, tu vei fi sora mea... 

Tezaliana sărută mâna rivalei sale şi o îi 
trebă cu timiditate. 

Nobilă Ionă, aş vroi o favoare din 
parte-ţi! 

— Ţi-o acord dinainte. 
— Se spune că vederea irumuseţei tale 

neasemuite, bucură pe muritori. Voeşti sâ-mi 
permiţi mie care nu te pot contempla, să-mi 
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truc mâna pe faţa ta? Asta e felul meu de 
a vcdcă şi mă înşel rar. 

Aprbpiindu-se de Iona, ea atinse uşor cu 
mâna .saVţvăzătoare şi dulce, frumoasele tră
suri aleWinei, de care numai statua mutilată 
şi miraculoasă a Venerei din Milo, singură 
ne poate dâ o idee. 

Mâna Nydiei aluneca încet pe coadele 
mătăsoase, în jurul gâtului delicat, de-alungul 
braţelor cu gropiţe ale Ionei: 

— Eu ştiu acum că eşti strălucitoare de 
frumuseţe. Cu tot întunerecul meu, imaginea 
ta e pentru totdeauna săpată în mintea mea!... 

După plecarea Nydiei, Iona citi, reciti 
scumpa epistolă, sărută fiecare rând... E a s e 
simţea iubită de Glaucus. Ea îşi va cere ier-
t^re că s'a îndoit de dânsul... O h ! ce mult 
are să-1 mai iubească spre a şterge această 
greşeală!... 

Amiutindu-şi de Arbaces, ea se înfiora. 
Glaucus îi recomandă să se ferească de el 
şi iată că de pe acum această fiinţă miste
rioasă îi căşuna o nelinişte ascunsă. Femeile 
ei sosiră să o anunţe că ora fixată spre a-i dâ 
vizită sosise. Ea tresări, căci uitase făgăduiala 
pe care întunecatul Egiptean îi zmulsese. 
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Tâtx&ra fiita îşi reţinu suflarea, inimn ei bătea 
ct> riolenifl. 

Wttanele iile ale Cetaţel Pompei. 
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VI. 

C u r s a . 

— O Nydia mea, cea mai albă vestitoare 
ce a putut trece între cer .şi pământ, cum 
să-ţi răsplătesc?... 

— De oarece eşti fericit, mi-âm luat re
compensa. 

— O voi vedea. Dar numai mâine... O h ! 
ce lung îmi va părea acest t imp!.. . 

Glaucus supuse pe Nydia unei adevărate 
torturi. Ea trebui să repete cele mai neîn
semnate cuvinte ale lonci, .şi să reînceapă 
de mai multe ori... Uitând infirmitatea ei, el 
o copleşi cu întrebări asupra privirei, atitu-
dinei lonei, asupra celor mai mici gesturi, 
apoi se scuză,de-odată zăpăcit de uitarea sa... 
Infine Nydia plecă din nou ducând cu dânsa 
alte flori şi o nouă scrisoare. 

Sosind la Iona, Nydia, află că tânăra fată 
se duse la Arbaces. 

- Zei puternici!... şi Glaucus o iubeşte! 
gândi oarba cu spaimă. 

Ea întreba: 
— Dă ea deseori vizite acestui om ? 

i — Aceasta e prima dată... .Ştiu că cir
culă zgomote ciudate asupra Egipteanului, 
dar stăpâna mea nu le cunoaşte. Trăncănelile 
din intrări, nu intră in peristil... Poate ca ai' 
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R fost mai bine ca ea să se abţină de Ia 
această vizită... 

- Eşti tare sigură că e pentru întâia 
oară?... 

— Foarte sigură, dar ce interes ai tu să 
•ştii asta ? 

Nydia nu ascultă urmarea. Desbărându-se 
de florile sale, ea chiemă sclavul ce-i servea 
drept călăuză de când se afla la Glaucus şi 
eşi repede cu dânsul. 

Ea alergă la Glaucus zicându-şi: 
— Iona nu ştie pericolele ce o ameninţă... 

Dar, să o salvez eu care... Ei bine ! da, Glaucus 
rni-e mai scump decât totul în lume... pentru 
dânsul... pentru dânsul... voi face asta!... 

Glaucus ieşise. Probabil că nu se va în
toarce decât loarte târziu. Şi în acest timp 
Iona se află sub ghiara Egipteanului! O idee 
neaşteptată ii veni în minte. 

— Urmează-mă, zise ea călăuzei sale. 
Ei plecară iarăşi. Mergând, ea îl întrebă: 
— Iona trebue să aibă în Pompei vre-o 

rudă sau cel puţin un amic? 
— Proastă întrebare! Pe Jupiter! cine nu 

cunoaşte pe Apoecides, fratele său? Tânăr 
Ş' bogat, el a fost destul de nebun să se 
focă preot al Isidei. 

- Apoecides!... Oh zei! Strigă Nydia. Şi 
C l ' jumătate voce, vorbindu-şi ei însă-şi: «În
ţeleg... fratele şi sora sunt amândoi victimele 
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lui Arbaces... Apoecides! da, ăsta e tocmai 
numele ce am auzit la... Să alergăm la el!...» 

Sprijinindu-se pe bastonul său, ea îşi grăbi 
mersul. Sclavul încredinţat ei, ca conducător, 
erâ gros şi gras şi îşi dădea cu greutate os
teneala să o urmeze. Fiind fost duşi până 
acum de două ori la casa Ionei, el gemea 
pe ascuns că trebuia să plece la altă calc 
şi jura pe Castor şi Pollux că această ex
traordinară oarbă avea la picioare aripele lui 
Mercur. Mulţimea le deschidea drum cu bună
voinţă spre a lăsa trecere oarbei. Nydia ajunse 
curând la templul Isidei. La ora asta se afla 
gol şi ea ajunse fără piedică la grilajul sfânt. 

— Ce voeşti tu, pe cine cauţi ? îi zise 
sclavul cel gros scăldat în sudoare; aci nu 
se află nimeni. Tu ştii că preoţii nu locuesc 
în templele lor. 

— In genere noaptea şi ziua, se află acj 
un flamin!) ce veghează dinaintea altarului 
Isidei... Strigă!... 

Nimeni nu răspunse la vocea .sclavului, dar 
un suspin ajunse la urechia fină a oarbei. 

— Se află cineva aci, priveşte bine, zise ea. 
— Sclavul uimit privi mai bine şi dinaintea 

unuia din altare, încurcate de slărămături ele 
ofrande, el sfârşi prin a descoperi o fiinţă 
în atitudinea meditărei. 

•)) Servitor bisericesc. 
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— Eu văd o umbră cu vestminte albe, ce 
trebue să fie preot, zise el. 

O flamin al Isiclei, serv al celei mai vechi 
zeiţe, fii bun de-mi răspunde, pronunţă Nydia. 

— Cine mă chiamă?... zise o voce me
lancolică. 

— Am lucruri serioase de revelat unui 
preot al Isidei. Eu viu să fac o declaraţiune 
şi nu să consult oracolele. 

. — Ora e rău aleasă pentru o confidenţă. 
Pleacă, nu mă turbură mai mult. Ziua apar
ţine oamenilor, noaptea zeilor... 

- Nu eşti tu Apoecides, cred că-ţi re
cunosc vocea ta?... 

- Eu sunt Apoecides, zise preotul sur
prins, apropiindu-se. 

— Zei să fie lăudaţi, tu eşti acela ce 
caut!... 

Intinzând mâna către sclav, Nydia îi făcîi 
semn să se îndepărteze. 

El nu cerea alt decât să se odihnească 
puţin şi de aceia se aşeză jos la oarecare 
distanţa. 

- SssstL. zise; Nydia, să vorbim încet. 
Eşti tu cu adevărat Apoecides?... 

•— De oarece mă cunoşti, n'ai decât să 
^ â priveşti. 

Sunt oarbă, dar urechile ţin locul ochilor 
S I ele recunosc vocea ta... Cu toate astea 
Jură-mi că dânsele nu mă înşeală... 
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— Pe zei, pe dreapta mea .şi pe lună, j u r 
că sunt Apoecides!... 

— Ssss'tl... mai încet... Apleacă-te şi dă-mi 
mâna ta... Cunoşti tu pe Arbaces? Ai depus 
flori la picioarele Morţei?... Mâna ta se ră
ceşte!... Ascultă încă... Ai pronunţat tu teri
bila făgăduinţă?... 

Apoecides tremură de nelinişte. 
- «De unde ai eşit'tu, palida tânără? Capul' 

meu nu s'a odihnit pe sânul tău... căci e 
prima dată când îmi apari». 

— Totuşi, ai auzit vocea mea... dar să în
depărtăm amintirile dureroase pentru noi 
amândoi... Tu ai o soră... 

— Sora mea! ce i s'a întâmplat? 
Nydia îl întrerupse: 

— «Tu cunoşti ospăţurile Morţei... Poate căi 
îţi place să le împărţeşti, dar ţi-ar conveni, 
oare de a o vedea pe Iona acolo şi ca Ar
baces să fie gazda ei?...» 

— O zei! El n'are să aibă această îndrăz
neală... Ah! tânără fată, tremură dacă-ţi baţi 
joc de mine, căci te-aşi zdrobi!... 

— Iţi spun adevărul şi pe când îţi vor
besc, Iona se află la Arbaces pentru întâia 
oară... Tu cunoşti pericolul acestei prime vi
zite... Tu eşti prevenit, adio. lui mi-am făcut 
datoria. 

— Ba nu, opreşte-te, se rugă călduros 
tânărul apăsându-şi fruntea cu mâinile sale 
slăbite. Are să mi se refuze intrarea încasă... 
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E un labirint... în care m'aşi rătăci... O Ne
mesis, eu sunt pedepsit pe mare dreptate!. . . 

— Am să dau drumul sclavului meu. Tu 
ai să-mi serveşti drept călăuză. Ia o armă... 
Am să te conduc la uşa secretă a casei in
fame... Am să-ţi spun cuvântul ce va face să 
•se deschiză. Să nu pierdem nici-o clipă... 

Apoecides se avântă spre o celulă a tem
plului şi reveni în curâd înfăşurat într'o lungă 
mantie, ce ascundea hainele sale sacre. 

— «Să plecăm şi dacă Arbaces ar îndrăzni... 
dar el nu va îndrăzni!... Cine ştie, totul e 
posibil... El e un sofist şi un înşelător... Zei 
puternici! protegiaţi-o... dar ce zic? Există 
z ei? A h ! nu mai ştiu!... dar ceea ce ştiu, e 
c â e o zeiţă a cărei voce o pot face să vor
bească..', e Răzbunarea!... 

Apoecides pronunţă aceste cuvinte fără 
•s"", cu sudoarea pe frunte, cu perii vâlvoi. 
Urmat de către tăcuta sa tovarăşe, el stră
bătu în grabă stradele cele mai puţin bătă
torite şi sosi la casa Egipteanului. Nydia tri
mise acasă pe sclavul ei ce plecă înnălţând 
<'m umeri. 

VII. 

Iona la Arbaces . 

Cârid Iona fii introdusă in incăpătoarea 
S ; i 'â a casei lui Arbaces, spaima ce scuturase 
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inima fratelui său, o scutură şi pe a ci. Acei 
sfinxi înghemuiţi, cu figurile stranii, îi părură 
de rău augur. Marele sclav etiopian mergea 
înaintea ei. Abia se afiâ in mijlocul sălei, 
Arhaces şi înainta înaintea ei în bogatele sale 
haine de ceremonie. Cu toate că afară era 
ziua luminoasă, încăperea era cufundată în-
tr'o semiobscuritate, luminată dulce de lămpi. 
Parfumuri voluptoase pluteau in aer : 

— Adorabilă Iona, zise Arbaceş, inchi-
nându-se spre a-i luâ mâna, frumuseţea ta 
eclipsează ziua, ochii tăi luminează noaptea, 
e suflarea ta ce umple acest loc cu cele mai 
suave parfumuri. 

Iona surâse;: 
— Tu n'ar trebui să-mi vorbeşti aşa fel. 

înţelepciunea ta nu m'a instruit ea îndeajuns, 
tie a pune sufletul meu deasupra acestor mă
guliri? Tu m'ai învăţat să despreţuiesc pe 
linguşitori. Voc.şti de pe acuma să uit lec-
ţiunile tale ? 

Erâ atâta farmec in limbagiul deschis al 
lunci, în cât Egipteanul se simţi, mai amo
rezat: încă. El ii arătă diferitele camere ale 
casei sale, in care părea că a îngrămădii 
toate bogăţiile lumei şi adunat toate minu
năţiile. Iona privea cu ochii uimiţi. Ea nu 
văzuse nici-odatâ mobile aşa de bogate, obiecte 
de artă atât de preţioase. Zidurile erau căp
tuşite cu picturi admirabile. Statuete de mar-
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nioră aminteau cele mai frumoase timpuri ale 
Heladei. 

Străbătând o mare intrare, ei se găsiră în 
mijlocul unui gard de sclavi îngenunchiaţi, ce 
prezentau Ionei, brăţări, lănţuguri de aur lu
crate cu fineţe, juvaere. Dar Egipteanul se 
sili zadarnic să o facă a le primi. 

— «Ştiam că eşti bogat; mi s'a spus, dar 
nici-odată nu mi-aş fi închipuit atâtea tezaure». 

— Aş voi, răspunse Egipteanul, să le dau 
la topit toate într'o singură coroană, spre a 
o pune pe capul tău. 

— O h ! Nu... Greutatea ei m'ar zdrobi! 
Iona începu a râde ca un copil. Egipteanul 

urmă: 
— «Nu trebue să despreţuim bogăţiile. Cei 

c e sunt săraci nu ştiu câtă veselie şi fericire 
conţine viaţa. Aurul e marele magician ce 
transformă totul... El realizează visurile cele 
mai nebune... Acela ce arc aur e mare, e 
Puternic, poate totul, toţi i se supun...» 

Arbaces încercă să orbească pe tânăra lată, 
s ă deştepte într'insa dorinţa aurului, de a 
a ţ â ţ â vanitatea, ambiţiunile ei. EI se măgulea 
că dânsa îl va confunda cu bogăţiile sale şi 
C a ea nu va rezistă prestigiului bunului său 
t r ai . Dar se înşela. Iona, cu o artă pe care 
0 posed cu-mult mai mult femeile decât băr
baţii, răspunse râzând vicleanului Egiptean, 
turbură politeţea sa curtenitoare, prefâcân-
du-se că o ia în derâdere .şi că nu crede în-
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tr'insa, Şi cochetăria tinerei fete, în care s e 
dezvăluia toată graţia sa, arunca pe Arbaces 
într'un fel ele răpire şi aprindea în ochii săi 
o flacără mai puternică. El făcu să intre lona 
într'o sală împodobită cu stofe de perdele 
albe, cu cusături de argint, apoi bătu din 
palme. Atunci, ca într'o feerie, o masă bogat 
servită apăru înaintea lor, cu un soiu de tron, 
încununat cu un uranisc. Din dosul perdelelor 
e.şiră sunetele unei muzici delicioase, ce umplea 
inima de visătorie şi de tinereţe. Arbaces se 
aşeză la picioarele tinerei fete şi copiii îm
brăcaţi în alb serviră benchetui. După masă, 
muzica se păru că se depărtează, ca şi cum 
s'ar înfunda într'o pădure depărtată şi Ar
baces zise lonei : 

«In această lume tristă şi nesigtirâ, na i 
încercat nici-odatâ să cunoşti viitorul, de a 
ghici norocul zilei de mâine? E o întreaga 
lume necunoscută şi plină de taine, ce ne în
conjură şi ştiinţa mea ce chiamă morţii poate 
să vază deasemenea destinele celor vii». 

— Cum? Ştiinţa ta a putut să meargă aşa 
de departe? 

Da. Voeşti să ţi-o probez? Vrei sa \t i 
viitorul tău, toată viaţa la desfasurându-se 
înaintea ta? Asta e mai interesant decât o 
dramă a lui Eşchyle. 

Tânăra fată simţi un fior in inima sa. Ea 
se gândi la Glaucus. Soarta lor tî-va într'o 
zi contopite la un loc? Propunerea preotului 
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o îngheţă de frică. Ea rămase tăcută un mo
ment, apoi răspunse: 

«Viitorul!... Mi-e teamă de el!... Cu
noştinţa viitorului nu poate decât otrăvi pre
zentul ». 

— Nu, Iona, nu ăveâ teamă. Am şi citit 
în viitorul tău. El e înconjurat de văluri pro
tectoare. N'am văzut pe fruntea ta decât roze 
şi aişoare. Dacă e soarta aspră pentru atâţia 
alţii, ea e pentru tine plină de bucurii, de 
fericire şi de iubire. Urmează-mă, şi vei bine
cuvânta zeii că-ţi rezervă atâta felicitate. 

Iona nu se gândea decât la Glaucus. Ea 
ei'â cu totul absorbită în gândirea lui. Egip
teanul se sculă şi luând-o de mână, o con
duse la capătul sălei benchetului. Perdelele 
din fund se deschiseră atunci ca prin magie, 
niuzica reîncepu mai vie şi mai veselă şi amân-
c'oui descinseră pe o scară lată, într'o grădina 
plină de flori şi de portocali, în care ţâşni
toare de apă recădeau ca ploaia de perle 
nitr'un basen c,e marmoră. Luna se înălţa 
'ncitoare, cu totul rotundă, întocmai ca un 
bulgăre mare de aur palid. Noaptea eră câl-
t ucică şi încărcată cu parfumuri ademenitoare. 

Ei apucară pe o cărare unde pomi mai 
^ Ş i răspândeau o umbră de o intimitate dră
găstoasă şi unde se rădicau statui dinaintea 
cărora coşurile cu flori stăteau aşezate ca 
n iŞte ofrande. 
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— «Unde mă conduci, Arbaces? întrebă 
Tona ce nu se mai simţea prea liniştită». 

— Foarte aproape... In micul templu ce 
vezi colo jos şi care e consacrat Destinelor. 

Ei pătrunseră într'o sală strâmtă a cărei 
extremitate eră ascunsă cu o perdea neagră. 
Arbâces o dădu în lături. Obscuritatea eră 
adâncă. 

— <Să n'ai teamă, zise Egipteanul, iată 
lumina». 

O lucire dulce se răspândi încet împrejurul 
lor. lira ca o lumină a zorilor zilei în munţi, 
ce luminează încetul cu incetul înaltele pis-
i uri. Pe măsură ce fiecare obiect se lămurea, 
Io'n'a vedea rădicâhdu-sâ din umbra dinaintea 
ei, statuia colosală a unei zeităţi egiptene — 
zeiţa Destinului, în marmoră neagră, cu capul 
învăluit. 

Arbaces luă jos de pe cap ghirlanda de 
roze cu care îşi încinsese fruntea şi o de
puse pe altarul zeiţei. Apoi el vărsă pe un 
triped o esenţă parfumată. O flacără albas
tră vie şi neregulată, se urcă şi ilumina zeiţa. 
Egipteanul reveni atunci lângă Ioha şi pro
nunţă câteva cuvinte într'o limbă ce ea 
nu o cunoştea. Perdeaua aşezată la spatele 
altarului se deschise încet şi lăsă să se vază, 
ca intr'o împodobire feerică, o privelişte a-
leasă cu frumoşi arbori încărcaţi cu fructe, 
tăiat cu râuri, zmălţat cu livezi înflorite,—o 
vedere idilică, elenă, ce avea în fund coline 
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drăguţe, cu măslini părând nişte pufuleţe bă
lane pe un orizont azuriu şi paradiziac. O 
umbră fără formă înainta în mijlocul acestui 
spectacol. Ea se opri. Farmecul magic ce 
influenţase asupra cadrului, îşi exercită de 
asemenea puterea asupra persoanei. Umbra 
lua corp, se însufleţi şi Iona recunoscu pro
priile sale trăsuri, întreaga sa persoană în. 
fantomă. Colinele din fund coborârăşi un palat 
bogat luă locul lor. Porţile lui se deschiseră, 
lăsând să se vază un tron, în jurul căruia 
erau aşezaţi sclavi şi paznici. O altă umbră 
3păru3 ascunsă într'un mare şal negru. Eaînge-
nunchiâ dinaintea umbrei lonei, o luă de mână 
Şi'i arătă tronul, invitând'o sâ meargă să se 
aşeze pe dânsul. Tânăra fată îşi reţinu sujlti-
'''•a, inima ei bătea cu violenţă. Arbaces o în
trebă : 

«Voeşti ca umbra să'ţi arate cine e?» 
— Oh ! da, răspunse lona cu zbucium. 
Arbaces întinse mâna, fantoma înlătură 

şalul ce o acoperea... 
Iona simţi că-i îngheaţă tot sângele în vine. 

Nu era Glaucus,—ci Arbaces care stă în ge-
nunchi dinaintea ei I' 

— Iată destinul tău, şopti Egipteanul la 
Ul'echia sa. Tu vei fi femeia lui Arbaces! 

Iona simţi că se sfârşeşte. Ea era palidă 
C a o moartă. Perdeaua cea neagră se închi-

e 'a loc şi Arbaces, aruncându-se la ge
nunchii lonei, îi zise cu patimă : 
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— «Oh ! te conjur, ascultă pe un om ce te 
iubeşte cu sinceritate şi care de mult timp 
luptă cu amorul său. Zeiţa Destinului n'ar 
putea să mintă : Tu vei fi a mea ! Am cu-
treerat toate ţările, toate regiunile şi nu am 
Întâlnit pe nimenea care să te egaleze. încă 
din tinereţea mea, am visat o fiinţă adora
bilă ca tine. Te rog fierbinte, nu'ţi întoarce 
faţa dela mine, nu mă privi cu un ochiu indi
ferent sau înfuriat. Eu nu sunt acea creatură 
rece, nesimţitoare şi morocănoasă cum apar în 
public... Nu căuta a-ţi zmulge mâna din strân-
soarea mea, nu mă respinge cu uşurinţă. Pu
terea ce tu exercitezi asupra mea, e a tot 
puternică. M'ai transformat până într'acolo 
încât eu care nu m'am înclinat nici odată 
dinaintea vre-unui muritor, mă aflu acum, la 
picioarele tale, ca un sclav umil. Eu care 
poruncesc Destinului, aştept acum din gura 
ta, să hotărăşti de destinele mele. Cre-
de-mă, Arbaces n'are altă ambiţiune, nici alta 
dorinţă decât a te asculta şi de a face toate 
voinţele taje. O h ! te rog în genunchi, lona, 
luminează-mă cu surâsul tău. Sufletul meu e 
trist si întunecat, când ochii tăi nu mă pri
vesc... Tu eşti lumina zilelor mele... Tu eşti 
viaţa mea... Iona, nu mă respinge!» 

In inocenţa şi în puritatea ei, Iona nu simţi 
nici o frică de a se găsi aşa singură cu 
Egipteanul: Ea răspunse; cu bunătate: 

— «Scoală-te !» 
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Cum ea îi întindea mâna, Egipteanul i-o 
apucă şi o atinse cu buzele lui arzătoare. 

Iona retrase mâna cu vioiciune şi adăugă: 
— «Eu nu sunt preparată să te văd cu o 

<dtă înfăţişare decât aceia ce ai avut-o tot
deauna în ochii mei. Ai fost tutorele meu, 
amicul meu, sfetnicul meu, ş'acuma voeşti să 
schimbi rolul !» 

Un fulger de pasiune trecu prin ochii lui 
Arbaces. 

Iona reluă: 
«Nu crede că despreţuesc amorul tău... 

Ş>.unt foarte atinsă de acesta... Eu mă simt 
foarte onorată de omagiile tale... Dar, te rog, 
s ă mă asculţi cu linişte... O voeşti, spune?» 

-— Da, chiar dacă cuvintele tale ar trebui 
S a mă zdrobească ca un trăznet ! 

— Ei bine, Arbaces, eu iubesc pe un al-
t l , l , răspunse Iona roşind, dar cu o voce 
decisă. 

Egipteanul se ridică drept în picioare din-
t r ' un salt: 

— «Pe zei, pe Infernuri! strigă el teribil, 
ftu'mi vorbi aşa. Nu'ţi bate joc de mine. Ceea 
C e mi spuseşi e o minciună, o viclenie de fe
meie, o prefăcătorie!... Tu vrei să câştigi 
t l r np. . . Eu te-am înspăimântat... O h ! ţ.-o re-

P e t ) fă din mine ceea ce vei vroi, dar S n U . 
l l f c " n i i că tu nu respingi dragostea mea... 
n u'mi spune că iubeşti pe un altul \...» 

Iona tăcu, îşi ascunse faţa în mâinile sale 
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şi plânse. Arbaces se apropia de dânsa, ar
zând cu respirarea sa, obrajii păliţi ai tinerei 
fete, apoi o apucă cu brutalitate în braţele 
sale. Dar lona scăpă din strânsoarea lui. In 
lupta sa cu Egipteanul, ea lăsă să-i scape 
tabletele ce ţinea ascunse sub hainele sale. 
Era scrisoarea ce Glaucus i-o trimesese în 
timpul dimineţei. Pe jumătate moartă, ea 
căzu ca o greutate de plumb. Arbaces luă 
de jos tabletele şi le percurse cu iuţeală, cu 
ochiul iritat şi cu un calm prefăcut, el în
trebă pe lona : 

— «Autorul acestei misive e acela ce tu 
iubeşti ?» 

Ea răspunse printr'un suspin. 
— «Vorbeşte !» strigă Egipteanul, reţinân-

du-şi cu greutate mânia. 
— Da, e dânsul... e dânsul !... 
•— Glaucus !... El a semnat... 
lona împreună mâinile, rugătoare şi privi 

cu nelinişte împrejurul ei, ca spre a căuta un 
ajutor sau mijlocul de a fugi. 

— Ascultă-mă, zise Arbaces, cu o voce 
înecată, în care era concentrată întreaga sa 
mânie, ciuda sa, pasiunea sa, ascultă-mă: mai 
curând tu ai să mori decât să aparţii acelui 
om !. Arbaces nu suferă ca potrivnic pe un 
elin... A h ! dacă Glaucus crede că am lăsat 
să se coacă fructul ca să'l culeagă el, se în
şeală... Şi tu nu eşti decât o/.minţită !... Tu eşti 
a mea... Eu te păstrez pentru mine... 
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El o ridică de jos şi o strânse pe piep
tul său cu turbare şi iubire. 

Iona dobândi în desperarea ei o forţă su
pranaturală. Ea se desprinse de îmbrăţişarea 
Egipteanului şi fugi spre uşe. Ea ridică per
deaua când Arbaces puse mâna pe dânsa. 
Ea scăpă iarăşi, apoi căzu sfârşită, aproape 
leşinată, la picioarele zeiţei cu capul negru. 

Arbaces era gata să se arunce pe dânsa 
când perdeaua ce masca intrarea sanctuaru
lui, se ridică fără sgomot şi o mână de fier 
prinse pe Egiptean de ceafă şi-1 doborâ 
jos. El recunoscu pe Glaucus şi zări în do
sul lui figura ameninţătoare a lui Apoecides. 

Ei se luptară corp la corp cu o învierşu-
nare teribilă, neavând drept arme decât ura 
lor reciprocă. Ochii lor erau plini de fulgere, 
niuşchii lor se contractau, se înţepeneau, vi
nele li se umflau... Cu dinţii strânşi, cu bu
zele întredeschise, cu faţa şiruindă de su
doare, ei se strângeau în braţe, se suceau, 
s e frământau şi se sfâşiaţi, împingându-se când 
într'o parte când în alta, cu strigăte înăbuşite, 
c u blesteme de turbare. 

Apoecides îşi ridicase pe sora sa şi o a-
Şezase pe un pat. El se puse lângă dânsa 
C u pumnalul în mână. 

Glaucus şi Arbaces se separară un mo-
n ient spre a respira. 

«O zeiţă venerată, strigă preotul, ridi
când ochii rugători spre neagra imagine, pro-

UHijnoJe zile ale CetSţei Pompei. 8 
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tegc pe servul tău, pedepseşte pe nelegiui
tul străin care îndrăzneşte să profaneze sanc-
tuariul tău [...» 

La această rugăciune, capul zeiţei, ce ră
măsese până aci nepăsător, se însufleţi; o 
lumină roşie dădu viaţă figurei sale negre şi 
ochii săi se aprinseră ca două globuri de foc 
şi se fixară pe Glaucus, surprins şi înfricoşat. 
Tânărul elin păstrase în firea lui un fond de 
superstiţiune ereditară. In prezenţa acestei 
statui ce se anima, el fu cuprins de o te
roare religioasă, pierdu sângele rece şi nu 
putu rezista mai mult adversarului său. 

— Mori, miserabile ! strigă Arbaces arun-
cându-se asupra lui. Puternica zeiţă te vrea 
ca sacrificiu viu. 

El căzii. Arbaces puse piciorul pe dânsul. 
D a r Apoecides, pe care Egipteanul însuşi ii 
învăţase toate şarlataniile cultului Isidei, nu 
împărtăşise spaima tovarăşului său. Armat cu 
pumnalui său, se aruncă asupra lui Arbaces. 
Acesta stătea în fereală. El opri braţul său 
şi-i zmulse arma. 

Glaucus şi amicul său credeau că sunase 
ceasul lor din urmă. Ei aşteptau, unul şi al
tul, cu resemnarea gladiatorului învins. Egip
teanul îi privi rânjind. De odată un spirit 
mai puternic decât zeiţa Egipteanului se ma
nifestă... 

O putere misterioasă şi teribilă se deş
teptă în rănunchii pământului, sfidând în a-
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•celaşi timp şireteniile oamenilor şi magia zei
ţelor. Sub pavajul templului, un bubuit înă
buşit se auzi. Stofele sanctuarului se sfâşiară 
ca întrun uragan; altarul se clătină, capul 
zeiţei se desprinse şi colosalul ei trup se nărui 
cu zgomot, rănind pe Arbaces ce scoase un 
ţipăt ascuţit şi căzii răsturnat pe spate sub 
sfărămături. bf ib^UXlt 

— Pământul a preservat pe copiii săi, zise 
Glaucus sculându-Se de jos. Să adorăm pu
terea zeilor ! 

El luă pe Iona în braţele sale şi urmat de 
Apoecides, duse preţioasa povară prin gră
dina goală şi eşi prin o poartă ce se des
chidea pe o piaţă mică. 

Solul continua să se zguduie, să se mişte, 
•scuturat de convulsiuni. Din toate părţile oa
menii fugeau, femei în haine de sărbătoare, 
Urmate de sclavi, îşi căutau scăparea pră^ 
pad i te. 

După şaizeci de ani de calm ş i d e repaos, 
C a şi un Titan ce se deşteaptă, cutremurul 
c ' e pământ ameniţâ din nou Pompei cu dis
trugerea şi cu moartea. Pretutindeni nu se 
auzea decât acest strigăt de groază: «Cw-
l r c niuru] de pământ ! ». 



P A R T E A I I I 

I 

Forul. 

Soarele eră arzător şi cu toate că era 
numai ora zece, Forul eră plin de o mulţime 
de oameni hoinari şi plimbăreţi, negustori şi 
misiţi, sbuciumându-se sub lumina dogoritoare 
a lunei Mai. Viaţa romană palpită pe deaîn-
tregul în Forum, sufletul şi inima cetăţei. A-
ceasta eră scena şi cadrul comediei .şi a tra
gediei vieţei publice. Cu înalta sa colonadă 
şi cu scările sale de marmoră pe care sta 
toată ziua grupuri ocupate cu afaceri, Forul 
se asemăna cu un teatru. Marinari pe jumă
tate despuiaţi, pârliţi de soarele Africei, se 
exprimau cu gesturi largi dinaintea magher
niţelor zarafilor, aşezaţi în dosul mormanelor 
de monede, sub una din laturile colonadei, 
pe când de cealaltă parte, advocaţi în togă 
lungă, urmaţi de clienţii lor, urcau cu un p : l S 
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repede scările unui edificiu impunător, unde 
magistraţii împărţeau dreptatea. 

Forul, ce era în acelaş timp tribunal, tem
plu, piaţă publică, loc de plimbare, târg şi 
mărchidănărie, lăsa să se vază la extremita
tea sa un şir de prăvălii unde neguţători şi 
mici industriali exercitau comerciul lor. Colo, 
o doamnă frumoasă de la ţară cumpăra pan
glici ; dincolo, un cizmar lăuda sandalele sale 
unui arendaş voinic. Mai departe, dinaintea 
cuptoarelor unui birtaş, aşezate sub cerul li
ber — cum se mai vede încă în Italia — se 
îngrămădeau oamenii din popor vorbăreţi şi 
flămânzi. 

Din vreme în vreme mulţimea se dădea 
cu respect la o parte spre a lăsa să treacă 
vre-un senator ce se ducea la templul lui 
Jupiter, loc de întâlnire al Senatului. Senatorul 
salută cu trufie şi condescendenţă pe amicii 
Şi clienţii ce cunoştea. 

La picioarele Templului lui Jupiter, un om de 
vre-o cinci zeci de ani, cu braţele încrucişate 
c*-i mândrie pe piept, observa gloata cu un 
soijjî de milă despreţuitoare. Costumul său, 
lipsit de podoabele atât de iubite de Pom-
Peiani, — de acele ornamente ce se bucurau 
djc privilegiul de a protegia contra magici 
-1?1 a deochiului, — se compunea din o manta 
C u glugă ce adăpostea ceafa contra arşiţelor 
solare, lăsând descoperit un craniu pleşuv şi 
° frunte largă şi înaltă. 
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După aspectul stofei cafenii a hainei sale,, 
nuanţă despreţuită de Pompeiani, se putea 
crede, că el a vroit să evite cu grijă orice 
amestec de purpură şi de stacojiu. 

In o cută a cingătoarei se ascundea o 
călimară, un condeiu, tabletele şi, lucru ciu
dat, el n'aveâ pungă Cu toate astea, la 
această epocă, punga iăcea parte nelipsită şi 
intregitoare din centură, chiar dacă eră goală. 

Veseli şi egoişti Pompeianii n'aveau obi
ceiul de a observa faptele şi mişcările ve
cinilor lor, dar trăsurile acestui om exprimau 
un dispreţ atât de adânc, pe când procesiu
nea religioasă urca treptele templului, încât 
mai multe persoane îl priviră surprinse. 

- Cine e acest cinic ? întrebă un comer
ciant pe un giuvaergiu. 

— E Olynthus, răspunse giuvaergiul. Se 
zice că c adept al Nazaretenilor. 

- Sectă periculoasă şi teribilă! reluă ne
guţătorul cu voce înceată şi cu un aer de 
teamă. .Se istoriseşte că ci îşi încep ritualul 
lor noptatic prin omorul unui nou născut... © 
profesează comunitatea bunurilor... Se poate 
concepe astfel de lucruri? Ce am deveni oare 
dacă atari idei s'ar lăţi ? 

Un fabricant de bronzuri înainta şi zise 
arătând pe Olynthus : 

— Priveşte dar, cu ce aer de milă dă din 
cap acest Nazaretean, văzând cum trece pi'0" 
cesiunea... Atitudinea sa însultă zeii, e re~ 
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voltător ! Ştii tu, Celenus, ce blestema n-
drăznit să arunce deunăzi dinaintea prăvăliei 
mele? Eu lucram la o statuie a Mineryjgi: 

— «Daca opera ta ar fi în marmură, mor
măi el, eu aş sfârâma-o, dar bronzul e prea 
tare pentru mine!...» 

— «Unei zeiţe ? strigai eu. 
— «Unei zeiţe! aida de! . . . Un demon... 

Afurisită să fie !...» 
Apoi continuă : 

i Şi ne mai mirăm de cele ce se întâm
plă ! Cine ştie, dacă nu s'a ridicat terra în 
noaptea trecută spre a scuipa din sânul ei 
atari monştri.» 

—De al de ăştia au dat foc Romei sub 
Nerone, conchise giuvaergiul. 

Această convorbire atrase atenţiunea lui 
^lynthus. El înţelese şi examinând mulţimea 
constată că un mediu duşmănos îl încă
tuşa. El era obiectul unei cercetări cu totul 
deosebite. Fiecare îşi da părerea sa asupra 
acestui îndrăzneţ, ce cuteza să înfrunte ri
turile sacre. Aruncând asupra plebeenilor o 
lungă privire tie milă, el zise cu glas tare, 
111 înfierbânţeala credinţei sale: 

— «Idolatri orbii... Frământareaabmiri lor 
terestre din timpul nopţei trecute, nu vă 
serveşte aşa dard rept avertizment !... Vai, in 
C e stare vă va găsi ultima zi a lumei L.»şi 
I nlâşurându-se în mantia sa, el dispăru în lur-
n icarul omenesc şi trecu prin o eşire mai 
Puţin umblată a Forului. 
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Privirea arzătoare a unei figuri palide în
dreptate spre dânsul, atrase atenţiunea sa. 
El recunoscu pe Apoecides. Tânărul preot 
al Isidei contempla pe discipolul acestei nouă 

. .şi misterioase credinţe ce-1 atrăgea fără voie. 
El îşi zicea cu o nesiguranţă dureroasă: 

«Acest om atât de simplu în viaţa sa, 
demersul şi vestmântul său, să fie oare şi el 
un înşelător?... Ascunde el pofte trupeşti sub 
masca sa de asprime morală?...» 

Olynthus unea entuziasmul credinţei sale 
cu perfecta cunoştinţă a inimei. El ghicea 
ceeace turbura sufletul tânărului şi îl întâm
pină cu privirea aşa de cinstită, cu fruntea 
aşa de senină, în cât preotul avu o pornire 
de speranţă. 

— «Pacea fie cu tine !» îi zise Olynthus, sa-
lutându-1 cu o majestuoasă bunătate. 

Pacea! murmură tânărul preot cu o 
voce adâncă şi aşa de tristă, încât merse 
drept la inima Nazariteanului. 

— Această urare, amice, nu conţine decit 
lucruri bune. Fără virtute nu e pace. Pacea 
e ca şi curcubeul ce se repauzează pe pâ> 
mânt, dar a cănii boltă e in cer. Cerul î' 
scaldă cu lumină, ploai;i si Inrtunile întuneca--' 
pe alocurea bălţâturile sale armonioase, da'' 
el e regenerarea soarelui etern, chezăşia h" 
niştei, zălogul alianţei dintre om şi 1 tuninSv 
zeu !... Pacea, o tinere ! este un surâs al sufle-
tului, o emanaţiune dumnezeiască a siereTof 

^ 
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însorite şi odihnjj&are^uflde._regeşte Mântui
torul, stăpân al lumei! Pacea să fie cu tine I.. 

Vai!., suspină Apoecîdes... .si observând 
privirile indiscrete ale unor leneşi curioşi ce 
erau intrigaţi de ceia ce putea fi comun 
între un Nazaretean şi un preot al Isidei, el 
adăugă cât mai domol : 

— «Noi nu putem convorbi aci. Aidem pe 
drumul părăsit dealungul râului. Ne vom 
găsi bine în acea singurătate». 

Olynthus se înclină şi urmat de Apoecides, 
el străbătu stradele cu pas grăbit, cu ochiul 
observator, schimbând ici şi colo câte un 
semn subtil sau o privire de înţelegere cu 
un trecător, al cărui exterior indica aproape 
mai totdeauna pe vre un lucrător, un om din 
popor sau un sărac. Creştinismul fu în astă 
privinţă modelul multor alte revoluţiuni mai 
puţin importante şi impozante. Sămânţa cea 
bună sămănată în inima celor mici, se dezvolta 
în ele cu putere. Acest fluviu măreţ îşi lua 
sorgintea — pe atunci tainică şi ascunsă — în 
colibele mizeriei şi ale muncei, şi el va 
trebui să înece cetăţile şi palatele păgâne. 

II 

întrunirea smeriţilor. 

Cei doi oameni ajunseră marginile lui Sar-
uus, râu ce se precipita în marea împestri-
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ţatâ cu bărci plutinde .şi reflectă in apele 
sale de cleştar, gradinele înflorite, viile vân-
joase, palatele şi templele din Pompei. O că
rare rătăcea printre frunzişuri, la o mică de
părtare de râu. Acest loc de plimbare; — 
seara, servea de întâlnire Pompeianilor — eră 
puţin bătătorită în timpul căldurei şi ocupa-
ţiunilor zilei. Totuşi câte odată apăreau a-
colo un grup de copii lipsiţi de griji, câte 
un poet visător, căruia'i plăcea şă-şi învese
lească ochii cu razele soarelui, în faţa câm
pului verde, a spaţiului orbitor şi câţiva filo
sofi, prieteni ai discuţiunei şi atâta tot !... La 
estremitatea lui Sarnus, tufişuri de cimşir 
se înlănţuiau cu frunzişul delicat a unei mul
ţimi de arbuşti, tăiaţi în mii de forme ciu
date, figurând fauni, satiri, piramide egiptiane, 
reprezintând chiar în litere numele vreunui per
sonagiu important, om al zilei. Sărmanii ar
buşti, devastaţi fără mjlâ_ de mâini omeneşti 
ce au vroit să îndrepteze_naţura! Armonia,, 
poezia cre.şterei lor capndoaşe şi plăcutei 
legănări în voia vântului, salutând soarele, erau 
acum aliniate în mod forţat şi sfărâmate de 
lipsa de gust, ce e tot atât de veche ca şi 
arta. 

Plimbarea, înacea zi cu totul deşartă 
de lume, ispitea pe Qlynthusş i pe tânărul 
p_rej&&- Bănci aşezate la intervale printre ar
bori, oferea odihnă. Ei se aşezării N Zefirul 
dulce şi lânced, venind din spre râu alinta. 
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fruntea lor. Oh ! contrastul acestor două su
flete, una crezând în cel mai nou, cellalt in 
cel mai vechiu cult al lumei! .. 

— De când tu m'ai părăsit aşa de brusc, 
ai fost fericit? întrebă Olyntus. 

— Vai! zise cu tristeţe Apoecides, eu sunt 
un ticălos şi un desperat. Încă din tinerii mei' 
ani am divinizat visul, am invidiat soarta oa
menilor cari în peşteri şi în temple singura
tice sunt admişi să pătrundă secretele fiin
ţelor superioare ale acestei lumi... Zilele mele 
turburate de dorinţi nelămurite şi sfâşietoare, 
nopţile mele cercetate de viziuni amăgitoare 
şi sublime, s'au scurs încet într'o torturâtoare 
nesiguranţă'... Am îmbrăcat această rasa, 
răpit de misticile profeţii ale unui înşelător, 
dar firea mea s'a revoltat de legile~~acestei 
doctrine ce trebuiam să predic... In căutarea 
adevărului, am fnşt ministrul minciimeL!... In 
ultima seară când te-am văzut, eram încă cu 
totul pătruns de speranţe zeeşti pe care acel 
mizerabil strecurase în sufletul meu încreză
tor... Inamic al ipocriziei, am avut credinţă 
în făgădueli iluzorii... Turburat, pierdut in 
calea periculoasă, am unit sperjurul cu pă
catul. Vălul de ideal ce-mi ascundea o pră
pastie fără fund şi fără lumină, s'a împrăştiat 
cu încetul, nelăsându-mi decât frica de im
prudentele şi părerile-mi de rău pătrunză
toare I... Am văzut transformându-se în mons
tru acela ce-mi părea un semizeu... Eu nu ştiu 
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pe unde merg. Zeii există ei cu adevărat? 
Suntem noi copiu întâmplării ? Oh ! cine mă 
va lumina?... Să nu mai fie alt nimic decât 
Neantul după această viaţă vremelnică şi 
tristă ? Oh! spune-mi care e credinţa ta ? 
Nimiceşte îndoelile mele, dacă tu ai puterea 
asta şi voi proclama doctrina ta tutulor ecou
rilor pământului!.. 

— Nenorocit rătăcitor... răspunse Nazari-
tcanul, mărturisirea ta nu mă surprinde. Sunt 
vre-o optzeci de ani, omul nu avea încă nici 
o asigurare de la Dumnezeu în această lume, 
de un viitor sigur dincolo de mormânt. Dar 
legi nouă au fost proclamate acelora ce au 
urechi de auzit. Un cer, un adevărat O-
lymp, s'a revelat ochilor orbiţi ai credincio
şilor. Ascultă-mă dar, biet copil rătăcit... 

Şi în zelul atingător al unui om cu cre
dinţă tare, gelos de a converti pe aproapele 
său, Nazariteanul comunică lui Apoecides pro
misiunile Sfintei Scripturi. El vorbi cu înce
tineală de suferinţele lui Christ, entuziasmân-
du-se de miracolele sale, plângând moartea 
sa, felicitându-se de victorioasa sa înălţare 
şi în fine cu privirea iluminată, el revelă in 
predici clare admirabila doctrină a Mântuito
rului. El mai descrise cu căldură, cu convin
gere, acel raiu curat, imaterial, destinat vir-
tuţei, infernul şi chinurile ce pândesc pe cei 
greşiţi. Apoecides, asculta tremurând de e-
moţiune. 

— Vino, urmă Olyntus, în smeritul loc al 



— 125 -

întrunirilor noastre, încă puţin numeroase, 
dar compuse din inimi de elită; vino, ascultă 
la rugăciunile noastre, observă sincera blân
deţe a lacrimilor noastre de căinţă; ia parte 
la sacrificiul simplu, în care nu oferim nici 
victime, nici ghirlande, dar unde depunem 
sufletele noastre !... Aceste flori, răspândite 
pe acest altar al inimei, nu se veştejesc nici 
odată. Ele se desvoltă încă când noi nu mai 
existăm, ne însoţesc dincolo de mormânt, re
nasc sub paşii noştri în cer şi ne îmbată cu 
parfumunTe nemuritoare!... Provenind din su
flet, ele sunt nemateriale_cii_şi_clânsele... 

Aceste ofrande sunt încercările rele domi
nate, greşelile purificate prin căinţa victori
oasă... Vino, o h ! vino ! pregăteşte-te pentru 
temuta şi orbitoarea călătorie în întunecimi, 
pe timpul zilei strălucitoare !... Azi e ziua Dom
nului. Noi nu ne întrunim de obicei decât 
noaptea, dar totuşi câţiva dintre noi sunt 
adunaţi la ora asta. Ce bucurie, ce triumf, de 
a readuce o oaie pierdută!... 

Apoecides cu inima curată din naştere, fu 
izbit de generozitatea cuvintelor lui Olyntus. 
Acest om, ca creştin sincer, aşa cum au fost 
toţi pe acea vreme, îşi făcea fericirea sa din 
îtceea a altora şi în sfânta lui ambiţiune, căuta 
tovarăşi pentru vecinicie. 

Preotul înţelese cât de mare superioritate 
e r a o atare întreprindere. El fu consolat, sub
jugat şi se lăsă—din toată fiinţa s a — p e ari-
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pele speranţei. Dealmintrelea nu se afla în 
o aşa stare sufletească încât să poată ră
mânea singur. Trebue să adăugăm că la as-
piraţiunile sale se adăuga şi puţină curiozi
tate. El dorea cu vioiciune să asiste la aceste 
rituri, asupra cărora se răspândeau atâtea 

"Vnote tainice şi contradictorii. 
•îmbrăcămintea lui rechemându-1 la realitate, 

el se înfiora gândindu-se la Arbaces şi, cu totul 
neliniştit, fixă pe Nazaritean. Olynthus era 
senin şi în nobila şi frăţeasca aşteptare ce o 
vădea trăsurile feţei sale, nu se afla de cât 
ideia salvărei lui Apoecides. Acesta învălu-
indu-se în mantaua sa spre a'şi ascunde su
tana, zise : 

— «Condu-mă, te urmez». 
Olynthus îi strânse mâna cu bucurie, şitâ* 

rându-1 spre râu, el strigă un barcagiu. O 
barcă veni să se aşeze dinaintea lor. Ei se 
inbarcară şi se aşezară sub un cort de pânză, 
ce-i protegiâ contra soarelui. Alte bărci ii 
încrucişau, spintecând repede apele. Dintr'una 
clin ele, mergând în spre partea mărei, şi a 
cărei pupă *) erâ încununată cu flori, se des
prindea o dulce muzică. 

- Astfel plutesc idolatri Luxului şi ai Plă-
cerei, zise Olynthus, arătând spre acel vas, 
iluzionişti nepăsători şi cheflii; ei plutesc spre 
marele Ocean al furtunelor şi al naufragiilor, 

1J Partea dinapoi a bărcei. N. T. 
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pe când noi tăcuţi şi paeinki, călătorim spre 
a atinge Ţărmul etern. 

Prin o crăpătură a cortului ce adumbrea 
barca cea veselă şi trecătoare, Apoecides zări 
pe Iona aşezată lângă Glaucus. 

Olynthus şi amicul său descinseră într'o ma
hala aproape de o potecă, unde se întindeau 
nişte c4şe mici şi sărăcăcioase. Olynthus con
duse pe preot printr'un labirint de strădu-
'eţe, până pe pragul unei locuinţe ceva mai 
mare de cât celelalte. Trei lovituri fură date 
în poartă, care se deschise şi se reînchise 
dupe trecerea celor doi oameni. Ei străbătură 
un coridor şi sosiră dinaintea unei portiţe. Na-
zariteanul bătu în u.şe şi strigă : 

— «Pace întru voi oameni !» 
Dinăuntru o voce întrebă: \ 
— «Pace cu cine?» 
— Cu un credincios, răspunse discipolul 

-§i portiţa se deschise. 
Tăcute şi reculese, douăsprezece ori patru

sprezece persoane stăteau aşezate în semi-cerc, 
m faţa unui crucifix sculptat din lemn ordi
nar. Asistenţii înălţară ochii la intrarea nou-
dor veniţi şi rămaseră muţi. 

Nazariteanul îngenunche deîndată dinaintea 
M Crist, şi începu să se roage cu ochii a-
ţmtiţi spre cruce. Ritul îndeplinit, el se în
toarse spre adunare : 

— «Oameni şi fraţi, să nu fiţi surprinşi de 
a vedea printre voi un preot al Isidei: El a 
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trăit printre orbi, dar spiritul coborându-se 
într'însul l'a scăldat cu razele sale, şi doreşte 
să audă şi să înţeleagă». 

— Aşa să fie ! zise un adolescent. 
Apoecides observă că acest adolescent, 

mai tânăr de cât el, avea ca şi dânsul, faţa 
palidă şi schimbată, cu ochii turburaţi de ne
linişti necontenite. 

— Amin! *•) repetă un om în puterea vârstei. 
Pielea sa bronzată şi trăsurile sale aziatice 

arătau că e Syrian. El fusese tâlhar în tine- . 
reţea sa. 

— Aşa să fie! adăugă un bătrân cu barba 
căruntă, în care Apoecides recunoscu pe un 
servitor al puternicului Diomede. 

— Aşa sa fie! ziseră ceilalţi asistenţi. Toţi 
aparţineau claselor de jos. Cu toate acestea 
se află printre dânşii un ofiţer din gardă şi 
un negustor din Alexandria. 

— Nu-ţi recomandăm să păstrezi secretul, 
reluă Olynthus, noi nu cerem nici un jură
mânt. Eşti liber să ne trădezi. E adevărat, 
nu se află lege stabilită contra noastră, dai' 
mulţimea mai feroce de cât aceia care o 
guvernează, însetoşează după sângele nos
tru I... Noi nu te legăm aşa dar de sigu
ranţa noastră... Dă-ne pe mâna poporalii' 
dacă te îmboldeşte inima; acuză, calomniază, 
noi suntem mai presus de moarte! . . . 

1) Aşa să fie. N. T. 
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Noi vom merge cu o veselie resemnată, ca 
şi sfinţii noştri martiri, dinaintea legilor sau 
a instrumentelor de tortură... Moartea ne ri
dică mai sus de cât viaţa I... ea e pentru 
noi prea fericita eternitate!... 

Un dulce murmur de aprobare se pro
duse în adunare... 

— Tu vii printre noi ca un curios şi poate 
c ă ne vei rămâne aci, căci poate oare cineva, 
când a văzut lumina, să se reîntoarcă la în
tuneric?... Tu vezi, amice, crucea e singura 
noastră imagine. Moralitatea noastră e în 
faptele noastre... Botezul a spălat petele din 
trecut. Toate acestea pentrucâ Dumnezeu a 
voit-o pentru gloria sa şi pentru fericirea 
noastră ! 

— Apropie-te, Medon, zise Olynthus bă
trânului sclav al lui Diomede : tu eşti singu
rii dintre noi, care nu te bucuri de liber
tate, dar în ceruri cel din urmă va fi cel 
dintâiu şi tu eşti fratele nostru cel scump, 
desfăşură manuscriptul şi explică credinţa şi 
kgea. 

E inutil de a urmări citirea lui Medon 
51 comentariile adunărei. Aceste doctrine a-
tunci stranii şi nouă, ne sunt cunoscute. 

După citire se auzi un sgomot uşor la 
uŞe. Cuvântul de ordine fu schimbat şi în
dată apărură pe prag doi copii mici ! Ei in
trară încet, graţioşi în timiditatea lor. Tatăl 

0 r , stăpânul casei, era acel întunecat şi vî-

Ultim^lezile ale Cetăţi Pompei. 9 
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guros Syrian ce-şi petrecuse tinereţea în ja
furi şi omoruri. Sclavul Medon, cel mai bă
trân dintre toţi, le întinse braţele surâzând. 
Ei se înghcmuiră şi'şi sprijiniră capetele lor 
de îngeri pe pieptul său. Atunci aceşti oa
meni îndrăzneţi şi zeloşi, nutriţi cu nestator
nicia lucrurilor, bătuţi de asprele vânturi ale 
vieţei umane, aceşti oameni curagioşi ca nişte 
lei, înfruntând toate obstacolele, sfidând lumea 
întreagă, armaţi pentru a ţine piept caznelor 
şi morţei, aceşti oameni, antiteza vie a sla
bilor şi nouilor lor tovarăşi, cu nervi slabi, cu 
plăpânde inimi naive, se înghesuiră în jurul 
acestor micuţi. Sbârciturile li se risipiră, as
pectul sălbatec al feţei lor se topi într'un 
surâs de iubire. Bătrânul desfăcu sulul său 
şi, cu o voce alintătoare şi majestuoasă, în
văţă pe copii admirabila rugăciune ce o cu
noaştem cu toţi şi pe care o îndreptăm încă 
lui Dumnezeu, mai cu seamă în orele noa
stre cele mai întunecate : « latăl nostru carele, 
eşti in ceruri....* 

El le vorbi cu simplicitate de iubirea Dom
nului pentru copii. O vrabie, le spuse el, nu 
cade fără ca ochiul divin să-o urmeze în că-
der ea sa. 

Acest plăcut obiceiu a iniţierei copiilor 
s'a păstrat mult timp în Biserica primitivă, în 
amintirea acestor cuvinte ale Mântuitorului : 

«Lăsaţi copiii să vină la mine». 
De aci decurse fără îndoială calomnia) 
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născută din superstiţiune, ce acuza pe Naza-
reteni că atrag pe copii în adunările lor 
monstruase spre a'i sacrifica în taină. 

După lecţiune, copiii săriră zglobii şi liberi 
pe genuchii tatălui lor. 

El • îi strânse pe sânul său cu efuziune, la
crimi umeziră pleoapele sale, lacrimi divine 
de bucurie, de speranţă şi de iubire! dia
mante nepreţuite de căinţă !... 

Apoecides, adânc atins de această scenă, 
nu putea concepe un rit mai bun în armo
nie cu sublimele maxime ale religiunei lui 
Crist.... In acest moment o uşe interioară 
s e deschise şi un om scurt la stat pătrunse 
în sanctuar. La vederea sa, toţi se sculară, 
c u expresiunea afectuosului respect şi a ve-
feraţiunei zugrăvite pe faţă. Apoecides îl 
Privi cu surprindere şi se simţi atras spre 
dânsul prin irezistibila simpatie ce inspiră 
tutulor. Surâsul unui zeu înflori pe buzele 
s ale. Incarnaţiunea iubirei cereşti îi imprimase 
Pe ele însemnul glorios ce impunea — prin 
sublimitatea sa —- dragostea şi devotamen
tul 1... 

— Dumnezeu să fie cu voi! zise bătrânul 
uitinzând braţele cu o majestate părintească. 
^°piii alergară 'la dânsul. El se aşeză pe 
Pământ şi ei se grupară pe inima sa. Prive
lişte neuitată !... Oh ! contrastul ăsta al ce-
l o r doui poli ai vîeţei! Râuleţele eşind clin 
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sorgintea lor şi fluviul în magnificenţa sa, se 
îndreaptă spre Oceanul eternităţei !... 

— Tată, zise Olynthus, tu al cărui corp 
mort a fos zmuls din mormânt, prin o mi
nune a Mântuitorului, tu, ultima şi viua măr
turisire a misericordiei şi atotputerniciei sale, 
priveşte! un străin a trecut pragul nostru, 
o oaie nouă vine să înmulţească turma. 

— Lăsaţi-mă să-1 binecuvintez, zise bă
trânul. 

Toţi asistenţii se dădură la o parte şi 
Apoecides instinctiv se asvârli la picioarele 
sale. Bătrânul puse mâna pe capul preotului 
şi-1 binecuvânta solemn cu voce înceată, cu 
ochii îndreptaţi spre cer şiruind de planşete... 
Plânset sublim al inimelor nobile, vărsat pen
tru fericirea altora !... 

Apoecides privi pe copii ce-1 înconjurau. 
El scoase un suspin de mulţumire supremă, 
privirea sa răspândea raze de o ardoare 
mare şi sfântă. Se simţi redevenit asemenea 
acestor copii, spre a intră în regatul ceru
rilor !... 

III. 

Dragostea îşi croeşte drumul. 

Zilele sunt ţesute din poezie şi din vis în 
dragostea a două fiinţe, când nici un obsta
col nu se ridică între aspiraţiunile lor. Dar 
trebue ca cerul să lucească, ca cursul vieţii 
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şi fie pacinic — şi ca pasiunea lor să fie 
sinceră şi mărturisită. Iona nu mai ascunse 
lui Glaucus ceeace o atrăgea către dânsul şi 
toate convorbirile lor se alcătuia din gingă
şie şi caste ambiţiuni. Speranţele lor pentru 
viitor se reflectau în fericirea prezentă, după 
cum cerul se reflectă în apele primăvăratice. 
Ei coborau fluviul timpului plini de încredere, 
potrivindu-si destinul lor în vedenii alese, 
plăcându-le să păstreze şi pentru a doua zi 
valurile luminoase ale zilei prezente. Căsă
toria lor era fixată pentru luna viitoare. 
Pragul casei lui Glaucus se află împodobit 
cu flori. Cum nu mai părăsea pe iubita sa, 
el numai exista pentru veselii lui tovarăşi. 

Dimineaţa, în timpul căldurei, vremea le 
trecea delicios făcând muzică. Seara, însoţiţi 
de Nydia, evitând locurile frecuentate, ei se 
avântau pe bărci întraripate, plutind pe apele 
scânteetoare, sau în mijlocul naturei, stăpâni 
pe dânşii, ei alergau în livezile verzi, în 
viile cu frunzele viouaie purtătoare de cior
chine, ce se întindeau până la picioarele ne
grului Vezuviu. 

Ei aflară că Arbaces stă încă întins pe 
patul de suferinţă, ameliorându-se cu greu 
de lovitura primită. 

Dimineţile treceau încete şi fericite în lo
cuinţa Ionei. Nydia le ţinea tovărăşie şi îi 
urmă aproape totdeauna în escursiunile de 
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seară... Nici unul nici altul nu bănuiau de 
răul ce căşună infirmei amorul lor. 

Alternativele sale de violenţe şi de brutali
tate, de delicateţă şi de bunătate, de pârţa-

jŢuri "^de copil şi de rezervă femenina, le 
plăcea. O 

Cei doui amanţi, 'simţeau pentru tânăra 
fată, întristata de o aşa mare meteahna, ce 
o lovise din naştere, şi dotată cu un suflet 
atât de simţitor — , aceiaşi milă compătimi
toare pe care o arc o mamă pentru copilul 
său slăbănog, faţă de care, chiar spre binele 
său, ea nu are curagiul de a-şi arătă autori
tatea. Nydia profită de aceste prerogative, 
spre a refuză să iasă cu sclavul ce trebuia 
să călăuzească paşii săi. Bastonul său fiind 
suficient spre a o conduce, ea mergea sin
gură ca altădată, atunci când nici o fiinţă 
omenească nu o protegeâ în stradele po
pulate, îndemânarea cu care ea circulă prin 
mulţime erâ surprinzătoare. Ea îşi urmă dru
mul printre întortochieturile cetăţei, fără a se 
rătăci şi se ducea la grădina lui Glaucus, ale 
cărei flori îi plăcea să îngrijească cu mâinele 
sale pipăitoare, mângâindu-le cu degetele sale 
mlădioase. Aceste flori îi redau amorul ei, o 
salutau în trecere cu caliciul lor întins spre 
dânsa. Ea nu le vedea, dar ea ghicea exis
tenţa şi frumuseţea lor din instinct, ş'apoi 
parfumurile lor pătrunzătoare o îmbătau în 
mod plăcut. Câteodată, îmbiindu-şi paşii până 
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la camera lui Glaucus, ea încerca să înjghe
beze o convorbire cu dânsul, dar ea se re
trăgea de îndată cu sufletul rănit, căci tâ
nărul aducea toate subiectele de vorbă la 
Iona. 

Când suferea prea mult, ea regreta ser
viciul făcut de dânsa, zicându-şi că dacă Iona 
ar fi fost moartă, Glaucus nu ar mai iubi-o. 
Şi gândiri întunecate şi chinuitoare îi stă
pâneau spiritul. Iubirea lui Glaucus pentru 
o alta îi străpungea inima. In primul moment 
ea rămase cu totul surprinsă şi încurcată. 
Apoi i se păru că în fiinţa ei se produsese 
o mare năruire, ne lăsând întrânsa decât 
golul şi amăgirea. In fine se născu gelozia 
şi crescu feroce în deslănţuirea ei zmintită... 

Nydia era înăsprită de mizeriile copilăriei 
înainte de vreme, mai ales prin înjositoarele 
scene de desfrâu la care ea azistase. Acest 
exemplu periculos, fără a o pângări, îi pâr-
guiseră pasiunile sale şi cu toate orgiile lui 
Burbo şi bencheturile Egipteanului, n'au pu
tut decât să o scârbească şi să o înfioare, 
un germen rău se înfipse în inima ei şi nu 
cerea decât să se dezvolte. In timpul anului 
cât durase absenţa lui Glaucus, Nydia sim
ţise cât de mult îl iubea. Ea îşi secătuise 
toate supărările singurătăţei. Eră un copil 
pe care durerile o făcuseră femeie... Glaucus 
jucându-se cu ea, o strângea pe pieptul său, 
îi săruta obrajii dulci ca rozele, sau înlănţuea 
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mijlocul ei tremurător, purtându-se cu ea ca 
cu o fetişcană, ca pe o soră mai mică. Dar 
tot de atâtea ori Nydia pălind, simţea că se 
sfârşeşte înfiorată de evoluţiunea ce se înde
plinea întrânsa. Aceste simţiminte se nutrise 
în mod aşa de inocent, erau cu adevărat 
amorul... şi amorul cel mai puternie şi cel 
mai arzător ce s'a născut vreodată !... Ea iu
bea, o h ! da, şi cu tot sufletul său vibrator!... 
Să fie liberată de tiranie de către Glaucus, 
să fi găsit un adăpost sub acoperişul unde 
ea putea respira acelaş aer ca şi dânsul, şi 
deodată să afle, atunci când se dezvoltau 
simţimintele sale cu mai multă forţă şi inten
sitate, că el iubea pe o alta, să fie cedată 
acestei alteia, dânsa, ca sclavă, să devină 
mesagera amoroasă a rivalei sale, să înţe
leagă pe neaşteptate că ea nu eră decât un 
instrument, un atom în viaţa iubitei, nu erâ 
oare asta o soartă care să facă feroce pe 
fiinţa cea mai dulce de pe pământ ? 

Trebue deci să ne mirăm că în sufletul 
pasionat şi sălbatec al nenorocitei copile, 
toate aceste elemente se aflau în luptă?..-
Amorul victorios regeâ deasupra ori căror 
consideraţiuni, devenind pasiune violentă şi 
nestăpânită !... Nydia avea cugetul împărţit 
între teama de a fi ghicită de Glaucus şi in
dignarea că el n'a avut nici o bănuială de 
iubirea sa. 

Această indiferenţă nu erâ oare un semn 
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de dispreţ ? De altfel putea dânsul să cu
gete ca ea să fi avut o atât de mare nă
zuinţă ? 

Simţimintele sale pentru Iona pluteau şi 
variau din oră în oră. Ea o iubea pentru că 
eră iubită de Glaucus, dar aceeaşi cauză o 
făcea să o urască. Avea momente când ar 
fi ucis pe stăpâna sa şi alte daţi şi ar fi dat 
viaţa pentru dânsa. 

Aceste zguduiri violente ale pasiunei zdrun
cinară aşa de tare biata sa fiinţă, încât ea 
însăşi se înspăimântă. Sănătatea sa se altera 
şi de aci înainte nu mai avii parte decât de 
lacrimi, ce n'avură măcar puterea de a o uşura. 

Intr'o dimineaţă, ducându-se, conform obi
ceiului, la grădina lui Glaucus, ea îl întâlni 
sub coloanele peristilului stând cu un negu
ţător şi alegând juvaeruri pentru logodnica sa. 

— Vino aci, Nydia mea, zise el vesel. 
Pune aci vasul ăsta... Iată... acest lanţ e pen
tru tine!... Apropie-te, vreau să împodobesc 
frumosul tău gât... Aşa !... Hei, Servilius, 
prinde bine în deajuns ?... 

— Oh !. admirabil !... 
— Giuvaergii sunt linguşitori şi bine cres

cuţi. 
Glaucus urmă: 
— Dar când aceşti cercei vor găti pe 

•Iona ta, ai să vezi, pe BachujiJ_strălucirea ce 
poate adăugă juvaerele mele la frumuseţea 
sa, ce şi aşa e fermecătoare !... 
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:— Iona,... îngăimă Nydia, ce până aci ro-
şindă şi râzătoare îşi vădea recunoştinţa prin 
un surâs divin. 

— Da, zise Atenianul jucându-se lenevos 
cu giuvaerele. Caut pentru Iona un dar care 
să fie demn de dânsa şi nu găsesc aci... 

Cu un gest aprig, Nydia zmulse lanţul de 
la gât şi-1 azvârli la pământ. 

— Ce însemnează asta Nydia ? strigă Glau-
cus surprins. Acest fleac nu-ţi place ? Te am 
jignit oare?... 

— Tu mă cinsteşti totdeauna ca pe o 
sclavă sau ca pe un copil! reluă Tezaliana, 
şi fugi în atrium spre a-şi ascunde suspinele. 

Glaucus, ofensat, nu încercă nici să o ur
meze, nici să o consoleze şi revenind la unicul 
său gând, la Iona, el continuă să examineze 
giuvaerele şi sfârşi prin a fi convins de ne
guţător să cumpere totul. Apoi intră în casă, 
se îmbrăcă şi urcându-se în carul său, se lăsă 
condus la logodnica sa, uitând cu desăvâr
şire pe mica oarbă şi reaua ei clispoziţiune. 

El petrecu dimineaţa lângă ademenitoarea 
Iona. Apoi se duse Ia băi, şi luă prânzul *) 
în cetate. Reveni acasă spre a-şi schimbă 
vestmântul. Distrat ca orice amorezat, el 
străbătu atrium fără a vedea pe oarba ce 
rămăsese în locul unde se refugiase, spre a-şi 
vărsa focul. Ea îl aşteptă înfrigurată. Cu 

]) La Romani prânzul se luâ la ora 3 p. m. N. Aut. 

^ 
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inima strânsă, ea recunoscu pasul şi se pre
cipită pe # urmele lui. 

Glaucus se retrase în camera sa preferată, 
ce primea lumina din spre peristil şi se în
tinse, gânditor, pe un pat de repaus. 

Fu zmuls din visul său, simţindu-se tras 
de haină cu timiditate: Nydia sta în genuchi 
dinaintea sa, prezentându-i un mânuchiu de 
flori ca zălog al păcei. Sărmanii săi ochi 
stinşi şiruiau de lacrimi. 

— Te-am jignit... zise ea suspinând. Oh ! 
am făcut-o fără voinţă, vezi tu, căci... aş 
prefera să mor mai bine decât să-ţi cauzez... 
lin moment de supărare !... Vezi... am pus 
iarăşi la gât lanţul tău... N'am să-1 lepăd 
nici odată! . . . E un dar al tău!. . . înţelegi 
tu !... 

— Scumpă şi mică Nydia, răspunse Glau
cus ridicând-o şi sărutând-o pe frunte, nu te 
mai gândi la asta... Dar la drept vorbind, pen-
truce acea supărare neprevăzută ? Eu nu pot 
s ă ghicesc pricina... 

— Ah ! nu niă întreba, zise ea cu vioi
ciune, roşind tare ; eu sunt slabă şi năzuroasă... 
eu sunt o copilă, tu ştii bine, deoarece—tu 
tui-o repeţi mereu... şi un copil nu poate 
explica cailza tutulor nebuniilor sale... 
, — Tu eşti acum o copilă foarte mare, 
Nydia mea, şi dacă voeşti să fii considerată 
ca o femeie, învaţă-te să stăpâneşti aceste 

L 
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mânii de fată mică... Oh ! eu nu te cert, iii 
liniştită, n'am în vedere decât binele tău... 

— E adevărat, trebue să ştim a ne stă
pâni în viaţă. Am să învăţ, deci a ascunde, 
a simula ceeace inima mea simte. Aceasta 
e datoria unei femei !... Să se stăpânească !... 
da, da ! tu ai dreptate !... Când te aud, Glau-
cus, gândurile mele cele mai sălbatice devin 
poetice şi dulci, un calm delicios se răspân
deşte în toată fiinţa mea... Sfătueşte-mă..-
călăuzeşte-mă mereu, o scumpul meu pro
tector !... 

— Când o să înveţi a-ţi stăpâni simţimin-
tele, inima ta îţi va fi cea mai sigură că
lăuză, Nyclia mea. 

— Ah ! asta n'arc să se întâmple nici 
odată ! plânse ea cu suspine. 

— Şi pentru ce ? Prima sforţare e cea 
mai grea. 

— E i ! am făcut această primă sforţare.-
Dar tu, conducătorul meu, adăugă ea cu ne
vinovăţie, crezi tu că este aşa de uşor ca 
cineva să-şi impue o constrângere ? Ai putea 
tu să ascunzi, să regulezi iubirea ta pentru 
I o n a L . 

— Iubirea... a h ! scumpa mea Nydia, asta e 
altceva... 

— Asta gândeam şi eu, continuă ea cu 
un surâs sfâşietor. Ascultă, Glaucus, ia florile 
mele... fă cu ele ce vei voi... tu poţi chiar..-
să le dai... Ionei. 
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— Nu, Nydia, răspunse Glaucus observând 
codirile tinerei fete şi crezând că în ele se 
amesteca gelozia unei copile mândre şi sus
ceptibile. Nu, n'am să dau frumoasele tale 
flori nimănui... Ascultă, aşează-te aci, fă din 
ele o cunună. Am s'o port în noaptea asta!... 
Asta nu va fi prima dată că o faci, căci 
tu eşti una din fetele cele mai dibace !... 

Nydia sorbi aceste cuvinte, ca o băutură 
mibătătoare şi se puse pe lucru. 

Lacrimile sburaseră, svântate de sunetul 
vocei scumpe. Un surâs de fericire între
deschise buzele ei rumene. Sensibilă ca o 
mică fată, pentru o bucurie trecătoare, ea 
uită orice grijă supărătoare. Ea era aşezată 
lângă Glaucus, impăcată cu el. Cu mâna, el 
mângâia cosiţele ei subţiri şi mătăsoase, su
flarea sa îi atingea faţa. Ce să dorească mai 
mult?... Iona, cruda Iona era departe şi-i se 
părea că Glaucus îi aparţinea. 

Oh ! da, ea era fericită. Aceasta erâ una 
din rarele momente ale vieţei sale sbuciu-
mate, de cari ea putea să păstreze aminti
rea ca de un juvaer divin. 

După cum fluturele aleargă, sedus de un 
soare de iarnă, spre a se încălzi la razele 
sale, uitând crivăţul omorâtor, ce un moment 
Wai târziu trebue să-1 omoare, Nydia îşi în
călzea inima la perfida flacăre a amorului 
s ău, aţâţată de scumpa prezenţă a lui Glau
cus şi instinctul ce ar fi trebuit să o pre-
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înfruntă. Ea se grăbea, fericită şi mândră, iar 
micele ei degete iuţi aveau nişte mişcări gra
ţioase şi drăguţe. 

— Tu ai cosiţele cele mai frumoase din 
lume, zise Glaucus. Altă dată trebue să fi. 
fost mândria mamei tale. 

Nydia suspină. 
Oh ! nu, nu eră născută sclavă, ea o sim

ţea, dar că naşterea ei eră obscură sau no
bilă, ea se ferea , totdeauna de a vorbi de 
asta. 

Nydia evitând să răspunză observaţiunei 
lui Glaucus, zise : 

— Oare nu pun prea multe roze în cu
nuna ta, Glaucus ? Se spune că roza e floa
rea ta favorită ? 

— Ea e floarea preferată de toţi aceia 
ce au sufletul deschis şi primitor de poezie, 
Nydia mea. Roza e floarea amorului, a ben-
chetului şi de asemenea şi a morţei. Ea în
cunună măreţ frunţile noastre atâta timp cât 
viaţa merită să fie trăită şi iubită, şi ea ne 
înfloreşte mormintele noastre... 

— Oh ! cât aşi vroi, strigă Nydia, ca în 
loc să-ţi împletesc această ghirlandă, ce mâine 
va fi uscată, să răpesc pe furiş din mâna 
Parcelor urzeala zilelor tale spre a vâra în 
ea o roză nemuritoare !... 

— încântătoare Nydia, dorinţa-ţi e demnă 
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de tine şi oricare ar fi soarta mea, îţi mul
ţumesc. 

— Soarta ta, strigă ea cu avânt, va fi 
cea mai strălucită şi cea mai inimoasă!. . . 
Tu eşti închinat unui viitor glorios 1 Urarea 
mea e ele prisos, căci tu eşti prea alintat de 
Parcel... ele-ţi vor fi favorabile... 

— Nydia, fără amor aş fi foarte nenoro
cit. El singur mă poate face să nu uit pa
tria mea... Eu iubesc şi sunt tânăr, dar aş» 
putea, eu Atenian, să ajung la vârsta matu
ritate! şi să mă gândesc la ceeace a fost A-
tena, să o văd decăzută şi să fiu fericit ; şi 
vai! decăzută pentru totdeauna !... 

Oarba înălţă fruntea cu mândrie şi cu 
vioiciune : 

— «De ce pentru totdeauna }» 
— Cenuşa stinsă nu se mai aprinde ; amo

rul mort nu poate renaşte şi tot aşâ şi li
bertatea ce un popor a pierdut nu se poate \ 
recuceri... Dar să lăsăm chestiunile astea, , 

ele nu sunt făcute pentru tine. 
-— Te înşeli, strigă ea cu foc. Suspin după 

Helada !... Leagănul meu s'a odihnit la pi
cioarele Olympului. Oh ! vorbeşte-mi de Gre
cia !... Eu te înţeleg, da !Imi pare că, dacă aş 
fi rămas pe aceste ţărmuri, fericită fată e-
}inâ, al cărei superb destin ar fi fost de a 
l u bi şi de a fi iubită, aş fi putut să armez 
Pe logodnicul meu pentru un alt Maratone 
s au o nouă Plătea... Da, mâna mea care îm-
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pleteşte roze, ar fi putut împleti, pentru tine 
o Glaucus, o coroană de măslin !... 

-^ Ah ! dacă o astfel de zi ar luci vre
odată !... zise Atenianul pe jumătate ridicat 
în patul său, răpit de entuziasmul Tezalienei. 
Dar nu, adaogă el foarte trist, soarele s'a 
culcat şi noaptea ne osândeşte la uitare ! 
Eh ! să uităm dar, şi continuă de a împleti 
rozele tale 

IV. 

Nydia şi Iulia.— îmbrăcămintea unei 
Pompeiane. 

— «Oh ! cât e de fericită Iona !... Ea poate 
neîncetat să se aşeze lângă Glaucus... să as
culte vocea sa... ş'apoi ea,... ea poate să-1 
vază ! Ea!... 

— Astfel vorbea singură oarba nenoro
cită, spre declinul zilei, reîntorcându-se tristă 
spre casa nouei sale stăpâne. 

Glaucus îi luase înainte. Ea fu zmulsă din 
visătoria sa de vocea unei femei ce o în
trebă : 

— « Unde te duci tu,'florăriţă oarbă, tu n'ai 
coş... Ai vândut tu toate florile?» 

Aceea ce îndrepta atari cuvinte Nydiei, era 
Iulia, fiica lui Diomede, cu vălul pe jumătate 
sumes ; trăsurile îndrăzneţe ale feţei şi liber
tatea demersului său, îi dădeau mai mult ae-
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- Nu-ti mai aminteşti de vocea mea ? îi zise 
fuha. Eu sunt lulia, fata Iui Diomede. (pag. 146) 

Ultimele zile ale Celaţei Pompei. 10 
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rul unei femei decât a unei virgine. Ea era 
însoţită de însuşi Diomede şi precedată de un 
sclav purtător de făclie. Comerciantul şi fiica 
sa se înapoiaţi de la o cină a unuia din ve
ciniilor. 

— Nu-ţi mai aminteşti de vocea mea ? ii tise 
Iulia. Eu sunt Iulia, fata lui Diomede. 

— Ah ! iartă-mă, nobilă Iulia, acum îmi a-
duc aminte, dar eu nu mai vând flori. 

— Am auzit spunându-se că tu ai fost 
cumpărată de un frumos Atenian Glaucus. 
Să fie adevărat, sclavă drăguţă?... 

— Eu servesc pe Iona, răspunse Nydia. 
— Ah !... atunci e dar adevărat că... 
— O h ! vino odată !... întrerupse Diomede, 

cu bărbia ascunsă în mantaua sa, noaptea 
devine rece... Apoi adaogă : «Nu voi avea 
niciodată răbdarea să aştept aci pe când tu 
flecăreşti... Dacă voeşti să vorbeşti cu oarba, 
să ne urmeze acasă». 

— Da, urmează-ne, copila mea, zise Iulia 
cu tonul unei femei obicinuită să fie ascul
tată. Am să te întreb multe lucriyi. 

— Nu în astă seară, nobilă Iulia ; e prea 
târziu, trebue să mă reîntorc, căci nu sunt 
liberă... 

— Ce, dulcea Ionă te-ar certa ? Ah ! nlJ 
mă îndoesc, ea e o a doua Talestrie... Atunci 
va fi pe mâine, tu vei veni, nu e aşa ? Ami'1' 
teşte-ţi că am fost altădată una din amicele 
tale. 
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- Dorinţele tale vor fi îndeplinite, no
bila Iulia. 

Diomede arătându-se plictisit de aşteptare 
pentru a doua oară, Iulia urmă cu părere de 
rău pe tatăl său. Oh ! să nu poată întreba 
acum îndată pe această oarbă asupra unei 
chestiuni ce o interesa mai mult ca orce pe 
lume !... 

Adoua-zi Nydia se prezentă la casa lui" 
I )iomede. 

Medon, bătrânul sclav ce cunoaştem, conver
tit la creştinizm, sta aşezat pe treptele ce 
dau intrare în atrium. El tocmai muştruluise 
pe fiul său, Lydon, îndemnându-1 să-şi schimbe 
meseria. Vai ! degeaba! căci Lydon deşi fiu 
bun, nu-1 ascultă în această privinţă. El se 
jurase că va zmulge pe tatăl său din scla
vie şi numai jocurile sângeroase ale amfitea
trului îi ofereau prilejul soartei de a putea 
cumpăra libertatea sa. 

— Pot să intru ? zise Nydia cu vocea sa 
alintătoare. Stăpâna Iulia e acasă la dânsa ? 

Sclavul ridică capul şi recunoscu pe flo-
r ăriţa oarbă. Sculându-se, el o călăuzi până 
în susul scărilor prin care se ajungea la a-
Partamentul stăpânei sale şi acolo o încre
dinţa unei sclave. 

Eleganta Iulia trona în mijlocul femeilor 
s ale. Ea sta aşezată dinaintea unei mese pe 
c are se înşira în ordine precisă, cozmetice, 
aIifii, juvaeruri, panglici, piepteni, ace de aur 
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şi o mică oglindă circulară în oţel poleit. 
Tot arsenalul de artificiu—destinat să adauge 
frumuseţei naturale, strălucirea falsului şi na
zurile cochetăriei şi ale modei,—se aflau a-
colo ! In semiobscuritatea camerei răsăreau 
culorile vii ale picturilor tavanului şi ale zi
durilor, splendoarea frescelor pompeiane. Pi
cioarele luliei călcau pe un covor Oriental. 
Lângă dânsa o altă masă purta o cană de 
metal, un lighean, o lampă, mic capo-d'operâ 
de artă reprezentând pe un Cupidon sub un 
mirt. Lângă lampă, un sul de papyrus con
ţinea cele mai dulci elegii ale lui Tîbulus. 
Intrarea în cubicidum *) eră ascunsă prin o 
grea perdea ce servea drept uşe, prevăzută 
cu măreţe cusături în flori de aur. 

Aşa era acum optsprezece secole odăiţa 
de găteală a unei frumuseţi a timpului, a 
unei înalte doamne sau liberate a imperiului 
roman. 

Frumoasa Iulia sprijinită Iară grije de mâ
nerul scaunului său, urmărea în oglindă pro
gresele construcţiunei cosiţelor ei, la care 
lucră cu zel şi gust orriatrixadică «frizereasa*-
Nu eră un lucru uşor de a ridica încet, unele 
peste altele, o mulţime de zulufi falşi sau 
naturali. 

Tunica sa de o culoare de chihlimbar în
tunecat, ce se armoniza perfect de bine cu 

1) Camera de culcare N. Tr. 
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perii săi negri, şi cu culoarea feţei sale plină 
de viaţă, cobora în cute bogate şi mlădioase 
până la călcâie. Micuţele ei picioare erau 
încălţate în sandale bogate de purpură cu
sute cu perle. 

O bătrână sclavă căreia îi erau cunoscute 
toate tainele gătelei încă de multa vreme, 
supraveghea pe o oronatrix.Ea dădea instruc
ţiuni fără a uita linguşirile consacrate : 

— Aide, acul ăsta ceva mai la dreapta... 
mai josproast-o! Nu vezi tu frumoasa egalitare 
â acestor sprâncene ? Par'că ai pieptăna pe Co-
rinna a' cărei faţă e sucită... Acuma florile... 
Ce ! e.şti zmintită? O micsandră tristă!... ţtar 
tu nu ştii să alegi florile cele mai strălucite 
c ^ să se potrivească cu obrajii palizi ai ti
nerei Iulia, asemănători cu aceia ai lui Cloris ? 

— Mai încet odată 1 zise stăpâna izbind 
Podeala cu piciorul nervos, mă tragi de păr 
c a şi cum ai zmulge ierburi stricătoare !... 
Asta e de nesuferit! 

-— Triplă brută! continuă matroana, încă n'ai 
ghicit cât de delicată, fină şi aristocratică e 
stăpâna ta ? Crezi tu că ai a face cu laţele 
de păr ale văduvei Ful via ?... Acum pan
glica asta... aşa ! Bine!... Priveşte-te dar, fru
moasă lulia, ai văzut vreodată creatură mai 
plăcută şi mai fermecătoare decât tine?... 

După pieptănătură, veni rândul feţei, mai 
l r itâiu ochii, cărora un praf negru aplicat cu deli-
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catete pe pleoape şi pe sprâncene le dedeau 
o expresie de patimă şi de lingoare. Apoi 
o mursă în formă de semilună aplicată de 
colţul buzelor trandafirii, făceau să iasă în 
relief graţia gropiţelor din obraz, dinţi per
laţi a căror albeaţă naturală o mărea arta. 

Sclava însărcinată cu juvaerurile, căci fie
care îşi avea luncţiunea sa, se apropia de 
Iul ia şi cu îndemânare împodobi urechile ei 
cu cercei, braţele ei cu masive brăţări de 
aur, lănţişoare de cari atârnau un talisman 
de cristal Ea prinse pe umărul său cutele 
plăcute ale stofei cu o camee măreaţă re
prezentând pe Psychea, îi încinse mijlocul ei 
subţire cu o cingătoare de panglică purpurie, 
bogat ornată cu pietre scumpe şi încheiată 
cu şerpi încolăciţi. In fine la fiecare din de
getele ei subţiri îşi petrecu câte un inel diferit, 
afară de cel mijlociu. 

Găteala ei sfârşită, Iulia se contemplă cu o 
satisfacţiune iubitoare, apoi răsturnată în jâl-
ţul ei cu voluptate, ea ordonă cu o voce 
lâncedă celei mai tinere dintre sclavele sale, 
să-i citească versurile drăgăstoase ale lui 
Tibulus. 

Sosirea Nydiei, introdusă în acest moment, 
întrerupse cititul. 

— Salutare, Iulia, zise oarba încrucişân-
du-şi braţele pe piept; m'am supus ordine
lor tale. 
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— Tu ai făcut bine, florăriţo, vino de te 
aşează aci. 

O sclavă împinse un scăunaş moale, şi 
Nydia şezu. Iulia privi un moment pe Te-
^ciliană cu o stinghireală vădită. Cu un semn 
concedia sclavele sale, şi ea rămase singură 
cu tânăra fată. Preocupaţiunile ei o făceau 
şă uite că vizitatoarea eră oarbă. 

— Tu serveşti pe Iona Neapolitana ? în
trebă ea. 

— Mă aflu actualmente în casa ei. 
— E ea aşa de frumoasă cât se spune ? 
— N'o ştiu, vai ! Cum aş putea să judec 

frumuseţa sa? 
— E adevărat... sunt o zăpăcită... dar tu 

a ' urechi... Ce spun tovarăşele tale ? Scla
vele în intimitatea lor uită să laude pe stă
pânele lor. 

— Ele spun că dânsa e adorabil de fru
moasă ! 

— Ah!... E înaltă?... 
— Da. 

'•— Ca mine! Oacheşe?... 
— Da. 
-— Glaucus se duce deseori să o vază?... 
-— In toate zilele. 
-— Ce spui tu, nenorocit-o !... şi... o gă

seşte el frumoasă? 
-— Eără vre-o îndoială, de oarece are să 

S e însoare cu dânsa. 



- 152 -

— Să se însoare cu dânsa!... strigă Iulia 
pălind sub dresurile ei. 

Stăpânindu-sc, reluă : 
— Se zice că tu eşti Tezaliană ? 
— Intr'adevăr, eu sunt din Tezalia. 
— Tezalia e ţara magiei, a talismânurilor, 

şi a băuturilor amoroase... 
— A fost totdeauna considerată ca ţara 

necromancianelor ] ), răspunse cu timiditate 
Nydia. 

-j— Cunoşti tu vre-o vrajă, vre-o băutură 
ce face să iubească ? 

— Eu ! exclamă Nydia zăpăcită, dar cum 
să cunosc?... 

— Atât mai rău pentru tine... ţi-aşi fi dat 
destul aur spre a-ţi cumpără libertatea ta şi... 

— Nu-mi explic pentru ce nobila Iulia 
pune o astfel de chestiune, mie, serva sa... 
Tu eşti tânără, bogată şi frumoasă!... Aces
tea sunt elixiruri mai puternice decât toate 
magiile pământului !... 

— Puternică faţă de toţi, da ; dar e o ex-
cepţiune, zise Iulia cu mândrie. Apoi adăugă: 
Cred, tânăra mea, că orbenia ta e conta
gioasă... 

— Şi această excepţiune ? întrebă înfri-
guritâ Nydia. 

- O h ! nu este Glaucus ! replică cu hipo-
crizie Iulia. 

1) Adică a evocatoarelor ele morţi, a spiritistelor. N. Tr. 
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Oarba se simţi uşurată. 
— Vorbind de Glaucus, inii readuci în 

minte influenţa băuturilor de dragoste cu care 
s'a servit această Neapoletană spre a se face 
iubită de dânsul, cine ştie?... Pentru că, vezi 
tu, tânără oarbă, eu iubesc şi... nu sunt iu
bită deloc... O h ! pot eu să trăesc şi sâ fac 
o astfel de mărturisire, cu, Iulia !... înţelegi 
tu?... Aceasta umileşte şi irită orgoliul meu!... 
Aş vroi să văd pe acest ingrat la picioarele 
mele, spre a-1 putea zdrobi cu dispreţul 
meu!... Atunci m'am gândit la tine, crezând 
că tânărul tău spirit a primit iniţiaţiunea 
tainelor localităţei. 

— Să fi dat zeii să fie aşa!... zise Nydia 
cu ardoare. 

— Iţi mulţumesc, cel puţin pentru buna ta 
urare, frumoasă fiorăriţă... Dar, spune-mi, dacă 
în istorisirile sclavelor, totdeauna gata să în
trebuinţeze vrăjile pentru joasnicele lor dra
goste, n'ai auzit tu nici odată pronunţându-se 
numele vreunui puternic vrăjitor clin India şi 
din Egipt, profesând in cetate această arta 
necunoscută ţie?... 

— Din Egipt? ba da ! zise Nydia înfiorată»; 
cine nu cunoaşte în Pompei pe Arbaces? 

— Aşa e, d a ! Arbaces, ăsta pare că e 
un om cu mult deasupra zadarnicelor păcă
leli ale acelor stupizi ce pretind că sunt lu
minaţi în atari ştiinţe. El, cunoaşte oracolele 
astrelor şi toate secretele vechei magii. 
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— Acest om teribil e vrăjitorul vrăjitori
lor!... zise Nydia, cu mâna pusă — spre pre-
cauţiune—pe talisman, pe când pronunţa a-
ceste cuvinte. 

— El e prea bogat ca să-i ofer bani. Cu 
toate acestea pot să-i fac o vizită. 

— Casa sa, nobilă Iulia, e funestă tinere
lor şi frumoaselor femei!... 

— Funestă?... pentru ce? 
— Zvonul public îl acuză de orgii noc

turne... 
— Pe Ceres! pe Pan şi Cybela! tu ex

ciţi curiozitatea mea, tânără fată! Eu vreau 
să-1 văd şi să-1 întreb asupra ştiinţei sale... 
Amorul este de sigur admis în orgiile sale, 
ale cărui taine le cunoaşte!... Ce am s a m ă 
tem? urmă ea îndrăzneaţă.... Chiar astăzi am 
să-1 vizitez!... 

Nydia cedând arzătoarei dorinţe de a şti 
şi dânsa dacă întunecatul Egyptean eră po
sesorul acestor băuturi ce fac de iubire şi de 
care ea auzise atât de des vorbindu-se, răs
punse : 

— «Ziua la lumină şi cum e bolnav, n'ai de 
ce se te temi». 

— Cine ar îndrăzni să insulte pe fiica lui 
Diomede ! strigă Iulia cu trufie. Mă voi duce! 

- Şi aşi putea cunoaşte rezultatul vizitei 
tale? întrebă Nydia. 

— Desigur că da. In astă seară cinăm 
aiurea, dar revino mâine, la ora aceasta... 
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Imbrăţişează-mă pentru interesul ce porţi 
onoarei mele de femeie, .şi primeşte aceasta 
brăţară drept recompensă de buna idee ce-mi 
ai dat ! Pe mâine, şi aminteşte-ţi că lulia e 
recunoscătoare şi generoasă faţă cu aceia ce 
o servesc 1... 

— Eu nu pot lua darul tău, mulţumesc ; 
dar cu toate că sunt foarte tânără, eu sim
patizez cu aceia ce iubesc şi cari iubesc za
darnic... 

— E i ! Nydia, dar tu vorbeşti ca o femeie 
liberă, tu meriţi să fii, şi tu ai să fii liberă!... 
Adio! 

' V. 

Iul ia şi Arbaces . 

Camera lui Arbaces se deschidea pe un 
balcon ce da într'o grădină. Aerul curat şi 
îmbălsămat intra în valuri prin fereastră şi 
învioră lingoarea bolnăvicioasă a Egipteanu
lui. El se înfiripă încetinel, dar sigur, graţie 
robustei sale constituţiuni. Suferinţa recentă 
c e îndurase, lăsase urme serioase pe faţa sa 
palidă şi slăbită. Totuşi cu toată alterarea 
trăsăturilor sale, el se simţea renăscând, căci 
sângele circulă cu forţă în vinele sale arză
toare. 

— «Aşa dar, zise el, s'a făcut... vijelia ce 
mi-o anunţase destinul, ameninţând până şi 
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viaţa mea, a izbucnit şi a dispărut... Eu trium-
fez, deoarece exist... stelele nu mi-au prezis 
ele o carieră prosperă şi glorioasă dacă nu 
mpr?... Am învins pericolul, singurul ce mă 
ameninţa, şi acum, ale mele vor fi râzătoarele 
grădini ale viitorului şi drumurile fără fâga-
şuri... ale mele vor fi amorul şi răzbunarea!... 
Da, răzbunarea, căci ea îmi va fi prima vo
luptate... Ah! acest Glaucus care a nimicit 
proiectele mele, care a umilit îndrăzneala 
mea, când tocmai eram să-1 jertfesc urei mele, 
n'are să-mi scape a doua oară !... Răzbuna
re:;!, mea, oh! da ! dar cum?... Voiu găsi, va 
treimi negreşit să găsesc... O zee Otea, dacă 
tu vroeşti să probezi puterea ta, dă-mi din 
belşug sfintele tale inspiraţiuni!...» 

\rbaces se cufundă intr'o adâncă visătorie, 
dar totuşi din creerul său nu ţâşnea nici o 
idee luminoasă. Planuri se înfâţişea spiritului 
său, dar toate erau nepracticabile şi pericu
loase. El le izgonea cu turbare, gemea de 
neputinţa sa, izbindu-se în piept şi rpzândii-şi 
buzele. O tânără sclavă intră sfiicioasă. 

— Stăpâne, zise ea, o femeie elegantă, 
însoţită de o sclavă, cere o întrevedere lui 
Arbaces. 

O femeie!... Inima Egipteanului bătu cu 
violenţă. 

— Este ea tânără? întrebă el. • 
— Figura ei e ascunsă sub un văl, dar 

file:///rbaces
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) 
mijlocul ei subţire şi mlădios prevesteşte ti
nereţea. 

— Fâ-o să intre!... ordonă el cu vioiciune 
• . 

şi se gândi : 
— «Oh! de ar fi Ional...» 
Intrarea Iuliei îi înşelă speranţele.-£u ţ:oate 

acestea ea era de înălţimea Ionei, .aproape 
de aceiaşi vârstă, armonios zidită^L.diştinsă, 
dar ea nu avea acea graţie incomparaJ 
acel farmec puternic şi dulce ce însoţea fie
care gest al seducătoarei i\Teapolitane. Ceva 
mai mult, costumul bogat, demersul Iuliei nu 
amintea întru nimic simpla îmbrăcăminte 
a Ionei, atât de cuviincioasă in forma sa, şi 
întreaga ei modestie de iată mare. 

— Iartă-mă, zise Arbaces rădicându-se cu 
greutate, eu sunt foarte slab, căci fuseri greu 
bolnav. 

— Nu te obosi, o mare Egiptean, răs
punse Iulia spre a 'şi piti frica şi temerile ; 
scuză pe o femeie nenorocită ce vine să 
ceară consolaţiuni înaltei înţelepciuni. 

— Apropie-te, frumoasă străină, goneşte 
orice rezervă şi vorbeşte cu încredere.. Eu 
te ascult... 

Iulia se aşeză, examinând cu surprindere 
luxul ales al acelei odăi, mai bogată decât 
aceia din palatul tatălui său. 

Deodată, fu paralizată de spaimă, provo
cată de vederea inscripţiunilor hieroglifice 
scrise pe ziduri şi a misterioaselor imagini de 



— 158 — 

idoli, ce păreau că o contemplă din toate 
colţurile încăperei. Arbaces zise cu o voce 
domoală şi serioasă : 

— Tânără fecioară, ce pricină te aduce 
în casa unui fiu al Orientului ? 

— Reputaţiunea ta, înţelepte Arbaces. 
- Ei ! . . . ce reputaţiune?... zise el cu un 

straniu surâs. 
— Tu o ştii bine... ştiinţa ta nu e oare 

subiectul celor mai pătimaşe conversaţiuni în 
Pompei ?... 

- Am dobândit într'adevăr, prin multă 
muncă şi studii, ceva cunoştinţe, dar cum 
oare secretele acestea aşa de sterile şi de 
aspre pot să cânte armonios la urechea fru-
museţei ? 

— Vai! zise Iulia, încuragiată de acest 
ton de măgulire ce nu i se precupeţea nici 
odată, durerea se îndreaptă spre înţelepciune 
spre a fi mângâiată, şi tu nu ştii că acelea 
ce iubesc fără speranţă sunt victimele alese 
ale durerei ?... 

— Un amor fără speranţă, articula Ar
baces, nu poate fi partea unei aşa de fru
moase vizitatoare, căci vălul care adumbreşte 
liniile feţei tale, nu reuşeşte să acopere nurii 
tăi... Ridică acea ţesătură uşoară, o tânără 
vergină, eu vreau să contemplu obrajii tăi 
şi să văd dacă se armonizează cu graţiile 
corpului tău... 

Iulia, ca o femeie sigură şi stăpână pe sine, 
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gândindu-se să intereseze mai mult pe pu
ternicul magician, se descoperi după o scurtă 
codeală. 

Egipteanul, ca un cunoscător ce eră, o 
examina cu deamănuntul, nu găsi de impu
tat acestui cap admirabil decât cam prea 
multă artă. 

— «Tu vii să mă întreţii despre un amor 
nenorocit, zise el, dar îndreaptă faţa ta că
tre acela ce-ţi place... eu n'aş putea să-ţi 
recomand un farmec mai bun !...» 

— Oh ! te rog, destul cu măgulirile, eu 
vin să-ţi cer un farmec adevărat dela ştiinţa 
ta, un farmec ce produce iubirea... 

— Regret cu sinceritate, replică Arbaces 
cu ironie, că lungile mele veghii, nu rn'au 
făcut încă să descoper atari talismanuri. 

— Atunci, ilustre Arbaces, iartă-mă şi pri
meşte adio-urile mele. 

Egipteanul cu toată pasiunea sa pentru 
lona, nu rămânea nesimţitor mândrei şi se-
meţei frumuseţi a Iuliei. 

— Opreşte-te ! strigă el cu vioiciune. Cu 
toate că am părăsit arta magiei, a esenţelor 
şi a băuturilor acelora ce îşi fac din aceasta 
o meserie, eu cu toate acestea nu sunt un ig
norant" asupra acestei chestiuni... Am uzat 
de aceste mijloace în tinereţea mea şi tu 
eşti prea seducătoare ca să nu-mi fie plăcut 
s-ţi fi folositor, dacă însă tu o să-mi vorbeşti 
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deschis.;, rtm mf. .eşti încă măritată, cel puţin 

imbrăcnminteaj^'o arată... 
- Nu, ,'!*is-e Iulia cu ochii iluminaţi de 

speranţă. 
— Şi tu ai vroi tară îndoială să cucereşti 

un bogat soţ, nefiind tu însă-ţi favorizată de 
noroc ? 

- Eu sunt mai bogată decât acela ce mă 
despreţueşte... 

— Straniu!... Şi tu-1 iubeşti?... 
- Eu nu ştiu dacă îl iubesc sau dacă îl 

urăsc, răspunse Iulia cu măreţie, clar voesc 
să triumfez contra unei protivnice, să văd 
respinsă, despreţuită pe aceia ce el îmi pre
feră mie... Eu vreau să-1 văd, pe dânsul, care 
îmi refuză omagiile sale, rostogolindu-se la 
picioarele mele !... 

— Ambiţiune naturală şi demnă de o fe
meie, pronunţă sentenţios Egipteanul. Poţi tu 
să-mi încredinţezi, tânără fată, numele acestui 
fericit muritor ! El nu poate h un Pompeian, 
căci un Pompeian orb faţă de frumuseţea 
ta, n'ar putea- să fie faţă de averea ta. 

— E un Atenian, zise Iulia, coborând ochii. 
O roşaţâ vie năvăli în faţa lui Arbaces. 
— «Ah ! strigă el aprig, nu e decât un 

Atenian tânăr şi nobil î n c e t a t e : Glaucus!» 
- Nu mă trăda, ilustre Arbaces ! se rugă 

cu căldură Iulia. 
Egipteanul simţi că această convorbire, la 

început indiferentă, avea să-i servească raz-



V Apropiaţi-v& de foc, dacă vă face plăcere, zise magicin.m. (pag. 170) 
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Dunărei sale. Toate acestea erau încă încur
cate în minte şi el reflecta. Iulia, jignită de 
tăcerea sa îi zise : 

«Tu nu-mi poţi li de nici un ajutor, eu 
o văd bine, clar cel puţin păstrează taina 
mea... adio !» 

- Un moment, tânără fată ; cererea ta 
m'a atins tare mult... Vreau să te ajut din 
toate puterile la realizarea dorinţelor tale. 
Ascultă! Dacă eu însumi nu m'am ocupat 
cu aceste mistere subalterne, cunosc cel pu
ţin o magiciană iscusită ce e profesionistă. 
Ea locueşte la picioarele Vezuviului. Acolo, ea 
culege sub rouă luriei nouă, plantele ce posed 
puterea de a încătuşa amorul prin legături 
vecinice... Du-te de o găseşte. Ea se teme 
de numele meu, pronunţă-1 în faţa ei, .şi 
atunci se va grăbi să-ţi dea băuturile ei cele 
mai sigure şi acela ce tu iubeşti va li la pi
cioarele tale. 

— Vai ! cine mă va conduce la acea fe
meie ? Drumul, oricât de scurt ar ii, e tot
deauna prea lung pentru o tânără fată, ce 
părăseşte, fără ştirea cuiva, casa tatălui său-
Ş'apoi cum să mă primejduesc în plin câmp; 
prin viile sălbatice, în mijlocul peşterilor pe
riculoase... Reputaţiunea femeilor de răngi» 
meu, se poate cu uşurinţă păta şi dacă mâ 
încred in străini, aş... 

Egipteanul sculându-se făcu câţiva paşi 
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spre a încerca forţele sale ; eră slab şi şo
văitor : 

— «încă trei zile, zise el, şi voiu putea să. 
te însoţesc. Ai să mă aştepţi». 

1 )ar Glaucus are să se însoare cu acea 
•odioasă Neapolit ană. 

Arbaces păli : 
— «Să se însoare ?» 
—v Da, în primele zile ale lunei viitoare. 
— Eşti sigură de acest lucru ? 
— O ştiu clela sclava lui. 

- Asta nu va fi!... pe Orcus ! răgi e l : 
Ni; te teme de nimic. Glaucus va fi al tău !... 
Dar să vedem, când vei avea băutura, cum 
ai să procedezi spre a te servi de dânsa ?... 

Tatăl meu dă un benebet poimâine. 
Glaucus e invitat la noi si lără îndoială şi 
Neapolitana. îmi va li uşor, ca în cursul se
rei, să torn băutura in cupa tânărului elin. 

— Aşâ să lie!... strigă Egipteanul, ai că
rui ochi scânteiau de o bucurie aşâ de săl
batecă încât lulia se înfiora. 

- Atunci dar, tânără fată, vei porunci ca 
lectica1) ta să fie gata pentru mâine seară. 
Ai pe cineva la ordinile tale?... 

•— Dar negreşit, răsrmnse lulia satisfăcută 
c a putea să-si vădească opulenţa sa. 

• Bine... la distantă de două mile de aci, 

. 1) Trăsură sau pat, prevăzut cu perdele sau gianauri 
9* purtate de patru sau mai mulţi sclavi pe uruoro sau 
P e mâni. 
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se află o casă de distracţiune, renumită pen
tru luxul băilor şi splendoarea grădinilor sale-
Ea e frequentată de toţi oamenii eleganţi 
din Pompei. Intrebuinţează-o ca pretext al 
plimbărei tale... Tu ai să mă găseşti, chiar 
de aş fi pe moarte, în păduricea ce ţăr-
mureşte grădina, la picioarele statuei lui Si-
lenius... Vom aştepta ca steaua serei să n 
readus turmele spre casă, şi pe vremea *" 
murgului complice, te voi conduce printre 
munţi până la vrăjitoare. Arbaces, fiu al O-
rientului, îţi jură, pe Destin, că lona nu va 
fi niciodată femeia lui Glaucus. 

— Şi că Glaucus va fi soţul meu, adăogi 
lulia, complectând sentinţa. 

— Tu o zici !... 
După plecarea Iuliei, Arbaces ordonă unu1 

sclav de a urmări pe imprudenta şi tânăra 
fecioară şi de a culege informaţiuni despre 
condiţiunea ei socială şi numele ce poartă-

VI. 

P e ş t e r a m a g i c i a n e i . 

Când căldurile începură să se retragă de 
pe pământ, Glaucus şi lona ieşiră spre a res
piră adierile munţilor. însoţiţi de o sclava, 
ei se ghemuiseră într'un vehicul uşure spr e 

a merge să visiteze, la' zece mile departe 
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de oraş, ruinele unui templu elin. Tot ceace 
aminteâ Helada, avea un mare farmec pen
tru Iona şi Glaucus. 

Drumul urca, şerpuitor, printre viile şi pă
durile de măslini. In preajma înălţimei Ve-
zuviului, drumul deveni greu, catârii mergeau 
meet şi cu sforţări. Soarele eră in declin. 
Umbre mari descindeau pe colnice şi nori 
deşi, negri, se grămădeau la orizont. 

Sosiţi la ruine, ei le examinară cu acel 
respect duios ce-ţi inspiră urmele sfinte ale 
străbunilor noştri, şi când Hesperus apăru în 
nori trandafirii, ei se puseră pe drum de în
toarcere. Sub vălurile crepuscului, ce se şi 
Presărase cu stele, iubirea lor adâncă le apăsă 
inima. Ei păstrau tăcerea, reculeşi într'o 
gingăşie reciprocă. In acest moment tunetul 
c e se rostogolea cu un zgomot înăbuşit, le 
Prevesti viitoarea luptă a elementelor. într'o 
cHpă, nori cenuşii şi siniştri se adunară dea
supra capului lor, apoi trăznetul ţâşni în lungi 
Şerpi de foc. 

Sclava grăbi catârii şi aceştia mersără iute 
Pe drumul stâncos, clar norii se îngroşară 
mai mult, tunetul se inteţi cu mai mare in
tensitate şi o ploaie torenţială se abătu peşte 
câmpie. 1 l Ş 

-— Nu-ţi e frică ?... şopti Glaucus Ionei, 
strângând-o pe pieptul său. 

— Cu tine, niciodată ! răspunse ea cu dra
goste. 
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1 )eodâtâ, trăsura şubredă şi rău construită 
ca si multe alte lucruri ale acestui timp, căzii cii 
violenţă intr'un făgaş deacurmezişul căruia se 
găsea un arbore căzut. Conductoarea, înju
rând catârii, îi aţâţă cu aşa vigoare încât 
sforţările lor, făcură să se desprinzâ o roată 
şi sa răstoarne trăsura. Glaucus sări afară 
din vehicul spre a da ajutor Ionei, care din 
fericire nu eră rănită. 

Ei ridicară, şi nu fără osteneală, căruţa, 
dar resorturile ce susţineau acoperişul cu per
dele erau rupte şi ploaia curgea in şiroaie 
pe locurile dinăuntrul ei. 

Cg. hotărâre să ia in faţa unui accident 
atât de supărător, şi sub o ploaie repede ? 

- Eu cunosc un covaciu la o distanţă de 
o milă de aci, zise conductoarea. El ar pu
tea repara trăsura, dar, din nenorocire, înainte 
să mă ti reîntors, stăpâna mea va iî udată 
la oase. 

— Aleargă, zise Glaucus, - şi adu-1 aci. Aş-
teptându-1 o să căutam un adăpost. 

Drumul era mărginit cu mari arbori. Glau-
cus, atrăgând pe Iona sub un stejar cu frun
zişul dt-.s, încercă să o apere, acoperind'o cu 
mantaua sa. Dar sui.) un astfel de deluviu 
nimic nu putea servi drept acoperiş. Ploaia 
trecea prin ramuri, haine şi biciuia faţa. Trâz-
netu] izbi un arbore vecin, dinaintea ochilor 
lor îngroziţi, şi crăpă largul său trunchiu 
drept în două. 
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La această privelişte, înţelegând înfricoşă
torul pericol ce-i ameninţă, ei scotociră cu 
• privire temătoare împrejurimile, căutând 
un alt refugiu. 

— Suntem la jumătatea drumului spre Ve-
zuviu, zise Glaucus. Desigur că sub aceste 
stânci acoperite de vii, trebue să fie peşteri, 
loc de retragere părăsit de nimfe. Dacă am 
putea să descoperim una din ele ? 

El făcu câţiva paşi înainte şi iscodind mun
tele dintr'o aruncătură de ochi rapidă, el zări 
la mică depărtare o mică lumină roşie şi 
flăcărindă. 

— «Această lumină, adaogă el, indică că
minul unui păstor sau a unui vier... Rămâi 
aci, lona, alerg... dar nu... nu pot să te las 
când e un pericol...» 

- Glaucus, eu te urmez... Eu. prefer spa
ţiul în bătaia torentelor de ploaie, adăpos
tului perfid al acestor arbori. 

Glaucus, susţinând pe lona de mijloc, in-
naintă, urmat de sclavă, către roşia lucire ce-i 
călăuzea. Câteodată slabele sale raze dispă
reau in dosul viilor sălbatice, stufoase şi în
lănţuite împreuna, ce încurcau paşii lor. 

Tinerii, continuară cu curagiu drumul lor 
susţinuţi de speranţa de a găsi un acoperiş ; 
chiar dacă această lumină ar li înşelătoare, 
ei aveaii sorţi de a descoperi in împre
jurimi o colibă de păstor sau o scorbură sub 
o stâncă. 
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Viile se încâlceau şi deveneau din ce în 
ce mai dese şi-i făceau să se împleticească 
în mers. Ei dârdăiau de frig sub îmbrăcă
mintea lor udată. Glaucus susţinea pe Iona 
din toate puterile sale de bărbat şi cu toată 
afecţiunea sa de amant. Lumina dispăruse, 
dar o mică potecă ce distinseră la lumina 
fulgerelor, conduceau în direcţiunea în care 
se arătase. 

Ploaia încetă pe neaşteptate. Dinaintea lor 
se întindea un teren aspru şi râpos, format 
de lavă. 

Fulgerile urmau fulgerilor. Vijelia în toiul 
său, înfăţişa o splendoare tragică. 

O îndoială descurajatoare începu să apuce 
pe călătorii obosiţi şi rătăciţi în aceste me
leaguri nedescălcite, când deodată, într'un 
moment de obscuritate,* lumina misterioasă 
reapăru foarte aproape de dânşii, dar mai 
sus, şi reînsufleţi curajul lor. 

Un mare fulger albind cerul şi pământul, 
le descoperi împrejurimile. Nici o casă, dar 
acolo unde strălucise lumina, lânsfă un bor-
deiu, ei crezură că disting o formă ome
nească. 

Devenind iar întuneric, mersul lor fu fa
vorizat către lucirea roşie, pe cari fulgerile 
n'o mai eclipsau. Ei trebuiră să sară peste 
sfârâmături de stânci, acoperite cu tufişuri 
spinoase şi sălbatice şi în fine, ajunseră pe 
pragul unei peştere. Noaptea ce o umplea 
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e r â abia împrăştiată de un foc roşu pe care 
e r â pus o mică căldare şi de o lampă ru
dimentară, cu lumina slabă, ce eră prevăzută 
c u un înalt şi subţire picior de fier. Pe zid, 
! n faţa flacărei, stau, atârnate la uscare, in 
rânduri strânse, ierburi şi grăunţe... Culcat 
dinaintea căminului, o vulpe cu perii zbârliţi 
fixa asupra nouilor veniţi, ochii ei roşii şi lu
citori. O femeie foarte bătrână şi foarte u-
r ată, aşezată lângă foc, stătea nemişcată ca 
l )n cadavru. Buzele ei violete şi intrate în 
gură, perii capului de o culoare cenuşie 
Ştearsă, faţa albă ca opalul, făceau din ea 
° moartă viuă, ce părea eşită din mormânt 
sau gata a intra întrânsul. 

•— E o moartă... zise Glaucus. 
•— Nu... zise Iona cu o voce înăbuşită, în-

ghemuindu-se lângă amicul ei, ea se mişcă... 
c o fantomă... 

— Să fugim ! să fugim... strigă sclava, asta 
e magiciana Vezuviului!... 

— Cine sunteţi voi?... şi ce vreţi să fa-
C e ţ i aci ?... zise fantasma. 

Vocea sa lugubră şi sepulcrală în armonie 
c u faţa sa, păreau a fi mai mult aceia a 
Unei creaturi nenorocite rătăcind pe ţărmu-
rUe Ştyx-ului,1) decât aceia a unei muritoare... 
*°na, înspăimântată auzind-o, nu dorea decât 

1) Un rău din infam. 
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să fugă, clar Glaucus reţinându-şi chiar el 
spaima, o tară în peşteră. 

— N o i suntem Pompeiani pierduţi pe munţi, 
zise dansul ; atraşi de flacăra căminului tău, 
venim să-ţi cerem adăpost. 

Vulpea se sculă şi apropiindu-se de ei, cle-
făi ameninţătoare, arâtându-şi dinţii albi şi 
ascuţiţi. 

— * Taci, sclavo !» zise vrăjitoarea. 
Vulpea se culcă la locul de mai nainte. 

- «Apropiaţi-vă de foc, dacă vă face plă
cere, ij.se magiciania.» Fiinţele ca bufniţa, vul
pea, broasca şi vipera sunt binev&nite în casa 
mea, dar nu şi creaturile omeneşti... I )cci mi-e 
peste putinţă să vă fac o bună primire. Cu 
toate acestea, puteţi, dacă voiţi, să vă apro
piaţi de vatră... 

Bătrâna vorbea o latinească străină, nuan
ţată de nişte cuvinte ale unui foarte vechiu 
dialect. 

Ea nu-şi schimbase locul, dar işi alipise 
răutăcioasa sa privire asupra lui Glaucus, ce 
învăluia pe lona cu mantaua sa şi o făcu să 
şeadă pe o bârnă. După aceia, îngenunchind 
dinaintea focului aproape stins, Atenianul 
aduna tăciunii şi-i reaprinse cu suflarea sa. 

n a r e noi nu te suparăm? întrebă lona 
cu vocea ei muzicală, căutând să impacc p e 

bătrână. 
Dar vrăjitoarea nu răspunse. Deodată, 

după o lungă tăcere, ea întrebă : 

http://ij.se
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— «Sunteţi frate şi sora?...» 
— Nu, zise Iona roşind. 
— Căsătoriţi, poate ? 
— Nu încă, răspunse Glaucus. 
— Amanţi, ah ! ah I ah !... 
Şi pe buzele violete ale vrăjitoarei trecu 

un râs ce răsună lugubru în peşteră ca o 
ameninţare sinistră. 

Iona simţi că-i se strânge inima şi Glaucus 
murmură câteva cuvinte ce se credea că au 
darul să influenţeze şi să înlăture farmecile. 
Sclava, în colţul ei, pili de groază. După ce-şi 
făcii invbcaţiuneâ, Atenianul întrebă cu un 
ton poruncitor : 

— «Pentruce râzi tu, bătrână femeie ?» 
— Râs-am eu?... zise ea surprinsă. 
— Ea a căzut in copilărie; adaogă el. 
Dar magiciana fixându-1 cu o privire în 

care se oglindea răutatea .şi brutalitatea 
zise : 

— «Tu minţi !...» 
— Eşti o gazda foarte puţin delicată. 
— Oh i scumpe Glaucus, nu o irita, se 

rugă fierbinte şi încet Iona. , 
— Tu vrei să ştii pentruce am râs, tinere? 

E foarte simplu, te asigur. Persoanele bă
trâne şi veştejite ca mine simt o adevărată 
plăcere să vaza doui amanţi ca voi, căci ele. 
Ştiu dinainte că în curând se vor bate cu 
ferocitate... ei da ! voi o să vă urâţi... ah ! 
ah ! a h ! 
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De astădată fu rândul Ionei de a invocă 
zeii. Ea i rugă din tot sufletul, să înlăture 
profeţia fără de legei. Să urască pe Glaucus... 
ea !... «Această nenorocire n 'aresăse întâmple 
niciodată! zise ea cu siguranţă; aide sărmană 
femeie, dacă tu ai cunoaşte adevărata dra
goste, tu ai şti că e eternă...» 

— Eternă... a h ' zmintită!... Priveşte-mi,eu 
sunt bătrână şi respingătoare şi cu toate a-
cestea am fost tânără şi frumoasă... Inima 
îmbătrâneşte şi se veştejeşte ca şi obrazul... 

Tăcerea căzîi adâncă. Nemişcată, bătrâna 
părea că trecuse dela viaţă la moarte. 

— E mult timp de când tu locueşti aci ? 
întrebă Glaucus, vorbind spre a uşura inima 
sa de neliniştea tainică şi instinctivă ce-1 a-
apăsâ. 

— Oh 1 da, foarte demult !... 
— Lugubră, locuinţă ! 
— Ah ! tu o zici cu temei : infernul e sub 

picioarele noastre...Eu ştiu lucruri ce voi nu 
cunoaşteţi, voi oameni tineri şi nepăsători, 
şi-mi face plăcere să vă instruesc : Fiinţele 
întunecate ce forfotesc ici dedesubt, vă ame
ninţă neîncetat pe voi fericiţii acestei lumi, 
locuitori ai pământului !... 

— Ciudată ospitalitate! strigă Glaucus, 
tu nu vorbeşti decât spre a prezice lucruri 
sinistre şi rele... De aci înainte voi înfrunta 
toate vijeliile mai bine decât prezenţa ta... 
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— Nu m'am dus să te caut. Nimenea nu 
ar fi trebuit să intre aci, decât numai ne
norociţii. 

— încă o ameninţare!... Şi pentruce ne
norociţii ? 

Bătrâna pufni într'un râs sălbatec: 
— «Eu sunt magiciana muntelui, zise ea 

cu o voce zbucnitoare. Meseria mea e să 
«Iau speranţe acelora ce nu mai au. Am bău
turi pentru cei înfometaţi de amor, promi
siuni de tezaure pentru zgârciţi, lichide răz
bunătoare spre a pedepsi pe ră i ; dar reţine 
bine aceasta tinere ; n'am pentru cei fericiţi 
şi pentru cei buni, decât ceiace viaţa are ea 
însăşi, afurisenii şi cruzimi !... Ş'acum nu itna 
mai turbură mereu I...» 

Infernala vrăjitoare se cufundă din nou 
într'o tăcere din care Glaucus nu putu s'o 
«mulgă. 

Vijelia încetase. Un calm straniu îi urmă. 
Ploaia cădea subţire şi fără zgomot, ca o 
rouă binefăcătoare. Norii se împrăştiau, des
coperind luna visătoare, ce scălda cu reflexu-
rile ei opaline peştera sinistră. Niciodată 
poate ea nu luminase cu dulcea ei lucire, un 
grup mai original şi mai demn de un penel : 
Iona strălucitoare de frumuseţe în râzătoarea 
ei primăvară, aşezată lângă foc; Glaucus în
tins la picioarele sale, uitând prezenţa me-
gerei, contemplând pe logodnica lui cu ar
doare, el şoptea cuvinte drăgălaşe. Sclava 
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-mereu fricoasă şi palidă, ghemuită de zid, 
şi in fine înfiorătoarea vrăjitoare şuprave-
ghindu-i cu privirea, ca o bestie sălbatecă ce 
pândeşte prada. 

A h ! ce le păsa oare? Âmoriil învingător 
îşi reluas'e nepâsâtoarea seninătate !... Amanţii, 
uitând totul, se dedară puternicei beţiţ a ini
milor lor. 

Deodată Glaucus zări pe scaunul ocupat 
de mai;! ifiat al unui .şarpe, 
ale cărui lui eiau. 

M a n t a 1 ' ro e a Atenianului, cu care era 
acoperită Iona, atrag îndoială mânia 
reptilei, câci ii: gâtul în med amenin
ţător, păru că voeşte să se arunce asupra 
tinerei ! 

Glaucus, aptecâhdu-se spre a luă un tă
ciune, păru că măreşte furii Hidosului ani
mal. El e.şi din locul său retras şi se înălţa 
pe coada sa până ia înălţimea umerilor eli
nului. 

— Vrăjitoare ! strigă Glaucus, chiamâ pe 
acest şearpe la tine, dacă nu voeşti să-1 trân
tesc la pământ dintr'o singură lovitură... 

- 1 s'a luat vtfeninul său, zise zgripţo-
roaica tresărind la această ameninţare... 

Dar şearpele, se şi aruncase spre Glaucus, 
iar sprintenul clin ii lovi cu un tăciune peste 
cap si aşa de violent, încât căzii însângerat 
prin cenuşa arzătoare a căminului. 

Vrăjitoarea sân în sus, faţa ei luă masca 
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celei mai înspăimântătoare' din furii. Cu © 
voce hotărâtă şi serioasă, ce nu eră de aş
teptat să iasă din acea gură nedintată, ea 
articula cu tărie : -gtiUMAU. 

— ] )upă ce ai găsit un adăpost sub aco
perişul meu, tu mi dai în schimbul binelui, 
râul... tu ai îndrăznit să izbeşti, cu o mână 
nelegiuită, o fiinţă ce mă iubia, o fiinţă con
sfinţită zeilor înaintea tutulor celorlalte, si pe 
care oamenii o venerează... Tu eşti un mi
zerabil !... Pe lună, protectoarea magiciane-
lor, pe OrcuSj câmâraşul mâniei, eu te afu
risesc I..'. Amorul tău să se veştejească şi nu
mele tău să fie batjocorit !... Fie ca zeii infer
nali să te urmărească şi să-ţi arză încet 
inima !... Şi tu... adaogă ea, întorcându-se 
spre lona, cu mâna ridicată lugubru... 

— Opreşţe-te! vrăjitoare, striga Claucus, 
mtrerupând-o cu violenţa şi cu toată indig
narea sufletului sau. Opreşte-te, monstrule !... 
Iu m'ai blestemat, fie. Te înfrunt şi le des-
preţuesc, şi-mi încredinţez destinul meu în 
mâinile zeilor !... Dar, nici un cuvânt in 
contra acestei tinere fete, sau iţi zdrobesc 
blestemul tău pe gură-ţi, zmulgându-ţi ulti
mul suspin!... A h ! ia seama!... 

Magiciana rânji cu ferocitate : 
-— «Oh ! fii liniştit, am terminat. Destinul 

amantei tale e alipit de al tău... şi al tău... 
e u cunosc numele tău... aceia ce tu iubeşti 
' a pronunţat adineaurea. 1 )eci voi putea 
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să-1 dau pe mâna zeilor infernali !... Glaucus, 
tu eşti blestemat!...> 

Apoi întorcând spatele tinerilor, fără a se 
mai ocupa de dânşii, ea îngenunchie dinain
tea reptilei rănite pe care o scoase din ce
rnise. 

— Vai ! Glaucus ce ai făcut, strigă Iona 
palidă de emoţiune şi de spaimă. Furtuna a 
încetat, să fugim repede!. . . 

Afară, ei respirară, uşuraţi că simţeau a-
dierea mângâindu-le fruntea lor, dar scena odi
oasă rămânea întipărită în memorie. Ei e-
rau trişti şi mişcaţi, mai ales Iona. Furtuna 
pierea în depărtare. Din când în când lovi
turile de trăznet izbucneau încă, înăbuşite în 
norii întunecaţi ce erau acum depărtaţi, ş1 

câte un fulger pierdut îşi arăta zigzagurile, 
încercând să'şi bată joc de luna victorioasă-
Sclava călca pe urmele tinerilor, întorcându-se 

. câteodată tremurândă încă de frică, ca Ş1 

cum s'ar fi temut să nu fie urmărită de vră
jitoare şi de blestemele sale. 

Când sosiră la căruţa reparată, ei găsiră 
pe căruţaş, invocând cu mari strigăte pf 
Hercule, asupra dispariţiunei stăpânilor săi, 
pe care nu şi-o putea deloc explica. Glaw 
cus încercă zadarnic să înveseleacă pe Iona-
Ea rămase mocnită şi visătoare şi el însuşj 
au-şi putu dobândi obicinuita şi vesela l u l 

dispoziţiune. 
Când li se deschisese porţile oraşului, e 
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pedicâ drumul şi căreia nu i se lăsa liberă 
trecere. O voce ce e.şeâ din acea lectică ră
sună poruncitoare şi scurtă la urechile aman
ţilor surprinşi. 

— «Iţi spun că nu este târziu, zicea o voce 
păzitorului, căci eu sunt aşteptat la casa dela 
ţară a lui Marcus Polybius... Fac un drum 
numai de dus şi de întors... Eu sunt Arba
ces Egipteanul...» 

La auzul acestui nume, scrupulele slujba
şului dispărură şi lectica trecu, atingând tră
sura tinerilor logodiţi. 

— Arbaces, la ora asta !... Dar el e bol
nav, pe câtimi pare?... Unde s e d u c e el?... 
Ce puternic motiv poate să-1 silească a pă
răsi oraşul, murmură îngrijat Glaucus. 

— Vai! răspunse Iona, ai cărei ochi se 
'ntunecară deodată de lacrimi, sufletul meu e 
nesfârşit de trist, căci presimt o nenorocire. 
Y zei, protejaţi-mă, ajută-ne!... Apăraţi şi ocro-
u ţ ' mai cu seamă pe Glaucus al meu! adăugă 
c « in sine-şi. 

VII. 

Domnul cu cingătoarea strălucitoare. 

Arbaces aşteptase sfârşitul furtunei, spre a 
*ace vizită vrăjitoarei Vezuviului. 

Întins în lectica sa, purtată de sclavi cre-
t'[ncioşi, el mergea, acoperit de noapte, sâ-şi 

Ultimele zii* ale otitei Pompei. 12 
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pregătească răzbunarea şi încununarea pa-
siunei sale amoroase. Călătoria nu eră lungă 
şi sclavii mergeau aproape tot aşa de iute 
ca şi catârii! Câteva momente mai înainte, 
amanţii, nu au avut norocul să descopere 
sub ploaia diluviană, o potecă strâmtă, ce 
şerpuia printre vii şi conducând repede la 
peştera magicianei, dar Arbaces familiarizat 
cu aceste paragini, nu întârzie să ajungă a-
colo. El cobora şi ordonă sclavilor săi de a 
se ascunde prin vii cu lectica, la adăpostul 
oricărei priviri omeneşti. 

Ajutându-se cu un lung baston, el urcă 
singur drumul aspru şi abrupt al stâncilor. 
Cerul era liniştit şi curat, dar în lungul viilor 
apa furtunei se afla încă revărsată, formând 
băltoace mici în crăpăturile şi fâgaşurile po-
tecei stâncoase. 

— «Tare mai sunt stăpânit de pasiunea 
mea, gândi Arbaces. Se poate ca eu, filozof, 
şi aproape murind, să mă scol din patul meu, 
lăsând luxul ce mă împresura aşa de dulce 
Ia mine acasă, spre a mă avânta într'o în
treprindere noptatică, în mijlocul băltoacelor, 
plescăind prin noroi şi împleticindu-mă p e 

pietrele alunecoase... 
Când iubirea şi răzbunarea merg spre 

ţinta lor, pot transforma Tartarul în Ely* 
seu 1 ). . . Deci, înainte !...» 

1) Tartarii e Iadul şi Elyaeu o Raiuli N. Tr. 
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Luna, în fermecătoarea ei melancolie, răs
pândea o "claritate opalină pe drumul întu
necatului călător, se oglindea în pârâiaşele 
formate de vijelie şi ploaie. Dinaintea lui 
Arbaces, lumina ce călăuzise pe logodiţi, 
apăru clin nou, dar ne mai având ca con
trast norii cei cenuşii şi fulgerile înflăcărate, 
ea părea mai puţin roşie. 

Egipteanul se opri lângă peşteră spre a 
respiră, apoi cu un mers majestuos şi recu
les ca totdeauna, el trecu peste pragul in
fernal. 

Vulpea se aruncă din nou înaintea vizita
torului, anunţând stăpânei sale, printr'un mor-
fna.it înăbuşit, un fapt neobicinuit. Vrăjitoarea 
'Şi reluase locul său pe lângă foc şi atitudi
nea ei nemişcată. La picioarele sale, vârât 
într'un pat de frunze, se odihnea şarpele 
•'ânit. 

— Tăcere, sclavo ! zise iarăşi vrăjitoarea, 
Ş' vulpea, cu coada coborâtă, ca un moment 
•nainte, se duse spre a se reculcâ, mută, dar 
atentă. -v 

•— Servă a nopţei şi a Erebului *), zise 
Arbaces autoritar, o fiinţă superioară în arta 
t a , te salută... Scoală-te dar şi fâ-i o primire 
bună... 

Vrăjitoarea întoarse încet capul şi-şi aruncă 

; 1) Infernul piigâncsc. N. Tr. 

http://fna.it
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privirile ei de reptilă pe trăsăturile aspre ale 
Egipteanului. 

— Cine eşi tu?... zise ea înfine, tu care 
îndrăzneşti să te pretinzi mai luminat decât 
Magiciana Câmpurilor arse şi decât fiica E-
truşcilor, rasă distrusă !... 

— Eu sunt Stăpânul tutulor magicianilor pă
mântului... Dela nord la sud, dela est la vest, 
dela Gange şi Nil, până la văile Tezaliei şi 
până la ţărmurile Tibrului galben, sunt ce
rute lecţiunile mele... 

— Nu există decât o singură fiinţă de 
această specie în ţară, zise vrăjitoarea. Lu
mea necunoscând sublimele sale atribute şi 
puternicul său renume, îl numesc Arbaces 
Egipteanul. Pentru noi, ce suntem de o na
tură mai delicată, mai înaltă şi cu ştiinţă mai 
adâncă, adevăratul său nume e Hermes cu 
Cingătoarea strălucitoare şi înflăcărată. 

— Priveşte dar... răspunse Arbaces des-
făcându-se de haină. 

O cingătoare de o culoare de foc aparii, 
părând că arde în jurul mijlocului său. In 
mijloc, pe un inel, era săpat un semn neîn
ţeles în aparenţă, dar a cărei vedere pro
duse asupra magicianei o turburare violentă. 
Ea se sculă şi se aruncă la picioarele lui 
Arbaces, deodată umilă şi supusă ca o sclavă. 
Apoi ea zise : 

— * Am văzut pe Signorul cu Cingătoarea 
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înflăcărată şi strălucitoare... Să primească o-
magiile mele!...» 

— Scoală-te! şi reia-ţi locul pe scaun. Am 
trebuinţă de tine. 

Egipteanul se aşeză pe o bârnă, înainte 
ocupată de Iona şi re luă: 

— Atunci, tu eşti o fiică a acelor antice 
triburi etrusce, ale căror vaste ruine par că 
contemplă încă cu dispreţ şi desgust, rasa 
tâlharilor uzurpatori ai imperiului lor... Aceste 
triburi veniră din Helada. şi dintr'o ţară mai 
primitivă. Intr'un caz şi întraltul, tu eşti de 
origină egipteană, de oarece stăpânii elini, 
iloţi aborigeni, făceau parte din copiii turbu
rători, pe care Nilul i-a izgonit din sânul 
său... Tu descinzi din strămoşii ce au jurat 
ascultare alor mei. Prin rasa ta tot atât cât 
şi prin cunoştinţele tale vrăjitoreşti, tu eşti 
supusă lui Arbaces... Deci t u r n ă vei ascultă 
Şi mi te vei supune. 

Magiciana înclină fruntea. 
— Ori cât de mare şi ori cât de adâncă 

ai" fi arta noastră în magie, continuă el, tu 
Ştii bine că adesea suntem obligaţi a recurge 
'a mijloace naturale spre a atinge scopul 
nostru... Inelul, cristalul, cenuşa, ierburile nu 
n e promit prevederi sigure. Misterele mai 
sublime, ale lunei însă-şi, nu-mi dau mie po
sesorul Cingătoarei, privilegiul de a nu între
buinţa măsuri omeneşti spre a realiza o do
rinţă omeneasă... Dă-mi deci toată atenţiunea 
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ta. Printre ierburile veninoase, sunt ele ace
lea ce opresc cursul vieţei, ce apucând su
fletul, îl sfâşie şi-1 zmulge fără voie clin ascun
zătoarea sa. Altele se strecoară în vinele 
unei fiinţe tinere şi viguroase, îi îngroaşe 
sângele în aşa fel încât un cuptor n'ar putea 
topi ghiaţa ce-1 închiagă. Tu ai asupra tutu-
lor acestor plante cunoştinţi adânci, nu e 
a.şa ?.-.. Aida, răspunde cu francheţă; nu rrii-arn 
închipuit prea multe despre talentele tale?..-

•— Puternice Hermes, să-ţi fie de ajuns 
spre a te convinge, a-ţi aruncă ochii pe faţa 
mea, asemănătoare cu aceia a unui cadavru. 
1 )acă e fără viaţă aparentă, dacă a pierdut 
culorile existenţei, e pentru că ea s'a aple
cat prea mult peste ierburile ce noaptea şi 
ziua, herb în această căldare... 

— Bine... Mâine la ora când stelele îşi 
aprind lumina pe cer, va veni să te vază o 
frumoasă şi vanitoasă tânără fată. Ea iţi va 
cere o băutură de dragoste capabilă să de
părteze dela o rivală, nişte ochi ce ea voeşte 
singură să captiveze. In loc de o atare bău
tură, tu îi vei dâ una din otrăvurile tale cele 
mai violente, aşa încât sufletul amantului său 
să se ducă să întâlnească umbrele. 

Un fior mortal scutură pe vrăjitoare: 
— «Oh ! graţie, stăpân temut, se rugă ea 

fierbinte, n'aş îndrăzni să mă supun ţie... Se 
află în cetate legi riguroase şi ocrotitoare.-
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Un atare ordin, e a vroi sa fiu arestata şi 
ucisă...» 

— Atunci la ce-ţi servesc ierburile şi bău
turile tale !... zise Arbacescuo amară scârbă. 

Egipteanul se însufleţea, uita slăbiciunea 
sa bolnăvicioasă, cu totul dedat turbărei ne
săţioase de răzbunare, el percurgea cu paşi 
mari obscura speluncă, zicând: 

— «Pe Orcus şi Nemesis, Glaucus va muri 1» 
—- Glaucus! tu ai zis Glaucus ? puternice 

stăpâne!... strigă vrăjitoarea. 
— Da, Glaucus, dar ce are a face, ce 

interesează numele său ? Trebue ca de azi 
in trei zile el să nu mai aparţină rasei ce
lor viii... 

Răzbunătorul Egiptean sublinia sentinţa 
sa cu un gest energic. Magiciana părea că 
iese dintr'un vis şi zise : 

«Dacă e Glaucus, sunt al tău şi ne-am 
înţeles. Eu sunt sclava şi unealta ta, dar 
dacă dau tinerei fete de care vorbeşti, o o-
trâvă pentru Glaucus, voi fi cu siguranţă des
coperită, căci morţii găsesc totdeauna răz
bunători... şi tu, om teribil, tu nu te gân
deşti, că dacă s'ar cunoaşte demersul tău 
faţă de mine şi ura ta contra Elinului acesta, 
cele mai puternice ajutoare ale magiei tale, 
au să poată avea ele puterea a te proteja 
contra legei?...» 

— Aii!... zise Arbaces sufocat. Pentru 
prima dată pericolele ce putea întâmpina, 
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se prezintă minţei sale de obiceiu atât de 
prudentă şi de reflectată. 

— Cu toate acestea, continuă vrăjitoarea, 
dacă în locul unei băuturi ce opreşte bătă
ile inimei, aş compune una ce nu turbură 
decât creerul, s'ar putea face ca acela ce ar 
lua-o să devină incapabil a'şi continua dru
mul, în calea vieţii... adică să fac din el o 
fiinţă mizerabilă, scârboasă, fără judecată, în-
fine un nebun!... Răzbunarea ta n'ar fi ea tot 
atât de satisfăcută şi ţinta ta atinsă ? 

— Oh ! vrăjitoare, tu nu mai eşti serva, 
ci sora, egala lui Arbaces!... A h ! recunosc 
deabinelea în asta spiritul femeei, mai rafinat 
şi mai subtil decât al nostru, chiar în răz
bunare... O astfel de ispăşire de păcate e 
de-o mie de ori mai preferabilă morţei!... 

— Noi am fi aproape siguri de a scăpa 
de pedeapsă. Glaucus poate pierde raţiunea 
în o mie de moduri şi mijloace, pecari slabi 
muritori nu le pot adânci. Rătăcit prin vii, el 
a putut să întâlnească într'ânsa vre-o nimfă... 
Chiar vinul se crede că produce atari pus
tiiri... Puternice Hermes, eşti tu mulţumit de 
mine?... 

— Ah ! pe Orcus, tu nu vei fi servit za
darnic pe stăpânul cu Cingătoarea înflăcă
rată... Ai să trăeşti pentru asta douăzeci de 
ani mai mult, căci eu reînoesc viaţa ta pe 
faţa palidelor stele !... Dar ţine, ia aceste u-
nelte aurite. Ele îţi vor servi ca să îţi sapi 
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•o celulă mai comodă, mai bună în această 
întunecoasă peşteră. E drept ca un serviciu 
făcut lui Arbaces să-ţi producă mai mult de 
cât o mie de proorociri prin ajutorul ciuru
lui şi al foarfecelor faţă de ţăranii uimiţi. 

E l l ă s ă să cază la picioarele vrăjitoarei o 
pungă greoaie. Ea o privi cu un aer de ve
selie, căci deşi despreţuind folosinţele vieţei, 
îi plăcea să constate că-i era uşor să şi le 
procure. 

— «Adio, îi zise Arbaces, şi mai ales nu 
uita nimic bătrâno, ca şă> combini băutura 
aşa ca efectele ei să fie sigure şi repezi... 
La viitoarea întâlnire dela Castan, unde a-
vem obiceiul să ne întrunim, tu vei obţine 
respectul tuturor surorilor talc, zicându-le că 
Egipteanul Arbac«s e amicul şi stăpânul tău». 

El descinse muntele, fără a mai simţi slă
biciunea sa. 

In acea noapte, chiar Ia ora când se în
tâmpla întrevorbirea tainică a magicianei cu 
Egipteanul, Apoecidcs, preotul Isidei, disci
polul lui Arbaces şi fratele Jonei, fusese bo
tezat. 

VIII 

Intriga se înoadă. 

— Cum, Iulia, tu ai curagiul să mergi pe 
întunerec, în tovărăşiea acestui om teribil, a 
cerceta pe magiciana Vezuviului ? 

•— Dar de sigur, replică Iulia, cu o voce 
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dm care lipsea siguranţa. Ce am să mă tem ?... 
Aceste vrăjitoare bătrâne cu oglinzile lor fer
mecate, cu tremurătoarele lor ciururi şi cu 
ierburile lor culese la lumina lunei, fără în
doială nu sunt decât nişte amăgitoare neru-
şinate, neavând la dispoziţiunea lor alte lipi
ciuri decât acelea ce vroesc să am dela dânsa, 
lipiciuri ce provin din ierburi şi buriene de 
leac ce cunosc în amănunt... Atunci... 

Tovarăşul tău nu te înspăimântă? 
El, ArbacesL. A h ! pe Diana, eu nu 

cunosc un om mai plăcut şi mai binevoitor... 
e păcat că are pielea aşa de neagră. 

Cu toate că era oarbă, Nydia avea des
tula pătrundere de spirit, spre a înţelege că 
Iulia nu era femeia care să se pichirisească 
de curtenirile lui Arbaces. Ha încetă deci a 
o despovâţui. De altfel dorinţa violentă de 
a şti, dacă magia posedă într'adevâr o vrajă 
ce să facă a iubi, o preocupa chiar pe dânsa. 

— Voeşti tu să-mi permiţi a te însoţi, no
bilă Iulia, zise ea. Eu ştiu că prezenţa mea 
nu te poate proteja, dar aş vroi să rămân 
lângă tine până la ceasul hotărâtor. 

— Propunerea ta îm place mult,... numai 
că... poate ne vom reîntoarce foarte târziu..-
şi au să se mire ai tăi de absenţa ta. 

— lona e indulgentă. I voi spune că Iu-
Ha, vechea- mea protectoare şi amică m'a 
poftit la dânsa, ca să-i cânt romanţele melfi 
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tezaliane, şi că tu mai reţinut până^dimineaţâ. 
— Să mă însoţeşti. 
La amurg, Iulia culcată in larga sa 

lectică, • întovărăşită de Nydia, porunci pur
tătorilor să ea drumul ce conducea la băile 
indicate de Arbaces. 

Această călătorie ştrengărească procura 
uşuratecei Iulia mai multă plăcere decât teamă 
şi era mai cu seamă bucuroasă gândindu-se 
la viitorul său triumf asupra rivalei sale. 

Sosită dinaintea intrărei principale a băi
lor destinate femeilor, Iulia ordonă sclavilor 
ei s'o aştepte şi intră cu Nydia, dar refuzând 
serviciul băeşiţelor, ea apucă pe o uşă as
cunsă ce dâ în grădină. 

Iulia şi tovarăşa sa ferindu-se de aleele 
frequentate, ajunseră în curând dinaintea sta-
tuei lui Silenius. Intr'un mic spaţiu circular 
acoperit cu iarbă măruntă, acest zeu al bu
curiei se desprindea sub palida lucire a ste
lelor. 

— «Nu văd pe Arbaces», zise Iulia. 
Egipteanul eşi deodată la iveală dintr'un 

stufiş vecin: 
— «Salve», dulce tânără fată, zise el, dar 

cine e oare cu tine! Pe cât îmi pare, nu tre
buia să avem tovarăşi. 

— Nu e alta decât fiorăriţa oarbă, înţe
lepte magician; Nydia, Tezaliana. 

- Ah, da. O ştiu, o cunosc!... 
Nydia se retrase cu totul tremurândâ. 
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Arbaces apropiindu-se de ea, îi şopti la 
"urechie: 

— «Tu ştii ce jurământ ai fâcut când ai 
venit la mine acasă, nu e aşâ?... aminteşte-ţi 
dar !...» 

Apoi, ca şi cum şi-ar fi vorbit lui însuşi, 
adaogă. 

— «De fapt, de ce să te destăinueşti la 
mai mulţi oameni decât trebue ? Aşâ dar, 
Iulia, ţi-e teamă de mine?... magicianul n u c 
atât de temut cât pare a fi, te asigur...» 

Trăgând deoparte pe IuKa, îi zise foarte 
încet: 

— Vrăjitoarea nu ţine deloc să primească 
mai multe vizite deodată... Nydia nu poate 
să-ţi fie folositoare. Las'o aci până la reîn
toarcerea ta. Tu ai două protecţiuni mai pu
ternice decât acelea ale unei oarbe : frumu
seţea ta... rangul tău... Da, Iulia, eu cunosc 
numele tău şi naşterea ta... Increde-te în mine, 
încântătoare rivală a Ionei şi nu te teme de 
nimic. 

Tânăra fată nu era — cum s'a văzut — 
din acelea ce se sperie repede ; fâlnicia ei 
fu mângâiată dulce de linguşirile şi lâudăro-
şeniile lui Arbaces. Ea zise oarbei să-i aş
tepte reîntoarcerea. Dealtmintrelea Nydia nici 
nu mai vroia altceva. Vocea Egipteanului re
deşteptase întrânsa toate teroriî'e ce i le-a 
inspirat acum câtva timp şi cu o uşurare nes-
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pusă, ea se îndepărtă de supărătoarea tovă
răşie spre a se înapoia la palatul băilor. 

O oră mai târziu, Iulia se întorsese. 
— Ah! să mulţumim zeilor nemuritori!... 

zise ea. In fine am părăsit acea scorbură dră
cească... Vino iute, Nydia, să plecăm... 

Deîndată ce ele fură instalate în lectică, 
lulia reluă foarte mişcată : 

—- «Oh! ce scenă !... Şi acele afurisenii în
fricoşătoare, şi capul de spectru al vrăjitoa
rei!... Dar să nu ne mai gândim la asta... 
Am băutura... Efectele sale sunt sigure, rivala 
mea va deveni indiferentă aceluia ce iubesc, 
şi singură, singură, mă auzi tu, Nydia! voi fi 
idolul lui Glaucus !... 

— A lui Glaucus?... tu ai zis al lui Glau... 
— Eu te-am asigurat până aci că nu era 

vorba de Athenian, dar acum, sunt aşâ de 
fericită la ideia triumfului, încât n'aş mai pu
tea minţi... Da, dânsul e, este frumosul Elin 
acela ce ador!... 

Oh ! atunci ce înspăimântătoare furtună de 
sensaţiuni felurite, se deslănţui în sărmana 
fiinţă a Nydiei... Cum! ea luase parte, azis-
tase la un fapt care, zmulgea pe Glaucus din 
braţele Ionei şi îl dădea pentru tot deauna, 
prin puterea vrăjilor, pe mâna unei alteia şi 
unei alfeia decât a ei, Nydia, o zei drepţi!... 
Ea sufoca sub apăsările inimei sale. 

Din cauza obscurităţei, Iulia nu băgă de 
seamă turburarea tovarăşei sale. Dealtfel ea 
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era îmbătată de viziunile triumfului. Din când 
în când, câteva exclamaţiuni îi scăpară din 
piept, asupra scenei ce se întâmplase în peş
teră. 

Puţin câte puţin Nydia îşi recâştigă cal
mul. Deodată o gândire îi galvaniză cre-
erul : Deoarece ea trebuia să se culce în 
camera Iuliei, poate că o să fie în stare a 
dosi băutura de dragoste!... 

In casa lui Diomede o cină le aştepta chiar 
în camera tinerei fete. 

— «Bea şi mănâncă, Nydia», tu trebue să fii 
îngheţată ca şi mine, căci prin munţi e frig». 

Şi lulia, dârdâind mai mult de emoţiune 
decât de frig, băii mai multe pahare pline 
cu vin mirodenit. 

Băutura de dragoste e la tine?... zise 
Nydia, lasă-mă s'o ţin în mâinele mele... 

Oh!., ce flaconaş micuţ!.. Dar ce culoare 
are băutura asta ?... 

- Ea este ca cristalul, răspunse lulia re
luând flaconaşul. Nu se poate distinge de apa 
curată... pare că n'are nici un gust... flaconaşul 
poate să fie mic, conţinutul său e deajuns spre a 
înlănţui o inimă pentru totdeauna. Acesta se 
amestecă cu un alt lichid şi acela care-1 bea 
nu observă nimic... 

— Efectul'e instantaneu?... 
— De obiceiu. Câteodată trebue să lie 

aşteptat mai multe ceasuri. 



- 1ST. -

- Manele Nydici întâlnind un alt flaconaş' 
pe masă, ea zise mirosindu-1: 

— O h ! ce dulce parfum!... 
— Crezi? Acest flaconaş e înconjurat cu 

pietre scumpe de oarecare valoare. Vrei tu 
Sâ-1 primeşti în locul brăţărei ce ai refuzat 
ieri ? 

— Dacă nu are un preţ prea ridicat 
Atari parfumuri pot reaminti mai bine decât 
orice alt lucru unei biete oarbe, generozitatea 
lulici.... 

— Poţi sâ-1 păstrezi, copila mea. Asta 
nu'mi va aduce vre-o lipsă. îmi rămâne două 
mai bogate decât acesta.... 

1 Oarba se plecă în semn de recunoştinţă 
şi'şi puse flaconul în sânul ei, apoi revenind 
la subiectul ce o robea, întrebă: 

— «Băutura e folositoare şi cu efect, ori 
care ar fi persoana ce ar da-o?...» 

— Desigur, chiar dacă cea mai hâda bă
trână ce există sub ceruri ar da-o de băut 
lui Glaucus, ea-i va părea cea mai frumoasă 
dintre creaturi... 
( Iulia însufleţită de vin şi rcacţiunea ce Se 
opera în spiritul său, era plină de voioşie şi 
we bună dispoziţie, lui râdea cu hohote, plina 
de viaţă şi vorbăreaţă. Ea nu chemă sclavele 
sale ca s'o dezbrace, decât târziu după miezul 
nopţei. Rămasă singură cu Nydia, ca zise: 

— «Această esenţă divină nu mă va părăsi 
Până în ceasul când am să mă servesc de 
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dânsa... Odihneşte-te sub perna mea, băutură 
preţioasă, talisman miraculos şi dă-mi visuri 
frumoase». 

Nydia, îşi turnă apă într'o cupă, o înghiţi 
dintr'o dată spre a'şi stinge setea din gâtlejul 
uscat. 

— «Nydia, ia vin, zise Iulia, îl ai la înde
mâna ta....» 

— Mulţumesc, Iulia, am să pun această am
foră lângă patul meu. A p a e o băutură aleasă, 
spre a răcori frigurile nopţilor noastre de 
insomnie, î.i timpul arzătoarelor nopţi de 
vară. Primeşte mulţumirele şi felicitările mele, 
nobilă Iulia, căci am să te părăsesc probabil 
înainte ca tu să fii sculată. Iona mi-a cerut 
să mă reîntorc de cu vreme. 

— Bine... Sper că atunci când ne vom 
revedea, vei găsi pe Glaucus la picioarele 
mele. 

Ele se întinseră fiecare în patul lor. Iu
lia abătută de excitaţiunea aventurei sale, 
adormi curând şi căzu într'un somn adânc, 
pe când Nydia, cu mintea în pradamnor idei 
neliniştite şi surescitate, aşteptă zadarnic 
somnul. 

— Ah! Venus să mă ajute şi să mă pro-
tejuiască, murmură ea ridicându-se pe culcuşul 
ei. Şi apucând flaconaşul de parfum, ea răs
pândi conţinutul pe caldarâmul de marmoră 
şi curăţă cristalul cu apa din amforă. 

Noaptea era pentru dânsa ziuă. Ea se sculă 
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şi ajunse cu îndemânare lângă Iulia, fără să 
fi făcut cel mai mic zgomot şi'şi vâra mâna 
sa tremurătoare sub pernă. Dorminda nu 
tresări. Suflarea ei regulată, atingea ca o 
dulce adiere fruntea arzătoare a oarbei. Ny-
dia cu totul palpitândâ, strângând preţiosul 
flaconaş în mâna ei chircită, reveni lângă 
patul său şi turnă băutura de dragoste in 
ilaconaşul de parfum, fără a vărsa vre-o pi
cătură. Apoi ea umplu cu apă sticluţa goală 
şi merse pe furiş să o repue la loc, sub capul 
tovarăşei sale. 

Ea se reîntoarse să se culce .şi aşteptă, cu 
inima zvâcnindă de par'că vroia să se rupă, 
apariţiunea zilei. 

Cum răsări soarele, îmbrăcându-se în grabă, 
ea fugi, călăuzită de bastonul ei, apăsându-şi 
pe piept tezaurul furat. 

Portarul Medon salută pe oarbă cu un bună 
ziua amical, pe când ea scobora scara ce 
conducea în stradă. 

Adierea curată şi proaspătă a dimineţei, 
răcori zadarnic fruntea ei, căci un incendiu 
ii ardea sângele. 

— Glaucus... şopti ea cu. avântare, a h ! de
sigur, nici o băutură de dragoste de pe pă
mânt nu va putea să te facă a mă iubi 
atât cât te iubesc eu.... Dar ce-mi pasă dacă... 
••• Şi Iona?... Ah! nu, departe de mine 

Ultimele zii", ale Cttăţei Pompei. 
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orice remuşcare şi orice cocleală... E destul 
timp decând sufer... Oh 1 Glaucus al meu, des
tinul meu e în surâsul tău... şi al tău, al tău 
e în mâinele mele!... O speranţă divină şi 
sfântă, o pornire de bucurie şi de iubire !.... 
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dela tânăr o -întreţinere secretă în păduricea 
Cybelei, pentru a doua zi seara. Şi când ei 
se întâlniră acolo, Olynthus îndoctrinând pe 
Apoecides cu toată căldura- convingătoare şi 
sinceră, ce făcea din aceste fiinţe nişte mar
tiri, îi zise : 

— ffPrefă-te# că-ţi reiei funcţiunile tale şi 
întâia oară când are să vină cineva să con
sulte oracolul, fă cunoscut poporului cu glas 
tare, că e victima unei înşelătorii odioase... 
mvită-1 să intre, pentru ca să poată atinge 
cu degetul şarlatania cu care e amăgit, ara-
tă-i mecanizmul ordinar ce tu mi-ai descris... 
Nu te teme de nimic, Dumnezeu care a apărat 
Pe Daniel e cu noi! Noi toţi, aliaţi şi creştini, 
ne vom găsi în mulţime... Noi vom îmboldi 
Pe cei slabi şi voi.1 excita pe cei îndrăzneţi. 
Profitând de indign 'rea generală, de ruşinea 
Poporului, voi împlântă atunci pe altarele 
Profanate o ramiyă de palmier, simbol al 
Evangheliei...» 

Această sugestiunt; aţâţă pe Apoecides, şi 
0 ambiţiune divină îl cuprinse. 

Una din sărbătorile Jsidei, căzând a doua 
Z1) oferea ocaziunea dorită. Olynthus şi Apo
ecides deciseră a şe întruni în ajun în pădu
r e a Cybelei şi de a regulă procedura ce 
t rebuiâ urmată m vederea succesului între-
Pi'inderei. 

Această convorbire fusese auzită de un 
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se îndepărtaseră, o umbră se ridică din dosul 
paraclisului. 

— «Ah! ah ! am avut dreptate să-J spionez, 
pe scumpul meu contrate Apoecides, şopti 
spionul. Ei ! pe Cybela, discuţiunile ce tui 
întreprinzi cu acest misterios creştin, nu sunt 
nici zadarnice, nici iară însemnătate... N'am 
auzit toate cuvintele voastre, e adevărat, dar 

Voi aveţi no-
isterele zeiţei 
ci spre a de-
ine!... n'o sa 
:hile mele sâ 
:neală a pi ' 0 ' 
i să'mi fie cu 
! Ah!... creş-
inşi aţi fi, e 

•lanurile voas-
le a cunoaşte 
'. secretul.--' 
ifâşurându-se 

casă cu totu' 

cel puţin le-am pr 
bila intenţiune de 
Isis şi mâine o sâ 
cide ceasul şi clip 
liţi singuri... Fie c; 
surprindă toată tei 
ectelor voastre nele 
putinţă să înştiinţez 
tini blestemaţi, or. 
totdeauna posibil de 
tre. Deocamdată m: 
complotul vostru ş 

Şi Calenus - - că' 
în mantiia sa, se 
îngândurat. 

L a Die St. 

Ziua banchetului >mede sosise-
Frumosul Glaucus, sa Iona, i l i a-
gistratul Pansa, ilu . ., epicurean^-
Sallustius, nemuritorul Fuivius. şi elefanţi" 
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Lepidus, formau oaspeţii aleşi şi nu erau 
numai ei singuri. Un senator din Roma, bu-
curându-se de o mare reputaţiune la curte, 
venit la Pompei pentru căutarea sănătăţei, era 
aşteptat, ca un renumit războinic din Hercu-
lanum *), care combătând cu Titus contra evre
ilor, se îmbogăţise într'un mod miraculos. 
Alţii încă trebuiră să vină, căci erâ un bun 
obiceiu de a ii numeroşi la masă. Gazdele 
bogate pofteau până la trei sute de amici. 
Diomede, mai modest, se mulţumise să în
doiască numărul muzelor. Optsprezece mo-
safiri, nu erâ un număr extraordinar. încă de 
dimineaţă, amfitrionul, cu toate că'şi dădea 
aere de eleganţă atică, veghia asupra servi
ciului. Lăsând să fluture haina pe largul său 
piept, încălţat uşor în sandale, el conducea 
sclavii săi cu un beţişor ce servea încă spre 
a administra pedepse, şi mergea din încăpere 
în încăpere în vasta şi îmbelşugata sa casă. 

In bucătărie, unde preoţii banchetului prepa
rau ofrandele lor, erâ un mare vuet de văsăric 
şi un zgomot neobişnuit de glasuri scoase de 
bucătarii cari înjurau şi porunceau. Cu toate că 
erâ toarte mică această încăpere, erâ totuşi pre
văzută cu numeroase cuptoare, tingiri, căldări, 
ceaune, tipare şi modele, fără de care maeştri 
bucătari antici sau moderni se declară incapabili 

1) Oraş nu departe do " Pompei ce a fost acoperit în 
«toelaş timp de Java Vezuviului împreunfl ou un al trei
lea numit: Stabia. 
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de a găti cele mai neînsemnate feluri ele 
bucate. Diomede zise şefului său bucătar: 

— «Veghiaz.ă cu băgare de seamă asupra 
ajutoarelor tale şi să nu te gândeşti ca mâine 
dimineaţă să vii spre a-mi umfla capul cu 
vre-o istorioară despre v r e u n vas ce s'a 
stricat, sau despre vre-o cupă ce a dispărut 
în mod miraculos, altfel vai de spatele tău. 
Iţi pun în vedere că beţişorul meu arc să 
facă pe ca rană lângă rană !... Şi bagă de 
seamă ! Tu m'ai făcut să plătesc aceste potârni-
chi din Frififia cu un preţ destul de exorbitant, 
spre a merită toată îngrijirea ta... nu Ie lâsâ 
să se arzâ... Ş'apoi aminteşte-ţi de boroboaţa 
ce ai făcut ultima dată : După ce te-ai fur-
landisit că ai să frigi potrivit de bine un 
cocor clin Melas, tu ni-1 ai servit tare ca 
pietrele vulcanului Etna *) şi tot aşa de us
cat ca inul. Asta să nu se mai întâmple ia
răşi!... Astăzi te sfâtuesc să fii mai modest 
şi mai prudent. Nu uita că modestia e mama 
marilor acţiuni... Şi de oarece tu nu cruţi 
punga stăpânului tău, fă cel puţin să-i iasă 
în relief gloria risipei sale...» 

— Stăpâne, fii liniştit, prânzul acesta va fi 
cel mai bogat din Pompei, cu începere din 
timpurile lui Hercules !... 

— Bine... e bine... Vei fi numit Congris 

1) Din Sioilia. N. Tr. 
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•cel Mare. Spune-mi... Trebue să-ţi fi rămas 
bani ?... 

— Bani?... te gândeşti, crezi asta stă
pâne?... Dar limbile de privighetori, cârnaţi 
din Roma, stridiile din Bretania şi atâtea alte 
lucruri prea lungi de înşirat, aşteaptă încă 
plata lor... şi dacă nu s'ar fi avut încredere 
în şeful bogatului Diomecle, aş... 

— O h ! cheltuitor extravagant!... dar" tu 
mă ruinezi !... tu mă... Ah ! clacă nu ai să 
fii şi mai şi ca ele obicei u, Senatorul roman 
nu va avea decât dispreţ pentru sărmanul 
Pompeian... La lucru, sclaviile, şi deschide 
ochiul, gustă, inspectează, supraveghiază toate 
celea... 

Diomede se întoarse cu un pas majestuos 
în sala unde trebuia să se ţină banchetul şi 
acolo contemplă cu o privire încântată, po
deala de mozaic ce lucea ca cristalul, fântâ-
nele ţâşnitoare cu ape perlate, florile de o 
frumuseţe strălucitoare şi cu parfumuri pă--
trunzătoare. 

— Unde e fiica mea ? întrebă el. 
I se spuse ca Iulia erâ la baie şi el de-

a.sernenea se grăbi să meargă a-şi purifică 
corpul înaintea prânzului, după obiceiul Ro
manilor. 
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III. 

B a n c h e t u l . 

Sallustius, deşi de moravuri uşoare, avea 
calităţi demne de preţuit şi de n'ar fi avut 
toana să fie filosof, el ar fi putut fi un amic 
sigur şi un cetăţean util. Crescut în una din 
acele şcoli din Roma, ce imită pe Elini îm-
bâcsindu-se cu înţelepciunea lor, Sallustius se 
pătrunsese de doctrina recenţilor epicurieni 
ce conrupseseră maximele simple ale maeş
trilor lor celebri. El se aruncă în braţele 
tutulor plăcerilor, cu sinceritate convins că 
fiinţele superioare, adevăraţii înţelepţi, sunt 
aceia ce trăesc prin bucuria simţurilor. Eru
dit şi spiritual, eră plin de inimă. Sincerita
tea viţiurilor sale chiar eră aşa de leală, încât 
ieşea la iveală ca o virtute, pe lângă dez-
măţarea lui Claudius, sau lingoarea femeeascâ 
a lui Lepidus. El erâ un tovarăş bun şi in
teresant. Glaucus îl preferă tutulor celorlalţi-
1 )ealtmintrelea, Sallustius, admiră nobilele 
simţiminte ale Athenianului, şi-1 iubea aproape 
tot atâta cât şi un tipar de mare, sau o cupa 
cu vin vechiu din Ealcrno. 

Glaucus şi Sallustius îndreptându-se spre 
casa lui Diomede, îşi făcură din bogatul ne
guţător subiectul convorbirei lor : 

— «Acest bătrân cumătru e destul de trlf 
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vial, zicea Sallustius, dar pivniţa lui are ca
lităţi superioare.» • 

— Şi fata sa e plină de gust... 
—- E adevărat... Şi totuşi farmecele sale,, 

pe cât se pare te lasă foarte nepăsător ?... 
Eu cred că Claudius atât aşteaptă ca să te 
înlocuiască în bunele graţii ale Iuliei. 

— Asta nu'mi pasă, te asigur. D e altfel, 
la banchetul frumuseţei sale, toţi oaspeţii 
sunt bine veniţi... 

— Tu eşti sever, Glaucus. Eu nu pot să 
mă opresc de a o admiră... Vezi tu, ea 
are tipul corintian... Dar ce ! la urma urmei, 
Claudius şi ea ar ii o pereche potrivită... 
Dacă Claudius n'ar fi atât de fericit la joc !... 
Crezi tu că înşeală şi măslueşte ? 

— Scumpul meu, Claudius e nobil... e 
are de susţinut rangul şi demnitatea sa şi 
trage clapa ca un potlogar spre a trăi ca 
un patrician... 

— Ha! . . . ha! . . . din fericire am părăsit za
rurile în favoarea Ionei, continuă Glaucus. 
Mulţămită ei eu răscumpăr nebuniile mele 
din tinereţe... Te asigur, Sallustius, că noi 
avem înclinaţiuni mai sănătoase şi mai no
bile decât acelea ce ne-au condus, prin trân
dăvie, până aci, în staulul lui Epicur. 

— Vai! răspunse cu melancolie Sallustius, 
ce ştim noi mizerabili muritori, decât că 
viaţa e scurtă şi că viaţa de apoi, e pentru 
noi un abiz nesfârşit şi nepătruns ?... Cea mai 
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mare înţelepciune e deci de a profita de 
ora prezentă, căci ziua de mâine nu e a 
noastră. 

— Pe Venus, poate că tu ai dreptate. 
Ştim noi cel puţin să ne bucurăm de viaţă 
aşa cum ar trebui să şi facem ?... Cu toate 
defectele tale, sunt forţat să-ţi dau dreptate, 
Sallustius ; tu eşti cel mai leal desfrânat ce 
cunosc, şi dacă un pericol m'ar ameninţă, 
cred că tu eşti singurul cari ar rădica un de
get spre a mă scăpă. 

—• Poate că n'aş avea puterea, dacă ar 
fi tocmai în mijlocul cinei, răspunse cu voio
şie Sallustius. 

— Ah !... iată-ne sosiţi, zise Glaucus. 
Diomede arătă pretenţiuni literare şi în

cercă să se pasioneze pentru tot ceeace eră 
elin. De aceia onoră pe Athenian cu o aten
ţiune cu totul deosebită. 

— «Amicul meu, zise el cu un gest afectat, 
c i sunt un clasic... Sala unde vom prânzi, e 
în stil elin... îmi pare, nobile Sallustius, că la 
Roma nu se găseşte nimic «asemuitor...» 

— O h ! replică epicurianul, cu o subtili
tate prea ironică spre a fi înţeles de comer
ciant, voi Pompeieni, combinaţi cu ingenuitate 
I lelada cu Roma. Fie ca bucatele cu care o 
să ne desfâtâm, să se asemene cu arhitec
tura ta !... 

— Ai să vezi, Sallustius, ai să vezi, căci 



— 205 — 

dacă noi avem gust la Pompei, apoi avem 
şi bani !... 

— Două lucruri delicioase, replică filozo
ful, dar... iată frumoasa Iulia. 

La Elini, femeile erau podoaba banchete
lor ; la Romani, clin contra, ele nu erau ad
mise decât rareori şi atunci banchetul se 
termina ele cu vreme. Bogat înveşmântată 
într'o rochie albă, cusută cu aur şi împodo
bită cu perle, strălucitoarea Iulia răspunse cu 
graţiozitate saluturilor celor doui invitaţi. 

In acelaş timp, sosiră Lepidus, Pansa şi 
femeia sa, Claudius, .şi seriosul senator ro
man. Apoi Fuivia urmă poetului Fulvius ce 
semăna cu văduva prin nume şi prin spiritul 
său cu totul femeiesc. In curând apăru .şi 
marţialul războinic din Herculanum, secundat 
de umbra *) sa. Iniîne se prezentară toţi oas
peţii de mai mică importanţă, exceptând pe 
lona ce era încă aşteptată. 

1 )upă obiceiu, spre a părea bine crescut, 
după saluturile de rigoare, cordialele strân
geri de mâini, sau îmbrăţişări, lumea trebuia 
•să admire, înainte de a se aşeza, bronzurile, 
picturile şi obiectele de artă. Cu toţi trecură 
s ă examineze încăperile. 

— Ce superb Bacchus ! zise senatorul. 
— Un fleac ! replică neguţătorul. 

. 1) Tovarăş părăsit; aplaudator al cuvintelor soldatului 
?i repetător. 
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•— Oh ! ce picturi răpitoare !... zise Ful via. 
— Ba nu!... foarte ordinare... 
— Ce frumoase candelabre! strigă Ves-

pius, războinicul. 
— Foarte frumoase ! accentua umbra sa. 
— Fleacuri, vă spun... fleacuri, repetă Diu-

mede triumfător. 
Iulia întâlni pe Glaucus lângă o fereastră 

ce dâ pe terasă şi-1 întrebă : 
— «E oare o virtute atheniană, Glaucus, de 

a fugi de persoanele, ce altă dată le căutai 
cu stăruinţă?...» 

— Nu... d e l o c ! frumoasă lulia. 
— Totuşi îmi pare că aceasta este o ca

litate sau un obiceiu a lui Glaucus. 
— Glaucus n'a evitat niciodată un amic, 

zise Elinul, apăsând asupra acestui cuvânt. 
— Atunci Iulia e pusă pe această treaptă?... 
— însuşi împăratul ar fi măgulit să aibă 

un amic într'o fiinţă atât de încântătoare. 
— Aceasta e a înlătură chestiunea. Să 

vorbim despre altceva: Se spune că tu eşti 
unul din admiratorii frumoasei Iona. 

— Frumuseţea, plăcută Iulia, ne forţează 
totdeauna să admirăm... 

— O ! Athenianule... tu eşti prea subtil... Fii 
.sincer, lulia este ea într'adevăr amica ta?... 

— Dacă ea mi-ar acordă favoarea amici
ţiei sale, aş binecuvânta pe zei, şi aş însemnă 
acea zi cu o piatră albă... 

— Tu nu vorbeşti deschis, privirea ta e 
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neliniştită, tu păleşti... Iona soseşte, tu ai 
Vâzut-o... şi... muncit de dorinţa de a o în
tâlni, iată-te înfrigurat şi turburat... 

Intr'adevăr Iona intră, şi fără voie, ea îşi 
trădase emoţiunea ei, văzând pe Glaucus cu 
„Şeloasa şi mândra ei rivală. 

— Admiraţiunea pentru o femeie, trebue 
°are să mă facă nedemn de amiciţia unei 
alteia ? zise Elinul stăpânindu-şi nerăbdarea. 

e ro£T) Iulia, nu dădea dreptate atacurilor 
Poeţilor contra sexului tău... 

— Voi încerca... încă un cuvânt, Glaucus, 
t l 1 ai să te căsătoreşti cu Iona ?... 

— Dacă destinul o va permite, da, căci 
a c e a s t a este cea mai scumpă speranţă a mea !... 

— Ai să primeşti din parte-mi, ca zălog 
c ' c stimă şi ca urare de fericire, un dar pen-
t r u logodnica ta ? 

— - Eu nu pot refuză un atare semn de 
simpatie... Voi primi darul din mâinile tale, 
C a şi cum însăşi zeiţa Fortuna mi l'ar oferi... 

~— Atunci, după sărbătoare, vino să mă întâl
n i în camera mea si am să ti-1 dau... Nu 

u 'tâ... 
, ts>i pe când Glaucus alergă spre Iona, fiica 
,U l ' ^iomede întâmpină pe soţia Iui Pansa care 
^°dase o discuţiunc serioasă cu văduva Ful-

Ia- Aceasta, adresându-se fiicei lui Diomedc, 
0 ' '«reba : 

Ai văzut tu Iulia pe noul tigru?... 
— Nu. 
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— Cum se . poate ? Dar toate femeile din 
Pompei s'au dus sâ-1 vadă. E superb !... 

— Sper, că se va găsi repede un crimi
nal. Soţului tău, adăugă Iulia, întorcându-se 
spre femeia lui Pansa, îi lipseşte activitatea, 
în această afacere. 

— E sigur, bombăni aceasta, că legile sunt 
de o indulgenţă extraordinară, căci prea pu
ţini răi făcători sunt indicaţi pentru supliciul 
arenelor şi gladiatorii devin nişte muieroşi-
Luptătorii JCU bestiile cei mai îndrăzneţi se îh-
voesc lesne să se măsoare cu un mistreţ sau 
un taur, dar îndată ce e vorba de un leu 
sau' de un tigru, e altă chestiune... jocul Ic 
pare prea periculos!... 

— Ei sunt demni să poarte mitre *), zise 
tânăra iată cu dispreţ. 

— Oh ! n'aţi văzut noua casă a scumpu
lui nostru poet Fulvius, reluă soţia lui Pansa, 
o adevărată minune şi de un gust ! Numai.•• 

— Numai că are la el acasă nişte picturi 
atât de riscate, încât nu le poate arătă le-
meilor. 

— ()h ! exclamară convorbitoarele scanda
lizate. 

— Ce voiţi ? zise văduva, e un poet, ei 
sunt toţi bizari poeţi, dar cu toate acestea 
noi tot îl iubim. Fulvius e un om plăcut ş1 

l) Oamenii uari îşi puneau pe cap mitra, treceau di't'P 
afemeiaţi. 
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versurile lui sunt fermecătoare. Ce progrese 
în poezie!... Nu mai are nimeni curagiul să 
citească pe autorii vechi. 

— Te aprob, zise femeia lui Pansa, în noua 
şcoală se află cu mult mai multă vigoare şi 
energie. 

Războinicul sosea legănându-se ca o raţă. 
— Când văd astfel de figuri, zise el urh-

flându-se in pene, mă reconciliez cu Pacea ! 
— Eroii sunt toţi nişte măgulitori, răspunse 

iute Fulvia spre a luă asupră-şi lauda. 
Vespius arătă o podoabă ce atârnă de 

gatul lui şi zise : 
— Eu protestez '... Pe acest lanţ ce am 

primit din însăşi mâna împăratului, vă afirm 
c ă sunt tot aşa de sincer cât trebue să fie 
un soldat! 

— Cum ţi se par femeile din Pompei ? 
întrebă Iulia. 

- Pe Venus, de o frumuseţe măreaţă !... 
bunătăţile ce mi Ic arăt mie, îndoesc poate 
Ş1 farmecul lor în ochii mei... 

- E adevărat, ne plac războinicii, zise 
femeia lui Pansa. 

- E i ! pe Hercule, o văd întradevâr ! E 
cfiiar foarte stânjenitor să fii celebru. Inchipuiţi-
V a că la Herculanum, lumea se urcă pe acope
rişul atrium-ului meu, ca să mă poată zări 
l n compluvium!... Admiraţiunea cetăţenilor este 
m : i i întâi foarte plăcută, dar în curând de-
V l n e o tortură... 

14 
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— Cât de bine te înţeleg, o Vespius! 
strigă poetul unindu-se cu grupul. Eu sufer 
aceleaşi încercări... 

— Tu!. . . zise războinicul înălţându-şi tru
pul său de atlet şi zdrobind cu un ochiu de 
nesocotinţă plăpânda persoană a lui Fulvius. 
In ce legiune te-ai distins ? 

Poetul, consultând femeile cu privirea, răs
punse : 

Tu poţi vedea trofeele mele chiar în 
Forum. Am fost tovarăş de cort cu marele 
Mantovan. 

— Nu cunosc nici un general din Man-
tova, şopti cu seriozitate soldatul. Dar în-
fine ce campanii ai făcut tu ? 

— Pe aceia din Helicon... 
— N'am auzit niciodată vorbindu-se de 

dânsa. 
— Nu e de mirare, Vespius, el glumeşte 
— El glumeşte! Pe Marte !... sunt eu om 

de luat în râs?... 
— Dar chiar însuşi Marte eră amorezat 

de mama răsurilor1). Calmează-te, te rog, şl 
află o Vespius! că eu fac pe războinici ne
muritori: eu sunt poetul Fulvius!... 

— Ah! mai ales, zise încetinel Sallustius 
la urechia Iuliei, să nu-i vie cheful să nernu; 
rească un astfel de moftangiul... Ce ar zice 

^ , . — I I — - !••• O 

posteritatea ? 

1) B vorba do zeiţa Venus. 
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Semnalul banchetului calmă uluiala solda
tului, spre satisfacţiunea tutulor. 

Am şi văzut la Glaucus acasă, cum se 
dădea un mare prânz la Pompei ; deci e 
inutil de a reveni asupra acestui subiect. 

lona şi Glaucus, în semităcerea începutului, 
Putură să schimbe în voie cu glas încet acele 
cuvinte neînsemnate şi nelămurite, acele mici 
nimicuri încântătoare, fără înţeles, pentru un 
indiferent, dar cari sunt pentru acei ce se 
albesc de o elocinţâ atât de convingătoare. 

— Voi lua locul Ionei... îşi zicea Iulia fi
xând asupra logodiţilor ochii săi scânteetori. 

Claudius observând pe fiica lui Diomedc, 
Pândea ciuda ei spre a se folosi de dânsa, 
-kl îi transmitea de departe fraze alese de 
curtenire şi de spirit... Fiziceşte el erâ foarte 
"ine constituit şi" de înaltă naştere. Propu
nerile sale nu displăcură Iuliei la care vani
tatea domină iubirea. 

Sclavi foarte tineri, însărcinaţi cu serviciul 
băuturilor, li se scoteau sufletul cu lucrul de 
către epicurianul Sallustius, ce făcea să i se 
•nlocuiascâ o cupă goală cu alta plină, cu 
a tâ ta aprindere şi vioiciune, încât s'ar fi cre-
znt că avea de gând să sece de vin întinsa 
Pimniţă a lui Diomede. 

Comerciantul, văzând cum se goleşte ara-
°ră peste amforă, cu mutra chirchilită, se 
° a i a că a ales pe Sallustius ca director al 
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banchetului Arbiter bibendix), cu atât mai mult 
cu cât eiebii2) sprinteni şi veseli, ajutau ad
mirabil pe Sallusţius, rivalizând cu un zel ce-i 
amuza. 

— Ah ! fâră cruţare, nobile senator, zicea 
Sallusţius, tu te încovoezi de geaba, cingă-
toarea ta de purpură nu te va scăpa... Tre-
bue să bei !... 

- Pe zei! am deja un mang-al de cărbuni 
în pulmonii mei, nu mă auzi cum tuşesc ?..'• 
Tu mergi aşâ de iute încât nici Faeton °) 
însuşi nu te-ar putea urma... Plăcutul meu 
Sallusţius-, cruţâ-mâ... 

— Nu, pe Vesta, eu sunt un suveran ne
părtinitor... Bea !... 

Nenorocitul senator fu silit să se execute..-
Vai ! fiecare cupă golită îl apropia de ţăr
murile Styx-ului 4 ) . 

— Mai încet, rege al meu, murmură Dio-
mede... femeile... 

- Amorul iubeşte beţia. Oare Ariana n'a 
adorat pe Bacchus?... 

Conmesenii deveneau din ce în ce mai vor
băreţi şi zgomotoşi. La dezert, sclavii trecură 
purtând apă parfumată cu mira şi tămâie, 
pentru ultima spălare. 

1) Arbitrul ţuoualei. N. Tr. 
2) Tineri cărora abia Io mijeşte mustaţa. Flăcăi»?1' 

i\. Tr. 
8) Bupâ mitologie—carul Soarelui mânând caii. N. 1J': 
i) H;':n poale care so trecea în Infern. Sonzul i'raz01 

B : ca va muri. N. Tr. 
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Pologul ce sta întins peste capetele oas
peţilor, fu ridicat, şi pe o coardă întinsă dea-
curmezişul, un dănţuitor începu mişcările sale. 

Cu toate acestea, după câte-va ceasuri, 
banchetul se apropia de sfârşit. Senatorul 
obosit, vroi să dea semnalul de plecare. 

— Aşteptaţi, amicii mei, zise gazda, mai 
ev încă o distracţiune. 

Diomede dădu unui sclav o poruncă cu 
voce înceată. Sclavul ieşi şi reveni de îndată. 
cu un taler conţinând tablete pecetluite cu 
îngrijire şi destinate unei loterii, jocul pre
ferat al lui August ce-1 introdusese la Roma. 

Fiecare trebuia să ia o tabletă şi s'o plă
tească cu preţul scris înăuntru, preţ cu totul 
neegal, adesea excesiv. Aceasta constituia şi 
farmecul acestui soiu de petrecere. 

Poetul câştigă una din poemele sale. 
Niciodată un medic n'a înghiţit cu mai marc 
•silă una din hapurile fabricate de dânsul. 

Războinicului îi căzii un călaf, ce conţinea 
Un ac «le petrecut şireturile de ghete, ceeace 
provocă o mulţime de glume asupra lui 
Hercule şi fusul său. 

Văduva Fulvia câştigă o cupă. Iulia o 
c opcă de manta bărbătească. Lepidus o cu
t's cu musculiţe l) pentru femeie, dar lotul 
C e l mai potrivit reveni lui Claudius, ce trăia 

1) Sau murse, adică uişto rondele mici negre cu oare 
e acopere bubuliţole de pe obraz. N. Tr. 



• clin jocurile de noroc, şi care păli de furie 
găsind sub plic zaruri măsluite... 

Un accident supărător şi de rea preves
tire, întunecă brusc veselia conmesenilor : 
Glâucus obţinând prin sorţi cel mai frumos 
lot, anume o statuetă de marmoră reprezen
tând pe zeiţa Fortuna *), lucrată cu cea mai 
delicată artă elină, o văzu alunecând din 
mâinile sclavului ce i-o aducea şi sfârâmân-
du-se pe mozaicul lucitor. Asistenţii simţiră 
un fior trecându-le prin corp şi de la sine 
toate buzele invocară pe zei. Numai Glaucus 
arătă mai multă tărie. 

— Dulce prietenă, zise el, întorcându-se 
spre lona palidă de emoţiunc, primesc a-
ceastă prevestire : ea însemnează că zeiţa 
Fortuna, fâcâ.ndu-te să fii a mea, nu poate să 
mai deâ nimic. F a îşi sfărâmă imaginea ca 
sâ nu'mi lase decât pe a ta... 

Sallustius, spre a răsipî emoţiunea pro
dusă de acest accident, îşi acoperi cupa Oi 
(lori şi bău în sănătatea amfitrionului. Apoi 
se ridică paharul în onoarea împăratului şl 
a lui Mercurius, zeul frumoaselor Vise. 

Infine, după o ultimă libaţiune, ei se des
părţiră. 

Soarele se lăsa in jos pe orizont. Stra
dele erau aşâ de strimte şi oraşul aşâ de 
mic, încât nu se întrebuinţau carele şi lectr-
cele, decât pentru o plimbare sau o călăto-

1) Fortuna o zeiţa norocului. N. Tr. 
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rie în afară din cetate. Conmesenii, după ce 
'şi au pus sandalele lor lăsate la uşa sălei, 
se reîntoarseră acasă pe jos, urmaţi de sclavii 
lor. După plecarea mosafirilor şi a Ionei, 
Glaucus trecu în camera Iuliei, care cu totul 
înfrigurată, aştepta vizita sa : 

— «Glaucus, zise ea, lăsând ochii în jos, 
eu văd că iubeşti întradevăr pe Iona. Ea o 
merită căci e foarte frumoasă...» 

— Iulia e destul de încântătoare spre a 
fi şi generoasă !... Da, iubesc pe Iona şi 
printre adoratorii ce te tămâiază, fie să poţi 
găsi unul aşa de sincer ca mine... Eu o do
resc din toată inima !... 

— Voi ruga pe zei să-mi acorde această 
favoare... Ţine, Glaucus, iată perle pentru 
Iona... Junona să-i dea zile nenumărate, pen
tru ca să le poată purta mult timp !... 

Ea dădu tânărului o casetă conţinând un 
şir de perle de valoare mare. 

Logodiţii av^au obiceiul să primească atari 
daruri. Glaucus acceptă deci şiragul fără nici 
Un scrupul, propunându-şi de altmintrelea să 
facă şi el — totdeauna mândru şi curtenitor 
"— un prezent de un preţ cu mult mai ri
dicat. 

Cu un gest graţios, ea îi opri mulţumirile 
Pe buze, apoi vărsând vin într'o cupă, a-
dăngâ : 

«In astă seară ai băut deseori în sănă-



— 216 — 

tatea tatălui meu. Să bem acum întru aceia 
a Ionei şi a fericirei sale». 

Ea îşi udă buzele în cupă şi o oferi lui 
Glaucus. 

Obiceiul fiind ca el să o golească până la 
ultima picătură, nu se codi. 

Iulia, neştiind de şmecheria Nydiei, urma 
mişcările sale cu o privire neliniştită şi plină 
de pasiune. Ea îşi zicea că dacă băutura de 
dragoste nu-şi va face efectul imediat, pute
rea farmecelor sale va grăbi rezultatul vra-
jei. Dar Glaucus puse cu răceală cupa pe 
masă şi se întreţinu cu dânsa, cu bunăvoinţă 
şi linişte. Ea se sili zadarnic să-1 reţie mai 
mult timp, el plecă fără să fi manifestat nici 
cea mai mică emoţiune. 

Deşi mirată şi decepţionată, Iulia erâ ve
selă. Ea spera. 

— «Mâine, îşi zise ea, asta se va întâmpla 
mâine !...» 

IV. 

O t r a v a . 

— Glaucus, ajungând acasă la dânsul, găsi 
pe Nydia aşezată sub galeria gradinei. Ea 
alergase acolo, sperând că are să reintre de 
vreme şi-1 aşteptă înfrigurată, temătoare şi 
visătoare, decisă să profite de prima oca-
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ziune ce se va prezenta, spre a încerca pu
terea băuturei de dragoste. 

Când Glaucus străbătea galeria, cerul era 
minunat împodobit cu haina sa de purpură, 
pe care aburii amurgului abia îi adumbrea. 

— «Iată-te, Nydia, tu mă aştepţi pe mine ?» 
— Nu, tocmai am udat florile, şi mă odih

nesc puţin înainte de a plecă din nou. 
— Ele trebue să fi fost mulţumite, florile 

mele, căci azi a fost şi o căldură.... zise Gla
ucus aşezându-se jos. Eşti bună să chemi pe 
Davius; vinul lui Diomede îmi face sete, aş 
vroi să beau ceva rece. 

Aşa dar deodată se oferea ocaziunea aş
teptată.... 

Nydia tremură. Glaucus îi preîntâmpină cea 
mai arzătoare a ei dorinţă. 

— Alerg să-ţi prepar, zise ea, una din acele 
băuturi compuse din miere şi din vin răcit 
cu zăpadă, cum îi place Ionei. 

— O h ! dacă Ionei îi place, e cleajuns; 
Voi primi această băutură cu bucurie, chiar 
de ar fi otrăvită. 

Oarba dispăru tremurândă şi palidă. Ea 
reveni în curând cu o cupă ce o întinse tâ
nărului. 

Ce n'ar fi dat ea atuncea ca ochii săi, timp 
de câteva minute, să fie deschişi la lumina 
cerurilor!... Oh! să vază pe faţa lui Glaucus 
1(-:dizându-se cea mai scumpă speranţă a sa, 
s ă vază aprinzându-se prima lucire a acestei 
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iubiri aşteptate, în schimbul căreia ea erâ 
gata să-şi dea vieaţa sa!... Să contempleze 
cu o aprindere sfântă a Perşilor, aurora acestui 
soare ce erâ să lumineze — după credinţa 
sufletului ei naiv şi credul — pentru totdea
una întunecimile nopţei sale vecinice!... 

Desigur, între emoţiunile oarbei şi acelea 
ale trufaşei Iulia, erâ o întreagă lume de sen-
saţiuni diferite. Ceiace Iulia profana cu numele 
de amor, nu erâ decât nişte mici pasiuni 
u.şuratece, necaz şi simţimânt josnic de răz
bunare, dorinţă de triumf neghiob pentru de-
şertăciunna ei jignită... Inima Tezalianei, din 
contra, se frământa cu o pasiune curată ş1 

prea profană spre a fi stăpânită, pasiune săl
batică şi oarbă, clar în care nu intra nici un 
simţimânt mârşav şi degradator... Stăpânită 
de natura ei năvalnică de amorezată înflăcă
rată şi sinceră, cum ar fi putut ea rezista sa 
cucerească pe Glaucus, atunci când dânsa 
credea că are putinţa?... 

Impleticindu-se, ea se susţinu de zid. Ea 
erâ palidă de speriat, buzele ei întredeschise 
aspirau aerul cu repeziciune clin cauza unei 
înăbuşiri violente ce zgârcea de suferinţă micile 
ei mâini asudate. Cu un zbucium ce oprea 
bătăile inimei sale, ea aştepta primele cuvinte 
din partea aceluia ce ea iubea. 

Glaucus duse cupa la buzele sale şi încep11 

să beâ, dar privirea sa oprită pe neaşteptate 

-i* 



— 210 — 

pe iaţa Nydiei, ce deodată devenise de o 
paliditate de moarte, îl făcu să strige : 

—- Nydia... Nyclia mea, sărmana mica mea 
.\ydia! ce ai tu?... Tu mă înspăimânţi... de ce 
râu violent eşti tu oare izbită aşa de repede?'.. 

El se ridicase şi se repezea spre a o sus
ţine, când o durere stranie si adâncă îi zgârci 
inima şi-i îngheţă vinele sale. O senzaţiune 
nelămurită, încurcată, ameţitoare şi neînţe
leasă îi apăsa creerul... I se păru c i picioa
rele sale nu mai atingeau pământiii. 

Şi o veselie irezistibilă, ce avea ceva lu
gubru şi supranatural, îl apucă... El scoase 
un lung hohot de râs din piept, bătu din 
palme şi se zbătea cu braţele în aer, în prada 
unei surescitaţiuni nedescrise. I se părea ca 
tâmplele au să i-se sfărâme. 

Accesele de hilaritate ale lui Glaucus deş
teptară pe Nydia din turburareâ ce o para
liza. Ea nu putea să vază alterarea trăsătu
rilor feţei ale nenorocitului, nici paşii săi .şo
văitori, dar urechia ei fu izbită de agitaţia 
lui înfrigurată şi o îngrozi fără să poată şti 
de ce.... 

Glaucus pronunţă Cuvinte zmintite şi fâră 
şir. Devenea el nebun? Ea alergă la dânsul, 
căutându-1 cu mâinele sale şi în hne îi întâlni 
genuchii, îi îmbrăţişa şi căzu plângând cu 
suspine, la picioarele sale. 

— Glaucus.... O h ! Glaucus... tu nu mă 

file:///ydia
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urăşti... spune... vorbeşte-mi, oh !• vorbeşte, 
te rog în genuchi!... 

— Pe zeiţa frumuseţei, insula Cypru e o 
insulă miraculoasă, acolo îţi umpli vinele cu 
vin în loc de sânge... Oh!.. . iată colo se 
deschide vinele unui faun, spre a ne arăta 
cum sângele lui fierbe şi arde... Eh! anticul 
zeu al bucuriei, un ţap îţi serveşte la călărit!.. 
A h ! ce coamă mătăsoasă mai are! . . . El e 
mai bun ca toţi caii părţi. Vezi tu, vinul tău 
e prea tare pentru noi muritorii.... O h ! ce 
frumoase sunt toate astea!... Crengile dorm... 
Valurile verzi ale pădurei au înecat Zefirii.. 
Nici un vântuleţ în aer... Visurile moţăesc 
cu aripile strânse sub ulmul nemişcat... Mai 
departe, o undă de azur scânteiază sub flăcările 
sudului tăcut... o fântână!... O fântână ţâş
neşte spre cer!... A h ! poţi tu să străluceşti 
mult şi bine, vezi tu, să'ţi agiţi tu braţele 
tale de cristal, tu n'ai să ajungi niciodată să 
stingi razele soarelui meu elin!... Iată!., ce... 
ce e asta?... O formă se arată colo printre 
ramuri, alunecând ca o rază de lună... E o 
femeie!... O ghirlandă de foi de stejari îi în-
podobeşte cosiţele... Ea poartă un vas răs
turnat, de unde se varsă ape orbitoare... O h ! 
ce cap neasemuit!... Priviţi-o!... Nici un om 
n'a văzut ceva la fel!... Dar... noi suntem 
singuri... nu e decât dânsa şi cu mine în în
tinsa pădure!... Nici un surâs pe buzele sale... 
ea se strecoară încet, melancolică... Ah! zei 
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teribili!... să fugim'... fugiţii... e o nimfă, o săl
batecă fee a pădurilor şi a munţilor... Cine 
o vede pierde raţiunea... Fugiţi, ea m'a des
coperit... Am să înebunesc!... 

— O h ! Glaucus, nu mă recunoşti tu? Dacă 
aiureala ta continuă, are să mă omoare, strigă 
Nyclia. 

O nouă schimbare se operă în spiritul ne
fericitului Glaucus. Punându-şi mâinile pe zu
lufii rnătâsoşi ai Nydiei, el îi mângâia, pri-
vindu-i cu atenţiune. In lanţul rupt al ideilor 
sale, el crezu că recunoaşte pe Iona, şi 
această vedenie mări demenţa sa, adăogân-
du-i zvăpăiala patimei. 

— Pe Venus, pe Diana şi pe Junona, eu 
jur, strigă el, deşi am lumea pe umerii mei, 
ca altădată Hercules compatriotul meu... Ei 
da ! Romani stupizi, s'o ştiţi, tot ce e mare 
e elin!... Fără noi, n'aţi avea zeii... Ce spu
neam eu... A h ! da, lumea... lumea asta ce o 
am pe umere... aş lăsa-o să cază în neant, 
pentru un surâs al Ioneil... 

Vocea sa luă o dulceaţă plângătoare : 
— Frumuseţe divină şi adorată, tu nu mă 

iubeşti?... Tu nu mă găseşti demn de tine... 
Egipteanul m'a bârfit?... Şi totuşi am rătăcit 
ceasuri întregi împrejurul casei tale... oh ! 
foarte adeseori, da... am veghiat sub stele, 
aşteptând ca tu, soarele vieţii mele... să apari 
în fine... Şi tu nu mă iubeşti... Părăsirea ta... 
dar asta e moartea?... Nu mă părăsi!... A h ! 
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iată... eu simt că n'am de trăit decât câteva 
clipe! Lasă-mă să te contemplu, până la ul
timul meu spazm ! Născut în îmbelşugata ţară 
a părinţilor tăi... Am cules zambile şi roze 
printre mănuchile de măslini din Ilyssus 
Strămoşii tăi erau fraţi alor mei... Tu nu tre-
bue să mă părăseşti... Poate să spună cât 
va vrea că acest pământ e frumos, că cerul 
său e limpede, eu am să te iau cu mine in 
Helada... şi atunci vei vedea adevărata fru
museţe.... O h ! sinistră arătare!.. . ce vii să 
faci aci? Iată-te intre ea şi mine... Moartea 
e întipărită pe fruntea ta de o linişte înfri
coşătoare!... Te şi văd printre câmpurile de 
aişor... Tu surâzi şi acest surâs mă ucide!.... 

Orcus !... Tu eşti Orcus, dar oamenii te 
numesc Arbaces !... Eu te cunosc, monstrule!... 
Fugi dar, umbră blestemată, fermecătorii le 
tale nu vor servi la nimic!... 

— Glaucus... Glaucus... şopti Nydia într'un 
sufllet. Şi murindă de remuşcări şi de durere, 
ea căzu sfârşită şi fără cunoştinţă. 

— Cine mă chiamă? strigă el. Iona... e 
ea!... Ei o iau cu dânşii... Să o scăpăm!...-
Iona!... Eu viu.... eu viu!.... 

Şi dintr'o săritură trecând de galerie, el 
străbătu casa şi se aruncă în stradă, clătinân-
du-se ca un om beat şi vorbind cu glas tare. 

Funesta combinaţiune curgea în vinele sale 
ca focul şi pustiirile sale eraîi mărite prin 
excitaţiunea banchetului. Obicinuit cu excesele 
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ce urmau cinelor nocturne, cetăţenii surâdeau 
dându-şe la o parte spre a-1 lăsă să treacă... 
Dar aceia-ce fixau ochii lor "pe faţa sa, ce nu 
mai avea nimic omenesc, se înnorară de 
spaimă. 

Nenorocitul parcurse stradele populate, in-
dreptându-se către casa Ionei. Ajuns într'o 
mahala pustie, el intră în păduriceaCybelei, 
unde azistă la un spectacol ciudat. 

V 

A s a s i n ! 

Arbaces, în nerăbdarea ce-1 rodea, ieşi spre 
a se duce la lulia, în scop de a şti dacă 
fatala compoziţiune fusese administrată lui 
Glaucus. El purta la cingătoarea sa tabletele 
şi tocul, cu care se înarma orce Roman înainte 
de a ieşi din casă. 

Acest instrument ascuţit ce servea la scris 
pe tabletele de ceară, erâ de asemenea o 
armă de temut. Cassius a izbit pe Cesare 
cu tocul său. 

încă slab, cu toate medicamentele ce le 
datoră ştiinţei sale, Arbaces umblă în noap
tea răcoroasă sprijinit de un lung baston. 

Oh ! frumosul clar de lună a unui cer 
meridional !... In acest climat de vis, ziua şi 
noaptea se succed cu atâta repeziciune, încât 
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aproape nu e amurg. O reflectare pur
purie în nori, nuanţe roze pe ape, o umbră 
uşoară străbătută de luciri şi de miriade de 
stele, se aprind de îndată pe oceanul aerian..-
Luna argintată lumină cu dulcea sa claritate 
antica pădure a Cybelei ce trebuia să stră
bată Arbac.es. Ea proiectă gingaşele ei re
flectări printre ramurile arborilor gigantici, 
ce întindeau pe teren umbrele lor colosale. 
Albeaţa templului se desprindea straniu din 
mijlocul frunzişului întunecat. Umbra unui om 
ce păşea cu un mers grăbit şi furişat, se 
arătă deodată : Eră Calenus, preotul Isidei. 
El merse să se ascunză în locul unde pădu
rea sacră eră mai nepâtrunsă şi aşteptă. 

Totul dormea, în aparenţă, în singuratica 
grădină. Sunetul vocilor vesele a câtorva 
adoratori devotaţi ai lui Bacchus; ce se reîn
torceau acasă, ajungea slab până la urechile 
preotului, ca şi notele depărtate ale unei 
muzici ce ar cântă pe aleele de plimbare. 

Chiar în momentul când Arbaces trecea 
pe lângă locul sfânt, Apoecides încrucişa 
drumul cu dânsul, mergând să se întâlnească 
cu Olynthus. 

— Iatâ-te, tu eşti, Apoecides! zise Egip
teanul, îmi amintesc, ultima dată cândne-am 
întâlnit, tu mă urai... De atunci, am dorit cu 
ardoare sa te revăd, căci sper că tu ai să rârhâi 
mereu discipolul şi amicul meu.. 

http://Arbac.es
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El apucă tocul său ascuţit, şi arunc&ndu-se 
asupra lui Apoecidea, în momentul când acesta 
se pregătea să se îndepărteze, înlipse arma în 
pieptul fratelui Tonei. (pag. 228). 

GW«.U lilt «1* «etitei Paapiii. 15 



-• 226 • -

Apoecides tremurând de emoţiune îl privi 
cu un profund dispreţ. 

— Mizerabil înşelător ! strigă el, tu ai 
scăpat dară de îmbrăţişările morţei !... Ah ' 
să nu mai speri a mă reţine în laţurile tale.-
Eu sunt armat contra ta !... 

Trufia atât de semeaţă a lui Arbaces, des-
cendinte din rege, fu adânc rănită; prin if1' 
sultătoarele epitete ale tânărului, buzele sale 
suferiră o tremurare convulsivă şi obrajii săi 
se împurpurară. 

— Taci, zise el, vorbeşte încet, în numele 
zeilor!... A h ! pe Orcus, dacă alte urech1 

decât ale mele au surprins cuvintele tale !••• 
— Dar aş voi ca oraşul întreg să n?* 

poată auzi cum te vestejesc !... 
— Ah 1 nu mă înfruntă... Sufletele străbu* 

nilor morţi nu-mi vor permite niciodată s a 

iert insultele tale imprudente... Totuşi, eu îi1' 
teleg furia ta... Am voit să tviolentez, ' P e 

sora-ta şi... înţeleg mânia ta... Ascultâ-n ia 

dar cu calm... Am lucrat sub impulsiunc a 

delirului pasiunei... Iubeam, eram gelos... hU' 
tă-mă... tu eşti singurul muritor dinaint e a 

căruia eu pot să mă umilesc... Dar eu vrea* 
să repar ocara. Acordă-mi pe sora-ta c l e 

soţie... Nu tremură şi gândeşte-te ceeac e 

poate li rudenia ta cu acel grec uşuratec, *' 
compăraţiune cu aceea ce ea ar fi cu mine - ' ' 
Eu sunt bogat, imens de bogat... numele n i e l 1. 
descinde din strămoşii ce au fost cei m a 
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puternici ai epocei ; el se urcă până la date 
-ce se pierd în infinitatea timpurilor... Ştiinţa 
mea, tu o ştii, nu e o înşelătorie. Dă-mi pe 
sora ta şi voi petrece viaţa ca să repar e-
roarea unui moment. 

— Sora-mea are groază de aerul ce tu res
piri şi eu însu-mi am pentru tine o repulziunc 
neînvinsă... N'am să uit niciodată că tu ai 
făcut djn mine un instrument al viciurilor 
tale... Tu nu m'ai conrupt, nu, tu n'ai avut 
puterea asta... clar ai avut destulă înrâurire 
spre a face din mine o fiinţă pângărită, în
josită prin sperjur... Ah ! tu poţi tremura, 
căci spre a repară ruşinea mea, eu lucrez 
să pot într'.o zi rupe masca falşilor tăi zei!... 
Am să aştern dinaintea ochilor tu tul or des-
frânările tale, precum şi pe acelea ale tova
răşilor Circeei! Templul zeiţei Isis va deveni 
un obiect de scârbă şi de reprobare. Am să 
calc în picioare numele tău prin zeflemelele şi 
blestemele mulţimei !... 

O paliditate înspăimântătoare se răspândi 
pe faţa Egipteanului. El scrută împrejurimile 
cu o privire înebunită, apoi fixând ochiul său 
negru şi drăcesc pe Apoecides, cu o voce 
înăbuşită şi înceată, el silabisi : 

— A h ! bagă de seamă... La ce meditezi, 
lipsitule? Vorbeşte fără a-ţi asculta mânia... 

•— Eu vorbesc sub inspiraţiunea adevăra
tului Dumnezeu, al cărui serv umilit sunt ; 
v orbesc cu hotărârea şi certitudinea zilei pe 
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care iertarea şi harul a stabilit prin triumful 
său... x^h! tremură, căci acea zi e apropiată ! 
Înainte ca soarele să fi lucit de trei ori, de
monul va fi culcat la pământ!... Tremură, 
magician întunecat, tremură!... 

Toate pasiunile neîmblânzite şi sălbatice 
ale sângelui egiptean se dezlânţuiră în inima 
lui Arbaces. Ah! cât de departe era prefă
cuta dulceaţă a recei sale filosofii!... Valuri 
de cugetări pătrunseră în capul său în fierbere. 
El văzu pe Apoecides ca stavilă neînvinsa 
faţă de căsătoria ce visa, aliat cu Glaucus,. 
ruinând planurile sale, necinstind numele său, 
dezertor al cultului Isidei, descoperitor al 
pungăşiilor şi al viţiurilor sale... Apoecides 
adoptase religiunea lui Isus şi o mărturisea 
cu îndrăzneală! El, Arbaces, cunoştea zelul 
creştinilor, mai ales al acelor noui convertiţi-
Pentru triumful Dumnezeului lor, ei nu dă
deau înapoi dinaintea nimănui. 

Acest inimic periculos erâ în puterea sa..-
Da, nimeni nu se afla în juru-i. Temph1 ' 

era gol 
g El apucă tocul său ascuţit, si ariincându-S 

asupra lui Apoecides, in momentul când acesta 
se pregătea să se îndepărteze, înfipse arma '" 
pieptul fratelui Ionel. 

— Mori dar 1 zise el cu sălbăticie, dispari; 
piedică temerară a destinului meu!... 

Apoecides se rostogoli, cu inima străpunsă, 
la baza paraclisului alb şi rămase nemişcat» 
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fără un suspin... El erâ mort... Arbaces ii 
privi o clipă, cu bucuria animală şi leroce 
ce o produce moartea unui inamic, dar deo
dată se gândi la pericolul ce-1 ameninţă. El 
îşi şterse în grabă arma sa pe hainele vic
timei şi să pregătea de fugă, când văzu a-
propiindu-se cineva, care vădea greutatea ce 
simţea a sta pe picioare. O rază de lună, îl 
lumină pe faţa sa albă ca de marmoră, ce erâ 
mai cadaverică decât aceea a celui asa
sinat. 

Omul căntâ fragmente de hymnuri şi de 
ode sacre, fără şir, într'un mod cu totul de
zordonat. 

— Ah ! strigă Egipteanul recunoscând pe 
Glaucus, e băutura! Soarta mi-1 trimite ca 
să pot triumfa în acelaşi timp asupra a doui 
inimici de moarte... 

Repede se tupilă în dosul unui arbore şi 
aşteptă ca un tigru ce-şi pândeşte prada. El 
văzu cu o bucurie infernală privirile rătăcite 
ale lui Glaucus, contracţiunile ce distrugeau 
armonia trăsăturilor feţei sale, decolorarea 
înfiorătoare a buzelor. El se poticni de tru
pul lui Apoecides, al cărui sânge curgea pe 
Jarbă. Petrecând mâna sa pe frunte, ca spre 
a-şi reaminti, sau a-şi rechiemâ raţiunea, el 
2ise aplecându-se spre cadavru : 

— «Endymion, dormi tu tare adânc ?... Ce a 
putut oare să-ţi spună luna?... Tu mă faci 
.gelos... deşteaptă-te !...» 
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El se aplecă spre a ridica corpul.' Uitând 
slăbiciunea sa, Egipteanul se aruncă asupra 
Elinului şi-1 trânti peste corpul mort, izbin-
du-1 cu pumnii, apoi scoase strigăte : 

— «Hei! cetăţeni, hei ! ajutor!... Omorâto-
rul... dinaintea templului!... Ajutor!.... să
riţi !...» 

El îşi pusese piciorul său pe şalele lui 
Glaucus, precauţiune inutilă, căci nenoroci
tul nebun stătea inert în căderea sa. Numai 
cuvinte neînţelese îi scăpau din buzele sale. 

Cu totul încet, dar aşa de încet încât nu 
era decât un şoptit, Egipteanul îngăimă: 

— «Mizerabilă argilă 1 sărmană raţiune u-
manâl Unde e acum sufletul tău?... Aş putea 
să te cruţ, o rivalule, ce nu mai poţi fi un 
rival pentru mine... Dar spre siguranţa mea, 
trebue ca destinul tău să se îndeplinească! i. • 

Şi înăbuşindu-şi ori-ce compătimire, el luă 
condeiul lui Glaucus şi înmuindu-1 in sângele 
lui Apoecides, îl depuse pe iarbă. Apoi 
reîncepu să strige ajutor din toate puterile 
sale. 

Atunci sosiră fără suflare mai mulţi cetă
ţeni, câţi-va cu nişte torţe nefolositoare sub 
lumina lunei, dar cari flăcârau sinistru prin
tre arbori. 

— Pune-ţi mâna pe omorâtor şi luaţi de 
aci victima, le zise Arbaces. 

Indignarea asistenţilor fu adâncă, când 
ridicând trupul lui Apoecides, băgară de 
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seamă, că se asasinase un preot al Isidei, dar 
surprinderea lor fu cu mult mai mare, când 
recunoscură în asasin pe strălucitul Atenian, 
a t â t de simpatic tuturor. 

— Glaucus !... strigară dânşii... e de ne
crezut!... 

•— Ar fi întradevăr mai verosimil ca a-
cela să fie acuzatul, zise cineva cu voce 
]nceată, indicând pe Arbaces. 

Un centurion, îşi tăia drum prin mulţime 
C u autoritate: 

•— Ah! sânge vărsat!... zise el, unde e 
°morâtorul?... 

Asistenţii arătară pe Glaucus. 
— El, pe Marte ! el seamănă cu o vic

timă... Cine-1 acuză?... 
•— Eu, zise cu mândrie Arbaces. 
Juvaerurile ce străluceau pe rasa Egip

teanului, convinseră pe războinic mai bine 
decât toate probele... Acesta era un martor 
onorabil. 

— Iartă-mă, nobile cetăţean, zise el, .şi 
da-mi numele tău? 

— Arbaces. E cunoscut de toţi la Pom-
Pei... Mă plimbam liniştit, când convorbirea 
^sufleţită a lui Glaucus cu preotul, mă atrase. 
**lli izbit de mişcările violente ale Elinului, 
U e izbucnirile glasului său, şi-1 crezui beat 
s^u nebun... Deodată, el trase condeiul său 
51 înainte ca să am timpul să mă interpun, el 
dăduse două lovituri victimei sale în plină 



— 232 — 

inimă. In indignarea mea, m'am aruncat asu
pra lui... El căzii fără luptă, şi fui suprins de 
aceasta. El nu putea să fie stăpân pe sim
ţurile sale, căci convalescent abia după o 
crudă boală, eu sunt foarte slab, mai ales 
dacă mă compar cu tânărul şi vigurosul Elin, 
Glaucus. 

— Ochii lui se deschid, buzele sale .şop
tesc... Vorbeşte, arestatule, răspunde la acu
zare?... 

— Acuzarea, ah!... ah'!... ceeace s'a făcut, 
a fost bine făcut!... Când vrăjitoarea a în
dreptat şearpele ei către mine, în prezenţa 
Hecatei ce râdea la urechea mea... ce" pu
team să fac? Dar eu sufer... eu mor!... 
Limba şearpelui m'a înţepat... Patul meu... 
Doctorul... Alergaţi... bătrânul Esculap se va 
grăbi el însuşi, dacă voi îi spuneţi că sunt 
Elin... Mulţumesc... O h ! mulţumesc!... zei pu
ternici! ard... Oh ! capul meu !... măduva din 
oasele mele!... o h ! oh!... ard! . . . 

Şi horcăind lung şi dureros, Glaucus se 
rostogoli în braţele asistenţilor. 

— El a lovit pe preot într'un acces de 
delir, zise ofiţerul compătimitor... Sărman 
muritor !... Azi l'a văzut cineva ? 
. — Eu, zise un neguţător, azi dimineaţa, 

el trecea pe dinaintea prăvăliei mele. El mi-a 
vorbit cu multă linişte şi părea că se bucura 
de o bună sănătate. 

— Eu l'am zărit, nu e mai mult de un 
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ceas, adăugă un altul ; ci mergea pe uliţi 
vorbind cu glas tare, cu gesturi ciudate, aşâ 
cum a spus adineaurea Arbaces. 

— Bine, asta confirmă mărturisirea... Are 
să fie conclus la pretor... Tristă soartă, vai ! 
atât de tânăr şi aşâ de bogat !... Crima e 
înspăimântătoare... Un preot al Isidei, îm
brăcat în hainele sale sfinte, lân^ă cel mai 
antic paraclis al nostru !... 

Aceste cuvinte zguduiră pe asistenţi. Sa
crilegiul le aparii în toată oroarea lui... A-
cesta nu mai erâ un omor obicinuit... 

Fu o tremurare generală de pioasă spaimă... 
— Nu trebue să ne mai mirăm că pământul 

se cutremură, când poartă atari monştri, zise 
un moşneag. 

— La închisoare!... la închisoare!... urlă 
mulţimea. 

O voce pătrunzătoare domină, veselă: 
— Bestiile vor avea acum un gladiator ! 
Erâ vocea unei tinere fete, sclavă a lui 

Diomede. 
— Ba ce zău, ce noroc pentru" amfitea

tru !... aprobară mai multe persoane. 
Orice simţimânt de milă şi de mizericordie 

erâ stins în această gloată uşuratecă. Tine
reţea lui Glaucus, forţa, frumuseţea sa, ii 
făceau mai preţios pentru jocurile arenei. 

— Iute, scânduri sau o lectică, zise Ar
baces. Un preot al marei Isis nu trebue să 
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he transportat în templu de mâini mojice şi 
profane, ca un gladiator măcelărit. 

Pe când câteva persoane se supuneau or
dinului lui Arbaces, altele întinseră corpul lui 
Apoecides pe iarbă cu faţa întoarsă spre 
cer. Deodată mulţimea îşi sparse rândurile 
cu violenţă prin împinsătura viguroasă a bra
ţelor lui Olynthus, care se găsi pe neaştep
tate lângă Arbaces şi în prezenţă cadavrului. 
Privirea sa înebunită de oroare căzu pe piep
tul însângerat al lui Apoecides. 

— Asasinat ! strigă el, biată inimă no
bilă !... zelul tău te-a condus aci, căci fără 
îndoială s'a descoperit generosul tău proiect 
şi prin moartea ta, aceia ce erau ameninţaţi, 
au prevenit ruşinea lor!... 

El întoarse capul şi ochii i se opriră pe 
faţa nepăsătoare a lui Arbaces. El avu un 
zbucium de desgust şi lăsă să apese asupra 
Egipteanului toată aversiunea ce dânsul ii 
inspira. Atunci întinzând braţele spre Arba
ces, el zise cu îndrăzneală, cu o voce sigură, 
ca si un judecător : 

- Unde e omorâtorul ?... Răspunde, Egip
tene, căci pe 1 )umnezeul cel viu, eu cred că 
întradevăr eşti tu !... 

Eaţa lui Arbaces se schimbă vizibil, dar 
nu fu decât un fulger. Mulţimea se grăbea, 
neliniştită şi lacomă, să se înghesuiascâ în 
jurul celor doui oameni. Vehemenţa acuza-
ţiunei excită viu curiozitatea tutulor. 
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— Cetăţeni ! strigă Arbaces, vă. semnalez 
pe acuzatorul meu ca fiind unul din cei mai 
zvăpăiaţi Nazareteni sau creştini, mai ştiu eu 
măcar cum se numesc mai potrivit?... şi clacă 
îndrăzneşte să acuze pe un Egiptean de o-
niorul unui preot din Egipt, nu c nevoie să 
vă miraţi de asta. Putem oare şti până unde 
poate merge cutezanţa acestor sectari ? 

— O cunosc... noi o cunoaştem, urlă gloata. 
E Olynthus creştinul ! E un ateu ! El neagă 
Pe zei!... 

— Tăceţi ! fraţilor, zise Olynthus cu un 
gest de majestuoasă demnitate, şi ascultaţi : 
Acest preot al Isidei îmbrăţişând creştiniz-
niul, mi-a descoperit, înaintea morţei sale, 
misterioasele desfrâuri ale acestor Egipteni, 
sarlataniile şi înşelăciunile templului lor şi el 
S e pregătea să vă facă cunoscut, tuturor, ipo-
cJ'iziile ascunse în dosul Isidei !... Cine... 
cine ?... vă întreb, a putut vărsa sângele său, 
dacă nu unul din aceia ce erau ameninţaţi 
Printr'o mărturisire ce nu se putea combate !... 
••?' cine... cine putea să se teamă de el mai 
"lult decât Arbaces ? El e... Da, el e asa
sinul !... 

— II auziţi? strigă Arbaces. El blestemă... 
mtrebaţi-1 dacă el crede în Isis! 

— Dar cum aş crede oare într'un diavol 
n ecurat?.. . răspunse cu temeritate Olynthus. 

Un zgomot ostil tună în-adunare. Olyn-
^ u s nu se emoţiona. El era de multă vreme 
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pregătit la orice şi chiar în amorul unui pe
ricol folositor religiunei sale, el uită orice 
prudenţă şi izbucni: 

— înapoi! idolatri, aceste rămăşiţe nu vor 
fi pângărite cu riturile voastre impure!... 
Ele ne aparţin nouă servilor lui Crist!... Eu 
cer resturile sale spre a le înmormânta după 
legile Evangheliei... Eu le reclam în numele 
Creatorului universal !... 

Olynthus, pronunţând aceste cuvinte, păru 
aşa de sublim, vocea sa deveni de o impu
nere atât de solemnă, încât mulţimea sur
prinsă, nu îndrăzni să-şi dea curs liber urei 
sale contra creştinilor. . 

Centurionul din nou îşi arătă autoritatea: 
— Olynthus, sau oricare ar fi numele tău, 

ai tu o probă în acuzaţiunea ce o ridici con
tra lui Arbaces, sau nu e ea decât o bă
nuială nehotărâtă?... 

Olynthus păstră tăcerea. 
Pe buzele Egipteanului se zugrăvi un su

râs de nesocotire. 
— Tu reclami corpul preotului Isidei, ca 

aparţinând sectei creştinilor?... 
— Da!. . . 
— Jură pe această statue a Cybelei, pe 

acest templu, cel mai vechiu clin Pompei, 
că mortul îmbrăţişase credinţa ta. 

— Eu să jur pe Cybcla ! dar, omule eşti 
zmintit ? Eu nu recunosc de mult aceşti idoli .. Eu 
proclam zeiţele voastre nişte falşe zeiţe !••• 
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Gloata superstiţioasă se mişcă, şi înspăimân
tată, strigă : 

— «Jos cu creştinul! La moarte ateul!... 
Asta e un sacrilegiu!... Pământul ne-ar în-
ghiţi, clacă noi am suferi atari afurisenii în 
Păduricea sacră!... Moarte acestui om!...» 

O voce de femeie domină celelalte voci, 
clară, ascuţită şi ameninţătoare : 

— La bestii ! 
Fără a se lăsa impresionat de duşmănia 

mulţimei, soldatul reluă : 
- Nâzaretene, în care din zeii noştrii 

crezi tu dar ? 
— In nici unul!... 
— Ascultaţi... ia ascultaţi!... urlă popu

laţia. 
— Oameni vanitoşi şi orbi, chipurile voas

tre de lemn şi de piatră, au ele ochi să 
v ază, urechi să auză, braţe ca să mă ocro
tească?... Cum puteţi crede în acest idoi mut, 
cioplit de mâna omului?... A creeat el genul 
omenesc, spre a ii o zeitate?... E i ! nu, ar
tistul e acel ce l'a creat şi dacă el nu poate 
<Lt nici o probă de puterea sa, e pentru că 
" 'are nici un caracter divin... Fiţi deci con
vinşi., fraţi nenorociţi, de neantul său şi de 
rătăcirea voastră !... 

El zise, şi plin de o sfântă indignare, 
s e repezi către templu şi răsturnă statuia 
Cybelei înainte ca asistenţii să aibă vreme a 
s e opune unei atari îndrăzneli. 
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— Uitaţi-vă 1 strigă Olynthus triunifâtor, 
ca se rostogoleşte Ia picioarele voastre, ca 
o piatră în noroiul din cale... Să se răzbune 
clar, clacă ea e o zeiţă!... Este asta un lucru 
demn de un cult!... 

Un sacrilegiu aşa de monstruos, într'unul 
din templele cele mai venerate, împinseră la 
culme turbarea şi indignarea gloatei. Ea se 
aruncă asupra lui Olynthus, feroce, cu pumnii 
ridicaţi. 

— Linişte! strigă centurionul cu energie..-
avem să conducem pe acest obraznic blăs-
temuitor, ca şi pe omorâtor, dinaintea tribu
nalului competinte... Victima să fie adusă la 
casa sa. 

Calenus, preotul Isidei, ieşi din ascunză
toarea sa şi zise atunci: 

—• Eu reclam aceste rămăşiţe, după obi
ceiul şi dreptul preoţilor. 

— Bine, să se dea ascultare flaminuluL-
Şi omorâtorul ? 

— El e ca şi adormit. 
- Să fie luat cu noi! Aidem, la drum!--

Arbaces, întorcându-se, întâlni privirea Iul 
Calenus, ce-1 pătrunse până în fundul sufle
tului. 

Egipteanul se înfiora, şi se întrebă: 
— «Să. fi văzut dânsul?...» 
O tânără fată din popor se înfipse dinain

tea lui Olynthus şi-i zise lixându-1 cu inso
lentă : 
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— Pe Jupiter, iată un om!... Noi vom 
avea pe cineva pentru tigru şi pe altcineva 
pentru leu : 

•— D a ! . . . da!... strică mulţimea cu satis-
facţiune, ce pleaşcă! '&« 

L 

vi. 

O î n f r â n g e r e . 

Cu toate că noaptea învăluia cetatea, mul
ţimea umplea încă stradele. In grupuri gălă
gioase, se discuta cu mai multă seriozitate 
ca de obiceiu. 

Un tânăr, trecând aproape de templul For
tuna, lovi cu violenţă majestuoasa rotunzime 
a lui Diomede, ce intră în casa sa din ma
hala. 

- Hei ! strigă neguţătorul proptindu-se 
pe largile sale picioare, ai orbul găinilor, sau 
crezi că sunt nesimţitor?... Pe Jupiter ! crai 
cât p'aci să goneşti din trupul meu suflarea 
divină ce-i dă viaţă!... încă o ciocnire ca 
asta şi umbra mea va fugi de sigur în re
gatul umbrelor !... 

— A h ! Diomede, iartă-mi stângăcia... 
Vezi tu, eram adâncit în gândurile mele... 
Sărmanul nostru amic Glaucus... Cine s a r fi 
a Şteptat la... O h ! nestatornicie a soartei!... 

— Cui o spui tu, vai !... Claudius, crezi 
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tu" ca.'fîhtradev^i', are să fie trimis dinaintea 
Senatului'?.,! ) ''"]. 
•.'. "S— Desigur...'1'Crima sa e de o aşa mare 
gravitate încât numai Senatul îl poate judeca; 
în consecinţă lictorii trebue să-1 urmărească. 

—• Deci el a fost acuzat oficial?... 
— Ce, tu n'o ştiai?... 
—• Asta se explică. Sosesc din Neapole 

unde mă dusesem pentru afaceri în ziua când 
se petrecu crima... Ce lucru înfiorător 1 Şi 
când mă gândesc că a fost la mine acasă, 
chiar în acea seară !... 

— Ei da ! cu noi toţi, dar vina sa e indis
cutabilă şi cum crima sa trece înaintea mi
cilor învinuiri fără importanţă, se va pro
nunţa sentinţa contra lui înainte de începe
rea jocurilor. 

— Jocurile?... O zei puternici! ce spui tu 
Claudius?... oare o să fie condamnat la bestii, 
el aşâ de tânăr şi de bogat?... 

— Desigur... E i ! adăugă Claudius înălţând 
umerii, la urma urmei el nu e decât un Elin... 
şi noi Romanii, ce aparţinem claselor înalte, 
dacă ne putem face tovarăşi cu aceşti străini, 
atunci când sunt bogaţi şi în plină prosperi
tate, noi trebue să ne amintim.— când cad în 
nenorocire—că ei nu sunt decât nişte sclavi... 
Ştiu bine că dacă am putea-o, n'am cere alt
ceva decât să-1 scăpăm, căci fie zis între noi, 
crima sa e aşâ de înfricoşătoare ?... Un preot 
al Isidei, ce e, la urma urmei?... Ce e însăşi 
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Isis?... Numai că plebea are sete de sânge 
spre a spăla sacrilegiul. Ar fi periculos să 
nu împărtăşim părerea mulţimei supersti
ţioase. 

— Şi cellalt, creştinul, blestemătorul?... 
— Oh ! acel sărman câine... afacerea sa 

e clară... Dacă voeşte să facă sacrificii zeiţelor 
Isis sau Cybela are să fie iertat, dacă nu, 
va aparţine Tigrului. Dar să aşteptăm ver
dictul Senatului... Frumoasa Iulia e,.sănătoasă? 
Te rog aminteşte-i despre mine... Uite pe E-
giptean ce iese dela pretor... Pe Pollux ! ce 
pricină l'o fi condus la acel magistrat?... 

— O conferinţă cu privire la omorâtor, 
fără îndoială. Nu e dânsul acuzatorul ?... Ne
norocit Glaucus... desigur că nu mai înţeleg 
nimic. Care să fi fost mobilul crimei sale ? 
El avea să iea în căsătorie pe sora asasi
natului... 

— Se pretinde că Apoecides opunându-se 
la această unire, s'ar fi întâmplat intre dânşii 
o ceartă neprevăzută. Glaucus era beat şi a 
lovit, în delirul ce-1 dă vinul. 

— Bietul băiat!... Are el un bun advocat^.•• 
— Pe cel mai bun dintre toţi, pe Caiiţs 

Pollione. Cine nu cunoaşte talentul său!.--
Pare că el a tocmit, cu bani ghiaţă, pe toţi 
patricienii, risipitori ruinaţi din Pompei, ca 
să-şi reimbrace vestmintele lor uzate, spre a 
veni să protesteze şi să arate stima lor in 
favoarea lui Glaucus. Ceeace e hazliu, e că 
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Elinul nu ar fi adresat cuvântul măcar odată, 
nici pentru un imperiu, căci trcbue să re
cunoaştem că, om de lume aleasă, el nu se 
adună decât cu amici pe sprânceana... Mă 
îndoesc că atari oameni să reuşească a mişcă 
pe cetăţeni... Isis e aşâ de populară în acest 
moment... 

— «Ei! da... Adio, demn amic, o să ne re
vedem la amfiteatru, unde vom face o mică 
prinsoare, nu e aşâ ? In astă privinţă, mi s'au 
răsturnat toate socotelile prin întâmplarea 
supărătoare a lui Glaucus... Va trebui să'rrii 
umplu tabletele în altă parte... Şi când mă 
gândesc că Atenianul pariase pe gladiatorul 
Lydon... el nu bănuia măcar că... Adio!...» 

Claudius se îndepărtă frunzânind o arie 
elină, lăsând in urma sa o dâră aromatică 
de parfum ce se exală din haina sa albă ca 
zăpada şi din pletele lui fluturânde. 

— «Dacă Glaucus, gândi el, e pradă leu
lui, voi deveni preferatul luliei... Acest in
fernal Sallustius bârfeşte că eu măsluesc căr
ţile şi zarurile şi toţi urmăresc degetele mele 
c u aroganţă când scutur cornetul. Dacă vreo-
°dată s'ar descoperi că zarurile mele de fil
deş sunt falsificate, aş li pierdut... Eu prefer 
s ă mă încurc în laţurile frumoasei Iulia şi să 
renunţ la joc, graţie averei sale.» 

întâlnirea neprevăzută cu Arbaces între-
r upse visătoriile sale. 
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- Salutare; nobile Claudius, eşti aşa bun 
să-mi arăţi casa lui Sallustius ?... îl întrebă 
1 Egipteanul. 

— Ea. e toarte aproape de aci, înţelepte 
Arbaces.. . .— Sallustius primeşte aşa dar în 
astă seară? 

— N'o ştiu şi nu cred să fiu dintre aceia 
ce i-ar conveni să aibă drept tovarăşi. Eu 
nu mă duc la dânsul dec.it spre a ajunge până 
la Glaui 

- Ah ! da ; această bună inimă de epi-
curian crede in nevinovăţia Elinului... Am 
auzit zicându-se întriad î el a plătit cau
ţiune şi că s'a declarat responsabil de per
soana arestatului până la judecată... Casa 
sa e desigur mai bună decât o închisoare, 
ca acea .groaznică gaură diri Forum... Dar 
pentru ce voeşti tu să vezi pe Glaucus ?.-• 

— Pentru ce? Dar dacă am parveni sâ-1 
cruţăm executarea, nobile Claudius, ar » 
foarte fericit eveniment pentru noi. Condam
narea unui om bogat este o lovitură funesta 
pentru societate... Pare că şi-a redobândit 
mintea. Aş vroi să vorbesc cu dânsul, să ştiu 
ce împrejurări atenuante s'ar putea invoca î'1 

folosul sau. 
— Tu eşti bun, Arbaces. 

Bunăvoinţa se impune aceluia ce aspiră 
la înţelepciune, răspunse Egipteanul cu ° 
modestie prefăcută... Arată-mi drumul locuin
ţei lui Sallustius. 

http://dec.it
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— Am să te conduc la uşa sa, vino... Şi 
Iona, ce se face ea nenorocita, tot deodată 
ca soră a asasinatului şi logodnică a asasi
nului ? 

— Vai ! ea e aproape nebună de durere... 
Câteodată aruncă blesteme contra omorât.o-
rului, apoi ea se întrerupe pe neaşteptate şi 
strigă : «Dar pentruec să-] afurisesc?... O frate 
iubit, Glaucus nu este asasinul tău! . . . nu ! 
nu!... infamie! minciună!...» 

Ea se întrerupe însă, cu totul gânditoare, 
şi murmură înspăimântată. «Dar dacă totuşi, 
ar fi dânsul ?...» 

— Sărmană Iona!... 
— Datoriile solemne ce religiunea porun

ceşte să se facă morţilor, au fost pentru 
dânsa ca un derivativ. Doliul o face mo
mentan să uite pe Glaucus şi propria ei situa* 
ţiune. Dar când ea va fi văzut dispariţiunea 
în mormânt a rămăşiţelor defunctului .şi 
când ea va ii sfârşit cu plânsul, atunci mi-e 
teamă de furia ce o va coprinde... O şi văd 
alergând în ajutorul omorâtorului fratelui 
său... 

— Trebue prevenit un astfel de scandal. 
— în calitatea mea de tutore, am luat 

111 astă privinţă, anumite precauţiuni utile. 
Mi s'a acordat dreptul s'o iau în casa mea, 
după înmormântare. Acolo, cu voia zeilor, ea 
s e va afla în siguranţă. 

•— Foarte bine, înţelepte Arbaces. Uite, 



- 246 — 

colo casa lui Sallustius... Zeii să te aibă în 
pază!... încă un cuvânt. Pentruce pari tu aşâ 
de întunecat şi de serios ? Am fost asigurat 
că la prilejuri, tu ştii să fii vesel tot aşâ ca 
oricare altul... Eu, aş vrea să te iniţiez în 
plăcerile din Pompei!... Nimeni nu le cunoaşte 
mai bine ca mine... 

— Mulţumesc, nobile Claudius. La vârsta 
mea sunt prea neîndemânatec spre a pe
trece. 

- Oamenii bogaţi n'au bătrâneţe. 
— Rămas bun! zeii cu tine, ilustre Ar-

baces. 
Când Egipteanul fu singur, el se gândi şi 

zise : 
— «Nu-mi place sângele. Voi salva pe 

Glaucus, dacă va renunţa la lona, declarân-
du-se vinovat. Dar nu, e cu neputinţă. Tre-
bue să moară. Trebue, spre a isbâvi crirria 
mea faţă de cei morţi şi pentruca să nu mai 
fie rivalul meu pe pământ... O h ! de aş putea 
să-1 conving că el a lovit într'un moment de 
delir...» 

Arbaces, strecurându-se dealungul unei 
strade înguste, sosise tocmai în faţa casei lui 
Sallustius. Culcată pe podele, o massă întu
necată avea o formă omenească nelămurita. 

—• Scoală-te, zise el lovind corpul cu san
dala sa, tu încurci drumul. 

Forma se ridică şi o voce clară şi zbu
ciumată îi răspunse : 
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— Cine eşti tu ? Eu cunosc sunetul vo-
cei tale!» 

O rază de lună lumină faţa palidă a Nydiei. 
— Tânără oarbă, ce faci tu aci, aşâ de 

târziu? La vârsta ta, asta nu e cuviincios... 
Acasă, fata tânără !... 

— Arbaces, tu e.şti Arbaces Egipteanul!... 
Atunci, cu o impulsiune violentă, împreu-

nându-şi mâinile, ea se aruncă la picioarele 
lui şi adânc rugătoare, pierdută zise: 

— «Oh ! scapă-1, om temut şi puternic, sca-
pă-1, te conjur !... El e în această casă, ino
cent, bolnav, murind... pe când eu... eu.'., cauza 
blestemată a întregei... eu nu pot pătrunde 
până la dânsul... E respinsă cu asprime... 
sărmana oarbă ce devine nebună de sufe
rinţă... O h ! vindecă-1, tu, om ilustru, tu tre-
t>ue să cunoşti un talisman... o iarbă... o con-
tra-băuturâ de dragoste... căci ea... funesta 
băutură, ea a produs tot răul... a făcut întreagă 
nenorocire... băutura de dragoste ! 

— Taci, copilă... Reputaţiunea Iuliei cere 
tăcere... ea — i-a dat să bea lichidul ce i s'a 
înmânat de vrăjitoare... deci n'ai să-ţi faci 
nici o imputare ţie însă-ţi... Ceeace trebue sâ 
s e întâmple, se va întâmpla!..: Glaucus poate 
n salvat, mă duc sâ-1 văd cu această inten-
ţiune... Adio!... 

Arbaces scăpă de strânsoarea oarbei şi 
lzW tare în uşa ce i se deschise. Portarul în
trebă cine e acolo. 
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— Eu sunt Arbaces: Doresc să vorbesc 
lui Sallustius. Afacere importantă privit, are 
la Glaucus... iui vin din partea pretorului. 

Portarul lasă intrarea liberă lui Arbaces. 
Oarba se avântă pe urmele lui si întrebă : 
— Cum merge dânsul? O h ! te rog în 

genuchi, spune-mi-o ?... 
— . Iară tu, copilă zmintită I nu ţi-e ruşine... 

Se spune că şi-a revenit în fire. 
— Zeii fie lăudaţi I... Oh ! lasă-mă sâ 

intru... lasă-mă sâ-1 văd !... 
— Ce ceri tu acolo? pe Bacchus 1 Mi-aş 

face mare belea spatelui meu, dacă aş lăsa 
să treacă creaturile de teapa ta. Pleacă 
de aci!... 

Uşa se reînchise greoaie .şi Nydia căzu 
zdrobită pe prag. 

Arbaces, pătrunzând în triclinium, găsi pe 
Sallustius încă la masă cu liberatul său fa
vorit. 

— «Ce, Arbaces la ora asta târzie?... Pri
meşte această cupă.» 

— Mulţumesc, Sallustius. Zeii sâ te proteagâ. 
Nu plăcerea mă aduce aci. Eu viu să te 
supăr în interesul arestatului tău... se spune 
că şi-a redobândit claritatea gândirei?... 

Sallustius îşi şterse o lacrimă, căci la dânsul 
bunătatea se unea în mod straniu cu depra-
vaţiunea. 

— Vai I zise el, raţiunea i-a revenit, 'da, 
dar nu şi sănătatea. Abia mai recunosc ]>'• 
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strălucitul şi veselul tovarăş al plăcerilor 
mele... El nu înţelege nimic clin frenezia ne
aşteptată ce 1-a apucat şi n'are decât o amin
tire foarte nelămurită de cele ce s'au petrecut 
şi cu toată mărturisirea ta, înţelepte Arba-
ces, el afirmă că e nevinovat... 

— Sallustius, în întâmplarea amicului tău 
simt multe circumstanţe ce merită o indul
genţă cu totul particulară, răspunse Arbaces 
cu o voce serioasă... Dacă ar mărturisi, s'ar 
putea speră în clemenţa Senatului, după care 
cum o ştii, are dreptul de a îndulci legea 
sau de a o face mai aspră... Am conferit 
cu cel mai puternic magistrat al oraşului şi 
am obţinut dela dânsul autorizaţiunea de a 
vedea pe Atenian şi de a-1 vedea chiar în 
astă noapte, de oarece procesul începe mâine. 

— Pe Bacchus! tu vei iî cu adevărat demn 
de numele tău oriental şi de renumele tău, 
clacă ai putea să-i scoţi 0 vorbă de inţeles 
din gură!... Bietul Glaucus!... el nu mai mă
nâncă nimic... el avea o aşa mare poftă de 
mâncare !... 

Plăcutul epicufian suspină şi cu o mare 
emoţiune ordonă unui sclav să-i umple cupa. 

— Noaptea înaintează, zise Egipteanul, 
permite-mi să văd pe oaspetele tău imediat. 

Sallustius îl conduse la o iişe păzită de 
doui sclavi, ce stăteau aţipiţi. O deschise, lăsând 
să intre Egipteanul, care se găsi singur cu 
Glaucus. 
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Palidele raze ale unui lampadar ') superb, 
aşezat la căpătâiul patului, cădeau pe lata de 
nerecunoscut a tânărului Atenian. 

Arbaces se simţi mişcat, atât de impre
sionantă erâ schimbarea supravenitâ pe faţa 
bolnavului. 

Vigoarea unui sânge tânăr şi bogat trium
fase contra nebuniei, dar strălucirea privirei, 
vioiciunea sufletului, ceiace face farmecul şi glo
ria unei fiinţe omeneşti, erau ca şi adormite. 

Egipteanul se aşeză liniştit lângă pat, fără 
ca Glaucus să prinză de veste de prezenţa sa. 

După o lungă tăcere, Arbaces zise: 
— Glaucus, noi am fost inamici şi cu toate 

acestea, eu viu singur spre tine in liniştea 
nopţeij ca un amic, poate chiar ca un mân
tuitor. 

încet, Glaucus se ridică la sunetul vocei 
ce-i inspiră aşa mare ură. Ochii ambilor oa
meni se întâlniră şi se ţintuiră unii într'alţi. 
Părea că dânşii voesc să se hipnotizeze re
ciproc... Glaucus urlă, pe când pielea bronzată 
a Egipteanului păli. Jn fine Elinul întorcân-
du-se, cu un suspin îşi petrecu mâna pe frunte 
şi şopti căzând pe culcuşul său : 

— «E oare încă un vis?...» 
— Nu, Glaucus, pe această mână dreaptă 

şi pe capul tatălui meu, tu vezi un om care 
te poate salva. Eu ştiu ceiace tu ai făcut, 

1) Lampă cu un lung picior metalic. N". Tr. 
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tu ai comis un omor... un sacrilegiu chiar... 
Te rog, fii calm, ochii mei au fost martori fap
tului... Dar eu pot sâ te salvez, căci cunosc 
scuza ta... Mi-e imposibil de a proba că nu 
erai în minţile tale şi că ai fost neresponsabil. 
Da, eu te pot salva, dar ca să iac asta, tre
buie ca tu să mărturiseşti crima ta... Iscăleşte 
pe aceste tablete... Recunoscând că ai dat 
moartea lui Apoecides, tu vei evita voturile 
ce t e a r putea condamna la moarte. 

— Ce?... Ce îndrăzneşti tu să spui?... eu 
să fi ucis pe Apoecides?... Nu l'am găsit 
eu oare întins, fără viaţă, cu totul sânge
rând ?... Pretinzi tu să mă convingi că am 
comis această crimă... Tu minţi!... Pleacă de 
aci !... 

• Mai domol, Glaucus... Nu fii aşa de 
violent... Eu te iert că nu-ţi aminteşti de un 
act comis într'un moment de delir şi despre 
care raţiunea ta redobândită se revolta... 
Dar ascultă-mâ bine, eu am să ajut memoriei 
tale obosite: Tu mergeai lângă preot şi vă 
certaţi în privinţa sorei sale... Apoecides, pe 
jumătate Nazaretean, căuta să te convingă 
spre a te converti... El începu să calomnieze 
felul tău de a trăi, se înfuria şi afirmă că 
nu va suferi nici-odată căsătoria ta cu Iona... 
Aminteşte-ţi, Glaucus... aminteşte-ţi... Cum tu 
devenise-şi nebun de excitare, te-ai făcut 
frenetic de iritare şi sub impresiunea durerei 
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şi a mâniei ai dat Iui Apoecides lovitura fa
tală... Ţi-aduci aminte, nu e aşa?... 

— Minţi!... Eu, asasinul fratelui Ionei, o 
zei puternici!... Eu, să mărturisesc că am 
luat un păr din capul ce ea iubea... A h ! mai 
bine să mor de o mie de ori!... 

— Ia scama, zise Arbaces cu o voce şue-
rătoare... ori mărturisirea .şi semnătura ta sau 
arenele... alege!.... 

O vie emoţiune coprinse pe Glaucus. Egip
teanul spionă cu ochii săi de animal sălbatec. 

— O zei măreţi!... şopti Glaucus... Ce am 
făcut eu?... Care e crima mea?... Până mai 
ieri, viaţa nu avea pentru mine decât surâ
suri şi flori... lona erâ să fie a mea... Sănă
tatea, tinereţea, dragostea, mă copleşeau cu 
hatârurile lor... Acuma, nebunia... ruşinea şi 
moartea!... Pentruce?... O h ! pentru ce... De
lirul, iară m'apucă delirul !... 

— Semnează şi ai să fii salvat, insinua Egip
teanul cu o voce dulce. 

— Nici-odată, ademenitorule, strigă Glaucus 
în prada unei neaşteptate turbări... Tu nu 
mă cunoşti, tu nu cunoşti sufletul unui Ate
nian!... Faţa morţei nu mă înspăimântă, am 
să ştiu s'o înfrunt... Dezonoarea numai e de 
temut, căci ea e vecinică!... Să-mi degrade/ 
numele spre a-mi scupâ viaţa, eu!... Să-mi 
schimb conştiinţa mea curată cu zile pătate... 
Necinstea mea în ochii Ionei!... Egiptean 
barbar, devii tu nebun ! Să-mi propui asta 



— 253 — 

. mie, care am călcat acelaş pământ ca şi Har-
modius, care am respirat acelaş aer ca şi So
crates... Du-te, voi trăi fără remuşcări, sau 
voi ispăşi cu curagiu, cu capul sus !... bătân-
elu-mi joc de moarte!. . . 

— Gândeşte-ţe, Glaucus, înainte ca această 
moarte, să te ia în ghiarele sale. Leul o să 
te sfâşie în bucăţi, urletele mulţimei te vor 
insulta... privirile ei batjocoritoare vor râde 
de agonia ta... Ea se va satura privind la 
corpul tău trenţuit... Moartea nu te va salva 
de ruşinea ce tu voeşti să înlături, ea se va 
alipi de tine, de cadavrul tău fără mormânt, 
pentru totdeauna. 

— Ruşinea nu rezidă în pierderea stimei al
tora, ci în nimicirea stimei noastre proprii, 
zise cu mândrie Glaucus... Ai să te retragi 
odată, Egiptean blestemat!... Vederea ta mi-e 
respingătoare... Te-am urât in totdeauna, acum 
te despreţuiesc. 

— Eu mă retrag, zise Arbaces foarte 
demn. Adio! Glaucus... n'am să te mai văd 
decât de două ori : la tribunal şi în amfiteatru. 

El se ridică încet şi înfăşurat în mantaua 
sa, părăsi camera. El regăsi pe Sallustius, 
cu ochii roşii, care veghia cu cupa în mână. 

— încăpăţânarea lui Glaucus, îi zise Ar
baces, probează că nu şi-a redobândit raţiunea. 
Vai! pentru el nu mai e speranţă... 

Sallustius, al cărui simţ moral era slăbit 
prin viaţa sa de desfrâuri, nu resimţea pen-
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tru învinuitorul amicului sâu prea mare necaz. 
El eră mai mult atins de soarta lui Glaucus 
decât convins de inocenţa sa. 

— Nu spune asta, zise el, un aşa bun 
băutor n'ar putea fi condamnat... Afacerea 
lui e de regulat între Isis si Bacchus. 

— Vom vedea. Adio. 
Sclavul trase manelele de fier ce închi

deau uşa şi Arbaces ieşi. 
Nydia se aruncă din nou la picioarele sale, 

rugândul fierbinte : 
— «Ah! scapâ-11...» 
Arbaces îi răspunse: 
— Urmează-mâ, copilă; am să-ţi vorbesc... 

de dânsul... 
— Dar ai să-1 salvezi?... 
Arbaces se îndepărtă fără a răspunde. 
Zbuciumată, gâfăindă, oarba îl urmă în tă

cere. 
Egipteanul îşi zicea în sine : 
— «Trebue să pun pe această fată în loc 

sigur. Ea ar dă de veste asupra băuturci de 
dragoste... Cu Julia, nimic de temut, ea nu 
se va trăda». 

VII 

B u n u l t u t o r e . 

Iona aflase în acelaş timp moartea frate
lui său şi arestarea lui Glaucus. I se răspun-
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de omorârea lui Apoecides, dar ea respin
sese această acuzaţiune cu toată puterea su
fletului său. 

Înmormântarea fratelui său, se făcu cu mare 
solemnitate, ocupând toate momentele sale 
timp de două zile. 

Iona continuă să aibă în contra lui Arba
ces cele mai serioase bănueli. Ea îşi zicea 
că datoria sa de logodnică şi de soră, o 
obligau să meargă a se întâlni cu pretorul 
şi de a-i le comunica, deşi în realitate n'a-
vea nici o probă. Ea întrebă pe femeile sale 
şi află că Glaucus eră periculos bolnav, a-
restat şi captiv în casa lui Sallustius şi că 
ziua procesului său eră apropiată. 

— Procesul său!... Zeii să-1 păzească de 
judecători ! strigă ca eşită din minţi. Sărman 
şi scump Glaucus !... O h ! trebue să alerg, să 
adeveresc că sunt convinsă de nevinovăţia 
sa... Am să fiu crezută, eu, sora victimei... 
Să-i îndulcesc mâhnirea sa, să-1 susţin .şi să-1 
îngrijesc... această dulce sarcină îmi aparţine 
mie şi dacă nu pot dovedi că e inocent... 
s ă împart cel puţin soarta sa... exilul sau 
nioartea!... 

Ea alerga vorbind, zăpăcită, neştiind unde 
Mergea şi dacă trebuia să se duci la pre
tor sau lângă logodnicul ei. Deodată ea fu 
°prită de un grup de oameni ce înconjurau 
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o lectica deschisă. Un personagiu cu statura 
naltă înainta spre dânsa. 

Iona scoase un strigăt: 
— «Arbaces !» 
— «FrumoasaIona, zise el cu bunătate, fără 

să pară a iî observat spaima ei, pupila mea, 
scumpa mea elevă, iartă-mâ că turbur pioasa 
ta întristare... Pretorul, gelos de reputaţiunea 
ta, nu voeşte ca tu să iii implicată din im
prudenţă în procesul ce are să se deschizâ 
.şi el te-a încredinţat îngrijirilor . mele. El a 
avut milă de tine, de părăsirea în care te 
afli, n'a vroit să te lase singură şi m'a nu
mit păzitorul tău legal ca să te ocrotesc... 

Iona se retrase cu dezgust şi strigă cu 
un ton de zdrobitoare nesocotire: 

- Destul!... Cum îndrăzneşti tu, asasin al 
fratelui meu, să-mi ţii un atare limbagiu ?... Ce, 
în mâinile tale înroşite în sânge, voesc să 
mă încredinţeze, pe mine, sora victimei !... 
Ah ! tu te turburi... conştiinţa ta se revolta 
inline! Temerea de trâznetele unui zeu răz
bunător, alterează faţa ta şi face să te în
fiorezi 1... Lasă-mă durerei mele ş1 vezi de 
drumul tău... sau dacă nu... 

— Durerea ta, zise Arbaces, regăsindu-şi 
calmul, te face să-ţi pierzi mintea. Eu te iert, 
căci fiind cel mai bun amic al tău, am pen
tru tine o indulgenţă fără margini... Dar ca
lea publică nu e făcută spre a ne întreţine 
cu asemenea chestiuni... Aidem, dulcea mea 



257 

pupilă, lectica ne aşteaptă... Sclavi, înaintaţi!... 
însoţitoarele Ionei o urmaseră în alerga

rea ei dezordonată. Ele înconjurară pe Egip
tean şi se alipiră de genunchii săi, rugătoare 
si îngrozite. I _, 

— Arbaces, zise cea mai în Vârstă, tu 
calci legea... E scris că timp de jnouă zile 
c e urmează după înmormântare, rudele mor
tului nu vor fi turburate în casele|lor. 

— Femeie, replică poruncitor Arbaces, a 
aşezâ pe o pupilă sub acoperişul tutorelui 
sâu nu înseamnă a contraveni legilor înmor-
mântărei... Această dezbatere a durat des
tul... am autorizaţiunea pretorului... Aideţi, 
*°na să ne pusă în lectică !... 

Apropiindu-se de dânsa, el vroi sâ-o ia 
^e mijloc. Ea se desprinse, îl privi fix şi 
Z l s e cu un râs convulsiv: 

- Ah!... ah!... Bine... foarte bine!... In-
C a ntâtor tutore... Lege părintească!... ah ! 
ah!... 

înspăimântată ea însăşi de râsul ei, 
's"nţi un fior îngheţat şi căzu fără cunoştinţă 
l n braţele lui Arbaces, care o transportă în 
fetică.' 

Purtătorii porniră la drum, cortegiul dis-
Păru în curând din ochii sclavelor Ionei, ce 
Podidite de plâns rămăseseră în mijlocul 
clrumului. 

Stimele lilt ale Cotigi Pompei. 17 
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VIII 

A r b a c e s t r i u m f ă t o r . 

Ne amintim că Nydia urmase pe Egiptean 
în casa sa; acolo remuşcârile şi desperarea 
sa o trădară. Ea mărturisi că dânsa şi nu 
Iulia eră aceia dela care Glaucus primise 
funesta băutură. 

Nydia, naivă şi ignorantă, convinsă că E-
gipteanul era atotputernic, ii rugă încă să 
vindice pe Glaucus şi să-i scape viaţa. Ar
baces, simţi mai bine încă necesitatea de a 
reţine pe oarbă arestată până la sfârşitul 
procesului. Mai întâiu necrezând-o decât com
plice a Iuliei, el s'a temut ca dânsa să nu 
se prezinte ca martoră şi să nu-1 compro
mită cu istoria vrăjitoarei şi a băuturei de 
dragoste. Dar amorezată şi vinovată, erâ 
încă şi mai periculos de a o lăsa în liber
tate. Ea s'ar duce fără îndoială să facă măr
turisiri pentru rescumpărarea greşelei sale 
şi pentru salvarea aceluia ce ea iubea, fâra 
grije de propria ei ruşine. Atunci austerul 
Arbaces va fi implicat într'o intrigă de a-
mor, ce ar mirosi a viclenie şi indulgenţa 
Senatului pentru un criminal iresponsabil eră 
asigurată dinainte. 

Nydia, sclavă şi străină, lipsită prin in
firmitatea ei de cunoştinţa vieţei active, nu 



- 259 -

«unoştea asprimile legei romane. D e aceia 
se înspăimânta ea, cu mult mai mult de 
boala lui Glaucus, de aiureala sa, decât de 
pericolele procesului său, de care dânsa au
zise vorbindu-se în treacăt. De unde să ştie 
despre legea romană, despre sentinţele ei, 
de ferocitatea poporului şi despre arene, 
sărmana părăsită, căreia nimeni, niciodată, 
mi-i adresa cuvântul ? Obicinuită să asocieze 
lui Glaucus tot ceeace era mare şi sublim, ea 
nu putea presupune că un alt pericol mai 
mare decât nebunia ameninţă acest cap sa
cru. Ea îl vedea destinat tuturor bucuriilor 
vieţei şi clacă, fără voe, ea îi turburase 
strălucita lui carieră, ea nu se îndoia că ast
fel l'a condamnat la moarte... 

— Copila mea, îi zise părinteşte Arbaces, 
fim milă de tine şi de greşeala ta... Iubirea 
merită indulgenţă. Am să fac tot ce mi-o 
fi posibil pentru ca Glaucus să-şi recapete să
nătatea degrabă... Dar cum nu face de tine 
să rătăceşti pe strade şi să fii călcată în 
picioare, pe pragul caselor, vei rămâne aci, 
liniştită, în aşteptare. 

Fără a se mai ocupa de tânăra fată, el 
eşi clin camera unde o adusese şi o închise 
C l 1 un drug ele fier. După ce a însărcinat un 
sclav cu paza acestei părţi a casei şi de a 
V e ghiâ la trebuinţele arestatei, el plecă sin
gur, adâncit în cugetări, aşteptând primele 
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luciri ale zilei, spre a pleca întru căutarea 
Ionei. Aceasta trebuia împiedicata să arate 
prea mare interes lui Glaucus, în cursul pro
cesului şi să se evite ca dânsa să nu-1 acuze 
pe el însuşi, Arbaces, de actul violent şi per
fid, de care se făcuse vinovat mai înainte 
în contra ei. Hipocrizia lui desvăluită, precum 
şi motivele de ură ce avea contra lui Glaucus, 
ar fi făcut să se bănuiască mărturisirea sa şi 
ar fi deşteptat neîncrederea. 

După ce a închis la el acasă pe Iona, A r 
baces se simţi asigurat. 

I )e aci înainte, nimic de temut. Mai mult 
ca în totdeauna, el erezii în buna sa stea şi 
in tainicele promisiuni ale astrelor. 

De aceia, când el merse să viziteze pe-
Jona, în partea cea mai izolată a casei sale, 
nu se mai gândea decât la emoţiunea pur pa
sionată ce tăcea să nască în el această fru
moasă creatură. El o găsi de o mic de ori 
mai demnă de dorit, sub adânca copleşealâ 
ce poetiza cu blândeţe şi suferinţă faţa ei 
întristată. Egipteanul, cu înfumurarea proprie 
tutulor oamenilor, se gândi că atunci când 
Glaucus o să fie dispărut, veştejit printr'o 
moarte ruşinoasă, are să izbutească, prin pu
terea amorului, să triumfe asupra acestei 
inime rebele. Ş'apoi n'aveâ el puternice mij
loace, spre a influenţa asupra închipuirei unei 
tinere fete ? Graţie lor, el spera să învingă 
toate obstacolele. Astfel, arzătoarea şi nele-
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giuitâ sa pasiune, n'are să aibc nevoie şi o 
să se lipsească de consimţimântul Ionei. 

Cu toate acestea o temere nelămurită îl 
chinuia, turburând cu indispoziţiune şi cu 
sfială orele sale singuratece. Ii era frică de a 
fi bănuit şi descoperit. Teroarea nehotărâtă 
ce o simte criminalul pentru consecinţele cri
mei sale, temeri sau remuşcări, ii urmăreau 
ziua şi noaptea. 

Acum că Iona se află în stăpânirea lui, 
el se gândea să fugă, să părăseaseă ţara 
aceasta, unde morţii s'ar putea scula din 
mormântul lor spre a-1 acuza, să se refugieze 
pe vreun ţărm depărtat, luând cu sine bogă
ţiile sale şi pe fermecătoarea Iona, tezaurul 
lui cel mai preţios. 

«Da, zise el, mergând stingher prin ca
mera sa, noi trecem prin adâncile mări, in 
căutarea ţărilor necunoscute şi delicioase. 
Poate că atunci această inimă pe deaîntre-
gul stăpânită de amor, se va redeştepta la 
ambiţiune, căci acolo, printre naţiunile ce 
ignorează Roma şi jugul său, eu pot funda 
un imperiu, semănând credinţele străbunilor 
mei... Voi răscoli cenuşa anticului regat 
al Tebei şi voi întinde pe ţărmuri fără sfâr
şit dinastia strămoşilor mei încoronaţi !... O h ! 
atunci, cum ar putea nobila inimă a Ionei să 
rămână surdă la umila rugăciune a unui om, 
a cărui energie, fugând de vechia conrup-
ţiune a unei naţiuni de sclavi, ar fi reapucat 
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gloria părinţilor săi, unind în sufletul său pu
ternic calităţile de profet şi de rege». 

Arbaces, în triumful visurilor sale, ieşi ra
dios, spre a asista la procesul lui Glaucus. 

Obrajii palizi, figura descompusă a acuza
tului, îl emoţionară mai puţin decât tăria 
sufletului său reflectându-se în privirea sa 
plină de energie. 

Pe când se prefăcea că-i produce neplă
cere să depună contra Iui Glaucus şi arăta 
o compătimire hipocrită pentru nenorocirea 
sa, el plăzmuiâ în taină, prin ajutorul preo
ţilor Isidei, o indignaţiune populară de po-
runcealâ, destul de puternică spre a împe-
dicâ milostivirea Senatului. 

El adormise cu uşurinţă scrupulele Iuliei, 
fâcându-i cunoscut şiretenia oarbei. Dealt-
minteri, mândrei iete îi plăcea mai mult bo
găţia şi renumele lui Glaucus decât însuşi 
Glaucus şi tânărul bărbat, acum pradă neno
rocirilor, numai exista în ochii săi. Din contra, 
ea aproape se bucura de o restrişte ce umi
lea pe Iona, a cărei frumuseţe prea perfectă 
excita gelozia sa. Natura ei uşuratică şi ne
statornică se îndrepta de pe acum către 
Claudius, ce se arătă din ce în ce mai râv-
nitor faţă de dânsa. O alianţă cu acest pa
trician murdar şi josnic, dar de o naştere 
ilustră, nu o scârbea. 

Totul surâdeâ lui Arbaces, totul ameninţa 
pe Glaucus... 
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IX. 

Vrăjitoarea improvizată. 

Nydia, capturată la Arbaces acasă, rui-şi 
dădu imediat socoteală de soarta sa. Rămasă 
singură, ea crezu că Egipteanul are să se reîn
toarcă în curând. După mai multe ore de 
aşteptare, pe care, orbenia ei le făcea oribil 
de lungi, ea înconjură încăperea, întinzând 
braţele spre a găsi o ieşire. Vai! singura 
uşă ce exista eră închisă. Atunci având o 
intuiţie a adevărului, ea începu să strige, cu 
toată violenţa caracterului său vehement, aţâ
ţată de neliniştea sufletească şi de nerăbdare. 

- Hei ! tânără fată ! mormăi sclavul ce 
veghia. El deschise uşa şi întrebă : «Ce, ai fost 
pişcată de o scorpie?» 

•— Unde e stăpânul tău şi cu ce drept, 
•sunt eu închisă ca într'o colivie?... Am tre
buinţă de libertate, lasă-mă să ies... 

— Biată mititică, nu ştii tu că voinţa lui 
Arbaces face cât o hotărâre a împăratului?... 
El a ordonat să fii pusă în colivie, tu te afli 
•utrînsa şi eu sunt paznicul tău. Tu ai pâine 
S l vin cât vrei, ceeace preţueşte mai mult 
c a libertatea. 

— O Jupiter! strigă oarba cu o surprin
d e amestecată cu spaimă... Ce poate să 
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vrea'v acest preot al Isidei, dela o sărmana 
creatură ca mine ? 

— Poate ca să te dea să ţii de urât stă
pânei tale care e aci de azi dimineaţa. 

— Iona aci ? 
— Da. Nu cred că s'a făcut asta de bună

voie... Dar, pe templul lui Castor, Arbaces 
e întradevăr curtenitor pentru femei... Stă
pâna ta e pupila lui şi... 

— Poţi tu să mă conduci lângă ea ?... 
— N'am ordine... Când Arbaces m'a orân

duit păzitor al acestui apartament, el mi-a 
iecomandat să uit că am ochi şi urechi si 
de a nu avea decât o calitate principală, dai' 
absolută : supunerea... 

— Ce rău poate să fie, dacă o să vă'1 

pe Iona ? 
— N'o ştiu. Esenţialul e că nu mi s'a or

donat s a t e las s'o vezi... Dacă doreşti un tova
răş, am să stau de vorbă cu tine, cât vei vroi, 
căci eu sunt singur în pătuţul meu... spune-mi, 
în calitatea ta de Thezaliană, tu trebue să cu
noşti magia, scamatorii cu ajutorul cuţitelor 
şi al foarfecilor spre a ghici norocul, după 
obiceiurile rasei tale.?... Asta o să ne fac» 
să treacă vremea mai repede. 

—• Taci, sclaviile, sau dacă voeşti sâ te as
cult, spune-mi cele ce ştii despre GlaucUSi 

— Stăpânul meu a eşit spre a asistă ' ; 1 

procesul său... Rea daraverâ pentru. Elin'•" 
— Un proces ?... 
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— Fără îndoială, nu cunoşti tu omorârea 
lui Apoecides ? 

— A h ! da, zise Nydia strângându-şi frun
tea în palmă. Am auzit vorbindu-se despre 
aceasta, dar n'am înţeles nimic... Cine ar în
drăzni să se atingă de un fir de păr din 
capul lui Glaucus ?... 

— Leul din amfiteatru, tare mi-e teamă. 
— Zei puternici... ce răutate îţi inspiră 

aceste cuvinte... Ce ţi-au făcut?... 
— Nici o răutate şi nu mint. Dacă o să 

fie declarat vinovat, va fi dat pradă bestiilor 
sălbatice. 

Nydia sări în sus aruncând în văzduh un 
ţipăt pătrunzător. Micile ei mâini apăsau inima 
sa atinsă de moarte. Ea se aruncă la picioa
rele sclavului şi gemii cu o voce tânguitoare, 
ce mişcă pe acest om aspru. 

— «Ah I spune-mi ca tu glumeşti... Tu nu 
poţi spune adevărul, oh ! nu, este peste 
putinţă !... Glaucus !...» 

— Pe cuvântul meu, am putut să mă în
şel, căci nu cunosc nimic clin lege, dar Ar-
baces îl acuză şi poporul cere o victimă pen
tru arene... Ia linişteşte-te, ce legătură poate 
fi între soarta unui Elin şi a ta ;... 

— Ah ! tu, tu nu ştii !... El a fost aşa de 
bun pentru mine şi... Spune-mi ce se va face 
cu dânsul?... Atunci Arbaces s'a făcut acu
zatorul său!... ce am auzit?... o destin crud! 
Dar poporul, poporul, care poate să-1 \ 



260 

nu cred să fie crud pentru dânsul!... Cât de 
fatal i-a fost amorul !... 

Capul său recăzu pe piept, ca o floare 
veştejită pe trunchiul său, lacrimi udară pleoa
pele sale şi se adânci într'o nesfârşită şi du
reroasă visare. Toate sforţările sclavului nu 
putură să o zmulgă gândurilor. El o lăsă 
singura. 

Atunci ea îşi adună toate ideile. 
Arbaces era acuzatorul lui Glaucus şi tem

nicerul ei. O făcuse asta pentru că libertatea sa 
putea fi utilă Atenianului, de aceia o ţinea în
chisă ?... Da, ea nu se mai putea îndoi. Deodată 
ca căută să vază cum ar putea scăpa din 
casa Egipteanului. Ea nu avea în cap alt 
cuget decât : să scape pe Glaucus. 

Acest gând puternic îi redădu calmul 
necesar. Ea se gândi adânc şi închipuirea 
ci pusă la tortură, formă iute un mare proiect: 
Să înşele pe păzitorul ei, băgându-i în cap 
că ea întradevăr erâ magicianâ şi s ă i u g ă 
prin acest mijloc. J 

Timp de lungi ceasuri, ea îşi fixă planu
rile şi fu gata de lucru. Şi când a doua zi 
dimineaţă sclavul veni să o viziteze, ea aduse 
vorba asupra magiei şi farmecelor, subiect ce. 
plăcea superstiţiosului paznic. 

Ea înţelese că protectoarea cea mai sigură 
a fugei sale ar li noaptea şi cu toată ne
răbdarea ei, c a s e resemna să aştepte seara; 

«Intunerecul, îi zise ea, e propice ma-
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giei. Noaptea ne ajută să tălmăcim secretele 
Destinului. In noaptea asta trebue să vii spre 
a mă întâlni,., Spune-mi numai ceeace tu do
reşti să afli?...» 

— Pe Pollux! visul meu ar fi săţfiu tot 
aşâ ele învăţat ca .şi stăpânul meu, clar re
cunosc că sunt prea pretenţios... «Cu toate 
acestea, aş vroi să ştiu, clacă într'o zi o să 
fiu atât de bogat spre a cumpără libertatea 
mea, sau dacă Egipteanul mi-o va dărui gra
tuit. Câteodată are generozităţi de astea... 
Ş'apoi de asemenea dacă mai curând sau 
mai târziu o să posed o prăvălioară de par-
fumărie, ce constitue cea mai mare ambiţiune 
a mea... E o tare plăcută meserie aceia de 
parfumor, şi care convine cât se poate de 
bine unui sclav retras din lumea mare, ce 
păstrează, cu toate acestea, felul de a fi al unui 
om de ispravă. 

— Sunt mai multe feluri de a obţine, răs
punsuri sigure. Mai întâi prin litomancie, a-
dică ghicire prin mijlocul pietrei vorbitoare, 
ce răspunde întrebărilor cu o voce de copil, 
dar această piatră e foarte scumpă şi foarte 
rară. Apoi mai e gastromancia prin care face 
diavolul să se vază în apă figuri înfiorătoare, 
ce prezic viitorul... Din nefericire pentru asta, 
trebue nişte vase de o formă deosebită, ce 
n 'avem pe aci.... Aşâ dar avem să alegem 
magia aerului. 

— A h ! mi-e teamă de apariţiuni! 
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— Să nu-ţi fie teamă, n'ai să vezi nimic. 
Sgomotul apei ce forfoteşte, dacă cererea ta 
e primită, numai ea va izbi urechile tale.-. 
Când se va ridica luceafărul serei, aşează 
flori şi fructe lângă poarta gradinei întredes
chise, în semn de ospitalitate, pentru ca de
monul să intre când va trebui... Vino să mâ 
vezi cu o cupă plină de apă curată şi înghe
ţată. Atunci arta thezaliană ce am moştenit-o 
dela mama, se va exercita în favoarea ta... 
dar mai cu seamă nu uita că poarta gradine! 
trebue să fie deschisă de îndată ce va înoptâ. 

—• Fii liniştită, ştiu că un om distins se 
simte jignit când n'avem curtenire. Demonul 
va fi măgulit că poate să intre aci ca la el 
acasă. Iată, până atuncea, mâncarea ta, mica 
mea Thezaliană. 

— Şi procesul? 
— Advocaţii vorbesc mereu... Nu se va 

sfârşi de cât mâine dimineaţă... 
— Eşti sigurele asta?... 
— Mi s'a spus. 
— Şi Jona ? 
— Pe Bacchus! dacă cum se crede e bol

navă, ea n'o să apară acolo deloc, căci azi 
dimineaţă, ea a exasperat aşa pe Egiptean 
încât dânsul a părăsit-o bătând din picior şi 
muşcâridu-şi buzele, cu fruntea întunecată că 
noaptea. 

— Unde locueşte ea? 
— In apartamentele de sus... Mulţumesc, 

.adio! îmi trece timpul flecărind. 



— 269 — 

X 

P r e a m u l t ă b l â n d e ţ e . 

Noaptea sosise, când pe uşa gradinei, lă
sată între-deschisă de sclavul Sosie, pătrunse, 
nu una din misterioasele spirite ale pământului 
şi ale aerului, ci greoiul şi grosolanul Calenus. 
Umila şi sărăcăcioasa ofrandă de vin, flori 
şi fructe, pe care evlaviosul sclav o judecase 
•suficientă pentru oaspetele nevăzut ce se aş
tepta, făcură pe preot să surâză. «Aceasta 
e fără îndoială, un tribut oferit zeului gră
dinilor... Pe capul tatălui meu, dacă noi 
preoţii n'am fi în picioare, zeii ar fi foarte 
prost serviţi. S a s e îndrăznească a se da asta, 
unei divinităţi !... E vorba acum să găsesc 
pe Arbaces. Viaţa lui se află în mâinile mele. 
Ce are să-mi ciea el? ...Ştiu bine că merg 
pe marginile unei prăpăstii, ce se poate 
schimba într'o comoară de aur...» 

Monologând astfel, el străbătu grădina, pă
trunse sub peristil şi se găsi în faţa aceluia 
ce căuta. 

— Calenus, pe mine mă cauţi?... întrebă el 
c u o uşoară turburare în vocea sa. 

— Chiar pe tine, înţelepte Arbaces. Oare 
v 'zita mea îţi displace cumva?... 

— Din contră, adineaurea liberatul meu, 
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strănutând foarte tare, m'a făcut să presimt 
că are să mi se întâmple în curând... Zeii 
îmi trimit pe Calenus... 

— Dacă am intra în camera ta, Arbaces ? 
— Inutil, noaptea e clară şi dulce, am 

trebuinţă de aer. Să facem o plimbare prin 
grădină. Acolo vom fi tot aşa de bine cât 
şi de singuri. 

Ei se îndreptară spre o terasă ornată 
cu vase de marmoră, ce tăia grădina în două 
părţi. 

— Ce noapte delicioasă, zise Arbaces. 
Calmă şi albastră cum e, ea-mi aminteşte seara 
când — acum două-zeci de ani — atingeam 
pentru întâia oară ţărmurile Italiei. Sărmanul 
meu Calenus, vârsta ne zdrobeşte... Să ne a-
mintim cel puţin că am trăit odată... 

Calenus care ardea de dorinţa de a lăsa 
să scape din buzele sale secretul ce-1 apăsa, 
deşi intimidat de temerea respectuoasă ce-i 
inspiră Arbaces, prin pacinica şi nobila sa 
familiaritate, prinse prilejul aşteptat şi strigă: 

— «Poţi să te lauzi, tu, că ai trăit şi că 
trăeşti bine ! Tu ai bogăţii ca din basme şi 
o constituţie ele fier. Tu n'ai de cât să te 
pleci, spre a culege râzătoarea floare a amo
rului şi toate fantaziile plăcerei şi acum, răz
bunarea însăşi îţi dărueşte cu prisosinţă bu
nurile sale... 

— Tu voeşti să-mi vorbeşti de Atenian... 
mâine soarta lui va fi hotărâtă, căci Senatul 
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rămâne neclintit... Totuşi tu te înşeli, dacă 
crezi că pierderea sa aproape sigură, îmi 
aduce un simţimânt de bucurie... Ea mă scapă 
de un potrivnic, iată tot. Nu urăsc pe omo-
râtor... 

— Omorîtor ! reluă Calenus căutând ochii 
lui Arbaces. 

El văzu la lucirea stelelor figura Egiptea
nului liniştită şi pacinică ca o undă ador
mită. El repetă încă. o dată : 

— O m o r â t o r L . Că tu-1 învinueşti, e cu 
totul natural, dar tu ştii mai bine ca oricine 
că dânsul e inocent... 

Arbaces stâ pe pază de multă vreme : 
— Explică-te, zise el cu un ton de ghiaţă. 
Calenus îi răspunse foarte iute, cu o voce 

înceată şi înăbuşită: 
— Mă aflam în păduricea sfântă în seara 

omorului... Ascuns în dosul frunzişului de arbori, 
ani auzit totul, am văzut totul!... Eu nu te bla
mez, tu ne-ai scăpat de un inamic, de un 
apostat... 

— Bine, tu ştii totul. . O bănuiam. Erai 
singur ?... 

— Singur, replică Calenus. surprins de sân
gele rece al lui Arbaces. 

— Şi pentruce te-ai ascuns tu, Calenus, la 
acea oră târzielnică?... 

— Aflasem de convertirea lui Apoecides... 
Ştiam că el trebuia să se întâlnească aproape 
de Templu cu sălbatecul Olynthu: şi să pre-
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pare împreună cu dânsul mijloacele de a des
coperi poporului misterele Isidei zeiţa noastră... 
Aveam tot interesul a cunoaşte proectele lor, 
spre a le nimici... 

- Ai istorisit tu cuiva ceeace tu ai văzut?... 
- Nu, maestre, secretul a rămas ascuns 

în sânul servitorului tău... 
- Ce ! e posibil oare să nu fi vorbit măcar 

despre aceasta vărului tău Burbo ?... 
— Pe zei!... nu !... 
— Şi pentruce ai a.şteptat tu ajunul con-

damnărei lui Glaucus, spre a îndrăzni să vii 
a-mi spune că eu sunt un omorâtor?... 

— Dar... dar... pentrucă... 
Arbaces îl izbi pe umăr surâzând şi adăugă 

cu un ton prietenesc : 
— «Am să-ţi spun eu pentruce... citesc aşa 

de bine în gândul tău... Tu voiai să'mi laşi 
timpul de a mă vârî în proces, ca să nu pot 
reveni asupra acuzaţiunei mele... tu voiai ca 
eu să excit aşa ele tare setea de sânge în 
populaţie, încât nici bogăţiile mele, nici tre
cerea de care mă bucur, să nu mă mai poată 
împiedică de a deveni victima ta... Tu vor
beşti în ultimul moment, spre a mă face să 
înţeleg lămurit, că un singur cuvânt din parte-ţi 
poate, mâine, să mă pună în locul lui Glaucus... 
Şi toate acestea spre a urca preţul tăcerei 
tale. Tu voeşti să mă faci a înţelege că meş-
teşugirile de cari m'am servit spre a răscoli 
mânia mulţimei, ar putea să recadă asupra 
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Arbaces şi preotul continuau mersul lor, c&tre 
camera tezaurelor, (pag. 280). 

Ultimele zile ale oetăjei Pompei. 18 
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mea şi să mă arunce în ghiarele bestiilor... 
Asta e, nu e aşa?...» 

— Arbaces, zise Calenus cu admiraţiunc, 
tu eşti cu adevărat un mare magician... tu, 
citeşti în sufletul altora ca într'un papyrus!... 

— Ei bine! Calenus păstrează-mi secretul 
şi după condamnare am să te îmbogăţesc !... 

Calenus, setos de bani, nu se putea mul
ţumi ( u o promisiune aşa de nesigură. 

—«lartă-mă, stărui el, dar, aşâ cum o spuneai 
tu adineaurea, pentruce să ne ferim între noi, 
unul de altul ? Dă-mi o arvună, ca o ofrandă 
lui Harpocrate şi voi fi mut... Dacă voe.şti 
ca roza, dulce emblemă a discreţiunei, sâ 
prinză rădăcini puternice,ud-o din astă seara 
cu o mică p loaic. 

— Prudenţă şi poezie! Nu poţi. sâ aştepţi 
până main-, seară, avidule Calenus?... 

Vocea lui Arbaces erâ dulce şi mângăioasa, 
prea dulce si prea mângâioasâ întradevăr. 

— Pentruce mâine? După condamnarea; 
nevinovatului, tu ai să Iaşi în părăsire pe 
servul tău. A ta... codeală hu'mi dă dreptul... 
şi nu mă inspira să am încredere... 

— Atunci, s'o scurtăm. La ce preţ eva
luezi tăcerea ta? 

— Viaţa ta e aşâ de preţioasă şi averea 
ta atât de marc... 

— E i ! Calenus, câtă înţelepciune şi ce 
n^îJiX»-.. Să vedem şi să sfârşim: Cât ceri tu? 

- Am auzit zicându-se că, sub bolţile mân-
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•drei tale case, există^un tezaur de necrezut, 
unde se îngrămădeşte aurul, vasele şi juvae-
rurile şi care ar fi putut rivaliza cu bo găţiile 
divinului Nerone. Tu poţi, fără chiar să se 
cunoască, să scoţi din această comoară atât 
cât trebue să faci din Calenus cel mai bogat 
preot din Pompei. 

— Vino dar, zise Arbaces cu un aer sincer 
şi generos, vino, tu eşti un vechiu amic şi 
un serv credincios. Tu eşti tot atât de do
ritor să'mi ridici viaţa, cât sunt şi eu, d e 
a-ţi precupeţi o recompensă ce meriţi aşa de 
mult... Vino, voesc ca ochii tăi să fie orbiţi 
la vederea acestor avuţii ascunse.., Ai să-ţi 
vâri mâinele până în coate în ele şi vei lua 
cu tine tot ceeace vei putea, ascunde sub 
larga ta haină... Când vei fi în iaţa a tot ce
eace posed, tu vei înţelege, că ar fi o ne
bunie de a se lua cineva rău cu un om ce 
poate da totul şi atâta de mult. Vino şi după 
moartea lui Glaucus, am să te conduc pen
tru a doua oară la tezaurul meu, în aceleaşi 
condiţiuni... Asta ţi-e deajuns?... 

— Tu eşti cel mai mare şi cel mai bun 
dintre oameni. Iartă-mă că am pus la în
doială generozitatea ta 1 îngăimă Calenus a-
proape plângând de bucurie. 

— Tăcere, zise Egipteanul, deschidem sub 
boite. 
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XI 

I n s u b t e r a n e . 

Nydia aştepta cu nelinişte sosirea lui So
sie, temnicerul ei. 

Sclavul, după ce şi-a întărit curagiul prin 
libâţiuni abundente, sosi înfine. 

— «Ei bine ! Sosie, ai adus tu vasul cu apâ 
curată şi rece ca ghiaţa?» 

— Da, dar m'apucă fiori... Eşti tu tare 
sigură că n'am să văd pe dracu?... 

— Dar nu mai avea teamă. Ai lăsat 
poarta gradinei întredeschisă ? 

— Da, şi am avut grije să pun pe mă
suţă nuci şi mere. 

- Perfect de bine. Demonul aerului poate 
intra fără piedici... Deschide acuma uşa a-
cestei odăi şi dă-mi lampa. 

— Ai tu cumva intenţiunea s'o stingi? 
— Deloc, numai trebue să pronunţ incan-

taţiunea mea deasupra flacărei ce conţine 
un spirit. Şezi jos... 

Sosie se supuse şi Nydia după ce s'a a-
plecat câteva minute peste lampă, se scula 
şi cântă cu melodie improvizaţiunea urmă
toare : 

Pe al farmecelor duh 
Umbră vino prin văzduh, 
Turburată de dorinţi 
Cupa-mi umedă să 'ncânţi, 
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Sufletului meu mâhnit, 
Viitorul i-e cernit, 
Ca prezentul de zdrobit, 
Ca trecutul ofilit. 
In tăcere şi'n mister, 
Visurile toate pier. 
Vino vin eu sunt a ta ! 
Ş'în veci nu te voi uita !... 

— Umbra se apropie, zise Sosie, o simţ 
în părul capului. 

— Pune cupa pe pământ şi dă-mi un şter
gar, ca să-ţi acoper capul. 

— Da ! e totdeauna aşa în farmece... 
Umblă mai încet, tu strângi prea tare !... 

— Poţi să vezi ?... 
— Nu, pe Jupiter! totul e întunecat ca în 

infern. 
— Adresează acum umbrei întrebările ce 

v ei voi, de trei ori pe rând. Dacă răspunde 
afirmativ, vei auzi apa colhăind sub suflarea 
s a, dacă nu, atunci apa rămâne liniştită. 

— Da, dar atenţiune, să n'o mişti tu în-
sn-ţi... Asta... pentrucă... 

— Iată, pun cupa la picioarele tale, vei 
putea astlel să te încredinţezi că eu nu mă 
ating de dânsa... 

— Bine... Acum, o Bacchus! să-mi fii fa-
vorabil, te-am venerat totdeauna mai presus 
decât toţi zeii; dacă tu mă protegiezi contra 
acestui demon acuatic, îţi voi consacra cupa 
de argint pe care am şterpelit-o nu de mult 
Şefului chelnerilor. Şi tu, spirit al aerului, 
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spune-mi dacă voi putea să-mi cumpăr în 
curând libertatea. Tu trebue să ştii, în cali
tatea ta de fiinţă nevăzută, că am furat timp 
de trei ani tot ceeace am putut în casă şi 
în modul cel mai cinstit posibil, dar îmi lip
sesc încă două mii sesterţe... îmi va ii per
mis, o bun spirit! de a complecta suma ne
cesară libertăţei mele în cursul anului ? Vor
beşte!... oh ! cred că apa forfoteşte... ba nu, 
totul c liniştit ca moartea... Spune-mi atunci 
dacă asta va fi peste doi ani?... Aud un zgo
mot straniu, demonul scormoneşte la uşe... 
abia a sosit. El nu putea răspunde... Doui 
ani, bunul meu amic, am zis doi ani ?... Ni
mic încă... Doi ani şi jumătate,... trei... patru 
ani?... Mereu aceiaşi tăcere... Spirit al neno-
rocirei, tu nu eşti femeie, asta e sigur, tu 
n'ai fi tăcut atâta amar de vreme... Cinci... 
şase ani... şaizeci!... răspunde odată?... Ah! 
Plutone să te ia cu dracu odată?... 

Şi Sosie în turbarea sa răsturnă apa pe 
picioarele sale, apoi pe când îşi deznodâ le
gătura ce-i înfăşură capul, începu să înjure 
şi să blesteme îngrozitor... şi rămase uluit în 
întunericul beznă al camerei. 

— Ce, lampa e stinsă?... Nydia!... A h ! 
trădătoare... înţeleg... dar am să pun iar 
mâna pe tine şi ai să mi-o plăteşti! 

Sosie căută uşa pe dibuite, dar nu o putu 
deschide. El ereâ prins în locul fugarei. Ce 
să facă? Să bată în uşă, să strige, e impo-
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sibil, căci Arbaces atras de zgomot ar află 
prostia cu care a fost păcălit. Dealtfel Ny-
dia avusese fără îndoială timpul de a ajunge 
la poarta gradinei şi să iasă în stradă. 

— Ea o să se ducă la dânsa acasă, gândi 
el. Mâine de cu zori, voi chema sclavii când 
lucrează în peristil. Ei mă vor liberă... Voi 
zbură în căutarea Nydiei şi am s'o readuc cu 
forţa, înainte ca Arbaces să afle ceva... A h ! 
mică trădătoare, dacă ai să-mi cazi în labă !... 
Şi să nu-mi lase decât o cupă cu a p ă ! Mă
car de ar fi vin, asta mi-ar da curagiu... 

In timp ce Sosie se bocea, Nydia, cu o 
abilitate extraordinară, se strecurase fără zgo
mot dealungul peristilului. Ea străbătu gră
dina şi se îndreptă palpitândă şi înfrigurată 
spre poartă, când ea percepu deodată vin 
huet de paşi şi o intonaţiune de voci ce o 
înspăimântase întotdeauna,... eră vocea lui 
Arbaces. 

Ea se opri .şi dădu înapoi... Ea îşi aminti 
atunci că exista o trecere tainică, ce servea 
•să se introducă oaspeţii pe cari Arbaces îi 
poftea în serile de orgie. Această trecere 
înconjura casa de jurîmprejur şi dădea în gră
dină. Ea se înapoia pe unde venise, des
cinse treptele unei scări strâmte şi ajunse la 
intrarea subteranei. Poarta ce comunică cu 
grădina ereâ închisă în acest moment. 

Glasurile lui Arbaces şi Calenus răsunau 
la urechea sa turburată. Ea se avântă înainte, 
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şi aerul rece şi umed ce o împresură, o făcii 
să presupună că se află în pivniţele bogatei 
locuinţe. Asta o linişti. Dar auzul ei subtil 
distingea încă zgomotul de paşi şi voci al 
lui Calenus şi Arbaces. 

Eră urmată desigur. Ea reîncepu mersul. 
Cu braţele înainte, ea întâlni stâlpi masivi, 
ce îi înconjura cu o îndemânare de necre
zut, fără a se izbi. 

Aerul devenea din ce în ce mai răcoros. 
Ea se opri spre a mai respira şi constată 
cu zbucium, că murmurul vocilor depărtate se 
apropiau mereu. Infine, un zid îi astupă tre
cerea... Ce să facă?... Obstacolul nu se putea 
înlătura, nici o deschizătură, nici o scorbură 
sau firidă unde să se ascunză. Ea se lovi 
cu violenţă de una din arcurile de piatră ale 
tavanului şi căzii. In căderea sa, se rosto
goli într'o gaură, cc-i servi drept ' ascunză
toare neaşteptată. Ea se înghemui acolo şi-şi 
zgârci trupul ei subţire, aşteptând soarta sa, 
fără a îndrăzni să respire. 

Arbaces şi preotul continuau mersul lor, către 
camera tezaurelor. Ei intrară într'un vast a-
trium subteran, sală mare cu tavanul scund, 
susţinut de coloane scurte şi dese. 

Palida lucire a lămpei lui Arbaces, deş
teptă hidoase reptile ce dispăreau încet 
printre crăpăturile zidurilor. 

Calenus simţi un fior. El aruncă în jurul 
lui ochii turburaţi de o nelinişte nelămurită. 
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— «Cine ar crede, îi zise Arbaces cu un 
surâs ironic, că aceste murdare morminte 
sunt acelea ce plătesc luxul sălilor supe
rioare ?...» 

— Această galerie, pe stânga, conduce ea 
în infern ? întrebă Calenus ; ca îmi pare fără 
limite I 

— Nu trebue niciodată judecat după a-
parenţe, amicul meu. Această galerie con
duce la lumină... Urmează-mă, drumul nos
tru este pe dreapta. 

In momentul când cei doi oameni atinseră 
pe oarba zgribulită in temniţa sa, Calenus 
zise : 

— «Veselul Glaucus va ti mâine într'un loc 
tot aşa de nesănătos şi de obscur ca acesta 
Şi mai puţin spaţios». 

— Ziua următoare:, va putea să respire, 
zise sinistrul Egiptean. Arenele sunt mai 
vaste ca temniţele şi acolo se poate respiră 
aerul curat cu toţi pulmoniL. Şi cu toate a-
cestea un cuvânt al lut Calenus ar putea sâ-1 
s cape, să pună pe Arbaces în locul lui... 

- Acest cuvânt nu va li pronunţat nici 
odată, replică Calenus. 

— Bine, scumpul meu Calenus. Ştiu că 
tu n'ai să vorbeşti niciodată!... 

Arbaces, sprijinindu-se cu familiaritate pe 
Umărul preotului, adaogă : 

— «Iată-ne sosiţi !» 
Lumina fâlfâindă a lămpei lumina într'un 
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zid grosolan, o uşă zidită şi înfundată în el 
în mod sinistru, împodobită cu groase plăci 
de fier. Arbaces luă dela cingătoarea sa, o 
mică cheie ce scârţâi în broasca ruginită, ca 
şi cum dădea cu părere de rău comorile in 
credinţate pazei sale. 

Inima nesăţiosului Calenus bătea cu vio
lenţă. 

. — Intră, scumpul meu, pe când eu ridic 
lampa, ca să poţi contempla aceşti munţi 
de aur. 

Nerăbdătorul Calenus trecu cel dintâiu. 
Arbaces îl împinse înainte din toate pu

terile sale şi închizând uşa peste preot, el 
repetă cu o lungă pufnitură de râs : 

— «Ştiu că tu n'ai să vorbeşti niciodată». 
Calenus se rostogoli în josul unei scări, 

capul său se lovi de trepte, dar el se sculă 
aproape deîndată, fără a simţi durerea că
dere1! ; se aruncă spre uşe, încercând s'o zgu
duie cu amândouă mâinile, strigând ca o 
bestie sălbatecă : 

- «Dă-mi drumul, Arbaces ! liberează-mâ! 
oh! şi păstrează tot aurul tău!...». 

Aceste cuvinte străbăteau slab greoaia 
uşa masivă. 

Arbaces izbucni lin nou în râs şi răspunse : 
Tot aurul Dalmaţiei nu-ţi va da o coaje 

de pâine... Mori, mizerabile ! ultimile tale hor
căituri nu vor deştepta nici măcar ecoul a-
cestor vaste subpâmânte... Nimic nu va des-
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copcri vreodată că omul care a îndrăznit să. 
ameninţe pe Arbaces şi care-1 putea pierde, 
a murit de foame, rozându-şi în agonie car
nea oaselor sale... Adio!... 

— Oh ! milă... îndurare !... urlă desperat Ca-
lenus... Odios scelerat!... iertare .. Monstrule !... 

Strigătele lui Calenus, făcură pe x^rbaces 
să cugete astfel: 

— « Ce piedică neprielnică! Iată-mă forţat 
spre a părăsi Pompei, să aştept ca această 
voce să fie amuţită pe veci. Deşi bogăţiile mele 
stau ascunse în cealaltă aripă, sclavii mei tran-
sportându-le, ar putea auzi aceste plângeri... 
Ei şi! Dacă după trei zile mai trăeşte încă, 
gemetele lui vor fi aşa de slabe, încât nu 
vor ieşi afară din mormântul său... Haide, 
totul merge bine... Pe Isis ! e frig! o cupă 
cu vin de Falerno cu mirodenii nu o să fie 
de despreţuit... Brrrrr! 

Şi Egipteanul, încotoşmându-sc bine în man
taua sa, se grăbi să se suie în catul de sus. 

XII 

Nydia şi Calenus. 

Zei puternici! ce auzise acum Nydia ? Glau-
cus trebuia să fie condamnat a doua zi în 
locul Egipteanului, dar lângă dânsa respira 
Un om ce putea să'l salveze 1 Ea auzea ge-
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nietele acestui om, prins, afuriseniile şi ru
găciunile... Ea cunoştea motivele captivităţei 
sale... O h ! să poată fugi, să alerge la pre
tor, să libereze pe Calenus şi să salveze pe 
Glaucus... 

Emoţiunea oarbei eră aşa ele adâncă, încât 
se simţea sfârşită. Dar printr'o" ; storţare vio
lentă ea se lupta cu bărbăţie contra pro-
piei sale slăbiciuni. Deîndată . ce zgomotul 
paşilor lui Arbaces, se pierdu în depărtare, 
ea se furişă aşa de repede cât «îi permitea 
infirmitatea sa, spre locul unde se văicăra 
Calenus. 

De trei ori încercă să vorbească şi tot de 
trei ori glasul ei era aşa de tremurător şi de 
slab încât sunetul nu putu pătrunde greoaia 
uşă a temniţei. Infinc lipindu-şi buzele de 
broască, ea chemă cu bunătate pe Calenus. 

Arestatul simţi că, sângele i se oprea 
în vine de teroare. Ce fiinţă misterioasă şi 
supranaturală a putut străbate în această lu
gubră singurătate ? 

— Cine e acolo? strigă el pe jumătate 
nebun, ce spectru, ce umbră chiamă pe ne
norocitul Calenus '?... 

— Preotule, zise Thezeliana, zeii au voit 
să fiu martoră, a perfidiei lui Arbaces, fără 
ştirea sa. Poate eu pot să te scap...' Răs
punde la întrebările mele. 

— Ah ! spirit al cerului, zise Calenus, de
lirând subimpulsiunea unei bucurii neaşteptate, 
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scapâ-mâ şi voi vinde chiar cupele altarului, 
spre a mă plăti faţă de tine. 

— Despreţuiesc aurul, dar secretul tău 
preţueşte pentru mine mai mult decât lumea 
întreagă. E oare. adevărat că tu poţi salva 
pe Atenianul Glaucus de acuzaţiunea ce a-
meninţă viaţa sa ? 

— O pot, o pot cu siguranţă... Ah ! Fu
riile să urmărească pe infamul Arbaces. Pentru 
că eră foarte sigur de acest lucru, de aceia 
mizerabilul,m'a aruncat în această gaură neagră 
spre a mă face să pier aci... Ah! să deviu 
liber şi am sâ-1 înfund pe Arbaces. Am văzut 
asasinatul ; el singur e c-ulpeş. Am să reabi
litez pr. nevinovat... Dar dacă mor aci, are 
să moară şi Glaucus. O dulce necunoscută, 
dacă tu te interesezi de dânsul,ţi-o jur, în inima 
mea e urma unde zace scăparea sa!... 

— Mărturisirea ta, h-va ea cu adevărat 
sinceră? Ai să dai tu toate amănuntele ce 
cunoşti ? 

-•— D a ! pe Orcus! chiar dacă infernul ar 
fi la picioarele mele!... da ! da!... răzbunare 
contra monstrului! răzbunare!... 

Calenus pronunţase aceste cuvinte cu dinţii 
scră.şnind, cu un aşa acces de furie, încât 
Nydia înţelese că ea putea să se bizue pe el. 

Inima ei în piept, bătea să se rupă. 
O h ! Glaucus... idolul său !... să-1 salveze, ea, 

Nydia!... 
— Bine, zise ea, speră cum sper eu, zeii 
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ce m'au condus aci nu mă vor părăsi... Să 
ai încredere, simţ că o să te liberez... 

— Ascultă-mă, dulce străină, ascultă-mă, 
fii prudentă şi dibace. Arbaces nu are inimă. 
Nu încerca să-1 înduioşezi... Aleargă la pretor, 
spune-i totul... El îţi va da un mandat spre a m a 
căută, adu cu tine soldaţi... lăcătuşi îndemâ-
nateci... Iute, timpul trece... eu pot să mor 
de foame, o zei ! . , de foame!... Aleargă... 
Nu, aşteaptă încă... e înfiorător să fii singur... 
îmi pare că respir un aer de dincolo de 
mormânt... aci trebue să fie scorpii... şi omizi 
palide... O h ! aşteaptă... nu mă părăsi, te 
implor în genunchi!... 

— Dar, strigă Nydia, înspăimântată de 
teroarea preotului, trebue să mă grăbesc... 
gândeşte-te... e salvarea ta în joc. Să te aibă 
în paza lor, nădejdea şi curajul... Te salut!... 
în curând! 

Ea se îndepărtă cu paşi grăbiţi, întinzând 
braţele dealungul zidurilor, dar la ieşirea din 
subterană, ea se opri nehotărâtă şi prudentă. 
Ea se gândi că trebuia să aştepte, spre a 
ieşi fără să atragă atenţiunea, când întreaga 
casă o fi adâncită în somn. 

Ea se întinse pe pământul umed şi numără 
clipele. 
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XIII 

I u b i r e a l u p t ă p e n t r u n e v i n o v a t . 

După ce s'a încălzit cu mai multe cupe de 
vin aromatizat şi parfumat, Arbaces îşi simţi 
inima uşoară şi triumfătoare. Rezidă în na
tura omenească o mulţumire orgolioasă, rezul
tând dintr'o reuşită fericită chiar dacă e cri
minală. Acesta e un simţimânt de deşertăciune 
satisfăcută. Noi simţim întâi că suntem superiori 
şi numai pe urmă vai! vine supărătoarea acţiune 
a remuşcărei. Dar destinul Im* Calfini*^ r^ 
demn de scârbă, nu putea inspira cea mai 
mică părere de rău Egipteanului. Gonind din 
mintea sa ideia agoniei arestatului şKâîiJj, 
spăimântătoarei sale morţi, Arbaces nu se 
mai gândi decât la satisfacţiunea ce simţea 
de a fi înlăturat din drumul său o existenţă 
c e ameninţa pe a sa... 

Calenus ce a şi fost întrebuinţat de dânsul 
la diferite misiuni, în oraşele înconjurătoare, ii 
Va veni uşor dânsului, de a explica dispariţiunea 
s a. Va spune că la trimis să ducă la altarul 
Isidei, la Herculanum şi la Neapole, ofrande 
s p r e a împăca zeiţa, înfuriată de omorul lui 
Apoecides. înainte de a părăsi Pompei, \ a 
arunca corpul mort al lui Calenus în adâncile 
ape ale râului Sarnus şi dacă cadavrul se 
v a descoperi, bănuelile vor cădea asupra creş-



tinilor atei ce au să fie presupuşi că au 
vroit să răzbune astfel, moartea lui Apoecides. 

Aceste planuri diferite odată hotărâte in 
capul său, Arbaces îndepărtă din mintea 
sa orice amintire supărătoare. încurajat de 
succesul din ce în ce mai strălucitor al tutulor 
întreprinderilor sale, el voi să vază pe Iona 
care îl respinsese până aci cu oroare. 

Din ordinul lui Arbaces, tânăra fată nu 
ştia că procesul lui Glaueus începuse. Aşe
zată lângă o măsuţă, cu faţa ascunsă în mâini, 
Iona eră cufundată într'o visare întunecată. 
Fizionomia sa pierduse acea strălucită expre-
siune de inteligenţă care, mai înainte, o lăceâ 
să semene cu Psyheia. Buzele ei pe jumătate 
închise, privirile rătăcite şi triste, cosiţele ei 
lungi, negre, despletite, adăugau paliditate o-
brajilor ei slăbiţi. 

Arbaces oprit pe pragul camerei sale, o 
contemplă mut şi mişcat. La zgomotul pa
şilor săi, Iona ridică capul şi liniile feţei se 
contractară dureros. 

Arbaces se apropia respectuos de dânsa 
şi-i zise cu pasiune : 

— «Ah ! dacă amorul tău ar putea să în
lăture ura ta, aş muri de bucurie !... Ai despre 
mine o idee cu totul falşă, Iona... Dar ce-mi 
pasă, însultă-mă, despreţueşte-mă, voi suporta 
totul fără a mă plânge, numai să pot avea 
fericirea de a te vedea câteodată... Cele 
mai amare şi injurioase cuvinte ale buzelor 
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tale, îmi sunt mai dulci decât sunetul celei 
mai armoniase lăute!... Tăcerea ta îmi pare 
c â opreşte în loc respiraţia lumei întregi... 
Dar ce este pentru mine universul, chiar 
viaţa, fără claritatea orbitoare a feţei şi me
lodia vocei tale !... 

— Redă-mi pe fratele şi pe logodnicul 
meu !... plângea Iona cu suspine, iar lacrimile 
Şiruiau pe obrajii ei. 

— De ar fi vrut zeii să fie cu putinţă ! 
răspunse Arbaces exagerând emoţiunea sa. 
Iona, ca să te văd fericită, aşi avea curajul 
s ă unesc mâna ta cu aceia a Athenianului. 
El va eşi poate triumfător din procesul său; 
atunci tu vei fi liberă de a-1 judecă, sau de 
a ' l condamna. Nu-ţi mai cer să mă iubeşti. 
Ştiu că asta ar fi nefolositor ; dar lasă-mă să 
plâng şi să gem cu tine împreună!... Uită 
c eeace s'a petrecut... Mă căesc cu sinceritate 
^ greşelile mele faţă deţ ine. . . Iartă-mă'că 
te-am iubit prea mult. Nu mai voesc să fiu 
^ c â t amicul, tatăl, protectorul tău, cum am 
'°st altă dată... Iona, în numele căinţei mele, 
Cruţâ-mă... iartă-mă 1... 

•— Te iert, clar scapă pe Glaucus... O 
mare Arbaces! tu atât de puternic în bine 
c a şi în rău, scapă-1 şi biata Iona nu-1 va 
'Hai vedea... auzi tu...eu... eu... renunţ la dânsul... 

Ea se sculă, clătinându-se şi cu totul tre-
murândă, implorândă, îndurerată, ea căzii la 
genunchii săi şi îi îmbrăţişa : 

Ultimile iile ale cetălei Pompei. 19 
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— Oh ! clacă tu mă iubeşti cu adevărat, 
probeaz-o dar !... Fii uman, aminteşte-ţi de 
cenuşa tatălui meu, de copilăria mea... arunca 
o privire spre acele ore trăite unul lângă 
altul şi, in amintirea acestui trecut... scapă 
pe Glaucus al meu!... 

Egipteanul fu scuturat de o violentă emo-
ţiune. Alteraţiunea feţei sale esprima o tur-
iairare adâncă. El întoarse privirile dela dure
rosul spectacol al Ionei, tânguitoare, ce zăcea 
încă la picioarele sale. 

— Mi-ar fi poate posibil să-1 salvez; cu toată 
strâşnicia legilor romane... dar dacă aşi reuşi, 
ai să fii tu... a mea?... 

lona se ridică din o săritură şi, cu vehe
menţă : 

— A ta... soţia sa, eu! zei puternici !••• 
Sângele fratelui meu nu e răzbunat !... Cine 
l'a ucis?... 

— Iona, zise Arbaces cu un ton de imputare, 
tu pari că mă amesteci cu gândul morţei fra" 
telui tău?... 

Visurile mele te amestecă şi visurile 
vin dela zei... 

— Visurile!... şi pentru nişte visuri învinn-
eşti pe un inocent, punând astfel în joc sin
gurii sorţi ce-ţi rămân de a dâ libertate; I"1 

Glaucus}» 
— Ascultă, zise Iona cu o voce serioasa 

şi solemnă: Dacă tu scapi pe Glaucus, ţţ1 

jur că a'am să fiu niciodată soţia sa!... Cu 
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toate acestea nu pot să-mi stăpânesc des* 
gustul şi oroarea ce-mi inspiră alte legături... 
Atunci voi fi văduva unui om viu... Ah ! nu 
mă întrerupe, ascultă încă. Dacă Glaucus 
moare, chiar în acea zi desfid toate vicle
şugurile tale... Nu voi lăsa dragostei tale de
cât cadavrul meu!... Nu voi avea ruşinea de 
a supravieţui lui Glaucus!... 

Vorbind astfel, Iona,' era admirabilă prin 
energia ei neîmblânzită. Cu pieptul înălţat şi 
cu capul sus, ea eră frumoasă ca o zeiţă 
inspirată. 

— Bună inimă, zise Egipteanul, după o 
tăcere reculeasă şi cu o aprindere din ce in 
ce mai mare, tu eşti cu adevărat demnă de 
mine !... Şi când mă gândesc că am căutat 
aşa de îndelungat timp, tovarăşa destinelor 
mele, spre a nu o găsi decât în tine... Cum 
nu vezi tu sfânta simpatie ce există între' su
fletul tău nobil şi energic şi al meu îndrăz
neţ şi independent ?... Iona, noi am fost creaţi 
unul pentru altul. Te salut ca pe soţia mea!... 
Iţi prezint omagiile mele, o divina mea !... dar 
te vreau pentru adoraţiune şi iubire i... Vom 
străbate Oceanul, dincolo de care se întinde 
viitorul nostru regat... O h ! Iona, acolo vâr
stele celui mai depărtat viitor, vor recunoaşte 
o lungă şi puternică rasă de regi, născuţi 
din căsătoria lui Arbaces cu Iona!... 

— Hotărârea mea e tot aşa de neclintită 
ca şi destinele !... Orcus a auzit fâgâduiala 
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mea, ce e scrisă în cartea sa... Repară deci.. 
Arbaces, până mai e încă timp, schimbă ura 
în caritate, răzbunarea în recunoştinţă; cruţă 
pe un om ce nu va fi niciodată potrivni
cul tău !... 

— Aceasta e deajuns, Iona, îţi promit să 
încerc tot ceeace omeneşte e posibil spre a 
salva pe Glaucus. Dacă nu izbutesc, n'o să 
fie greşeala mea!... Fii rezonabilă, odihneş-
te-te, iatăzorile zilei ce sosesc... Iona, nu mă 
pedepsi, nu mă condamna cu o tortură ce 
nu merit... Te părăsesc... fie ca visurile tale 
să fie de aci înainte mai favorabile aceluia ce 
nu trăeşte decât prin tine !... 

Pe când sclavele sale o dezbrăcau, Arba
ces îşi aminti de Nydia. Trebuia ca oarba 
să fie împiedicată ele a vedea pe Iona. 

— Callias, ordonă el liberatului său, du-te 
să găseşti pe Sosie şi spune-i să nu dea voie 
sub nici un cuvânt oarbei Nydia de a părăsi 
camera sa... Aşteaptă, du-te mai întâi la fe
meile Ionei şi recomandă-le să nu vorbească 
de prezenţa oarbei aci... Aleargă... 

Liberatul se grăbi să se supună, dar ce
lula lui Sosie era goală. El strigă cu glas 
tare şi sclavul se grăbi să răspunză din ca
mera ocupată mai nainte de oarbă. 

—• O Callias... zeii să fie binecuvântaţi!... 
deschide-mi dar uşa !... 

Callias desprinse drugul. Trista figură a 
lui Sosie ieşi la iveală. 
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— Ce, chiar în camera tinerei fete, Sosie?... 
•ce ruşine !... 

— Nu-mi vorbi de această mică vrăjitoare, 
strigă sclavul, ce mi va pricinui pieirea mea... 
Şi el istorisi lui Callias păţania sa. 

— Spânzură-te dar, nenorocite Sosie ! Ar-
baces mă trimite către tine tocmai spre a-ţi 
ordona să nu laşi pe Nydia să iasă sub nici 
un pretext... 

—• Săracul de mine!... ce să mă fac?... 
Ea a avut vremea să percurgă jumătate din 
oraş... Dimineaţa o să încerc să o regăsesc... 
Păstrează-mi secretul, scumpul meu Callias... 

— Din amiciţie pentru tine, voi face tot 
ce se va putea împăca cu propria-mi sigu
ranţă... Cu toate acestea nimic nu probează 
că oarba să fi eşit din casă, ea poate să se 
afle încă ascunsă în ea... 

— Nu, ea a apucat repede pe poarta 
gradinei afară, căci se afla deschisă 

— Dar am închis'o eu, am învârtit cheia 
asta în broască şi am luat-o cu mine cu gân
dul s'o dau sclavului însărcinat cu treaba 
asta... 

— O generos Bacchus! nu te-am implorat 
zadarnic. Să alergăm în grădină, acolo o să 
găsim pe mica vrăjitoare. 

Callias, om bun la suflet, urmă pe sclav. 
Cum ei pătrundeau în grădină, Nydia hotă-
rându-se să părăsească ascunzătoarea sa, căută 
drumul său la eşirea din gangul subteran. 
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Uşoară şi mişcată, neîndrăznind să respire, 
ea se furişă printre colonadele împodobite, 
cu florile peristilului, străbătu terasa gradinei, 
dispăru în umbra pomilor şi sosi la fatala uşă, 
ce erâ închisă... vai!... 

Cine din noi n'a fost adânc mişcat la ve
derea unei oarbe ce crede că apucă un o-
biect cu mâna întinsă şi nu întâlneşte decât 
golul ?... Dar ce cuvinte de durere şi de 
strâmtorare ar putea depinde înfiorătorul zbu
cium al inimei ce se stărâmă pe deaîntregul 
de disperare?... 

Micile mâini tremurătoare ale Nydiei, pi-
păiau în toate sensurile poarta neînduplecată, 
înverşunându-se contra ei... 

Callias şi Sosie ca şi vânătorii nemiloşi, 
la câţiva paşi departe, râdeau de crudele ei 
sforţări, de durerea ei fără margini. Ei aş
teptau cu bucurie momentul spre a pune 
mâna pe dânsa, c a p e o pradă lesne de prins... 

Tăcere, Callias ! să înaintăm încetişor... 
Ea va sfârşi prin a se convinge că această 
poartă e o poarta cinstită.... 

— Uită-te: ea ridică ochii spre cer, mur
mură vre-o invocaţiune... Ea cade copleşită 
la pământ... Ea se ridică cu un nou cura-
giu. Pe Pollux, ea întrebuinţează atâta per
severare !... Ea se înapoiază pe unde a ve
nit. Sosie, amicul meu, îţi dau prudentul slat 
s'o înhaţi de îndată... Cine ştie ce se poate 
întâmpla?... 
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— Ah ! fugaro, te-am prins ! strigă So-
sie, apucând'o de încheetura mâinei. 

I se păru nenorocitei că totul se scufunda 
sub dânsa, că ea erâ gâtuită de un monstru 
infernal, ce era s'o sfâşie !... Ea izbucni în-
tr'un strigăt de spaimă supraomenească. A-
cest ţipăt de deznădejde răsună în grădină, 
deşteptând ecoul adormit, ca un urlet su
prem... Glaucus erâ pierdut!... 

— Pune-i iute căluşul la gură, zise Cal-
lias, ea are să deştepte casa. Arbaces are 
somnul uşureL 

— Am tocmai legătura cu care tânăra 
vrăjitoare mi-a astupat ochii... Acum să te 
vedem ! Iată-te acum tot aşa de mută mi
cuţa mea, cât şi oarbă !... 

Apucând'o în braţele sale, Sosie se reîn
toarse în închisoare. Acolo, lăsă în părăsire 
pe nenorocita, după ce-i scoase mai întâi 
legătura. 

XIV. 

Temniţa din Forum. 

După trei zile de dezbateri, procesul lui 
Glaucus şi al lui Olynthus ajunse la sfârşit. 

Câţi-va indivizi eleganţi din Pompei, întru-
n i ţ i la masa delicatului Lepidus, se întreţi-
n eau asupra sentinţei. 
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— Aşa dar Glaucus a negat cu energie 
până la sfârşit? zise Claudius. 

— Da, dar mărturia lui Arbaces nu se 
putea combate. El asistase la omor, un omor 
întradevăr ce nu se poate nici înţelege, nici 
explica. 

— Cu toate acestea e explicabil. Preotul 
avea un caracter riguros-moral şi ciudat. Do
jenind pe Glaucus în chestia vieţei sale 
de plăceri şi de pasiune pentru joc, el a 
ajuns să-i refuze mâna sorei sale... Cearta 
s'a înveninat... Urmarea se înţelege lesne : 
Glaucus, sacrificând prea mult lui Bacchus, a 
izbit fără să aibă conştiinţă de fapta sa. 
Desperarea, remuşcarea, vinul, sunt cauza a-
cestei nebunii stranii, de care se află izbit 
de câteva zile şi care i-a întunecat aşa de 
adânc memoria, încât el îşi închipue că e 
nevinovat. Aceasta e cel puţin părerea lui 
Arbaces, a cărui mărturisire a fost plină de 
nepărtinire şi de o moderaţiune indulgentă-

— Da, Egipteanul s'a făcut popular prin 
purtarea sa; dar ceeace nu pricep, e că Se
natul nu şi-a slăbit severitatea dinaintea 
unor împrejurări, în realitate foarte uşură-
toare. 

— Ar fi fost indulgent, dacă n'ar fi tre
buit să dea satisfacţiune poporului, întărâtat 
peste măsură de către preoţii Isidei, zise Le-
pidus. Poporul a devenit ca o bestie feroce 
la ideia că Glaucus ar putea să scape de 
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condamnaţiune, din cauza treptei sale sociale 
şi a averei ce stăpâneşte. Ş'apoi, Glaucus 
n?a fost niciodată naturalizat cetăţean roman. 
Senatul, cu toată mica majoritate de trei 
voturi, n'aveâ dreptul să se împotrivească 
gloatei şi spre a o domoli, ea a dat sentinţa 
reclamată... Hei ! sclavi, vin de Hio !... 

— Bietul Glaucus, e de nerecunoscut şi 
cu toate acestea rămâne calm şi hotărât... 

— Vom vedea mâine ce va fi această e-
nergie. Ş'apoi, este în realitate un merit să 
fi curagios? Sângele rece extraordinar al lui 
Olynthus, acest câine atheist, mă face aproape 
să mă îndoesc... 

— Ah d a ! blestemătorul, strigă Lepidus 
cu o mânie evlavioasă. Zeii sunt necăjiţi con
tra cetâţei Pompei ce adăposteşte astfel de 
nelegiuiţi!... Un decurion *) a fost deunăzi lo
vit de trăznet pe un cer senin !... 

— Totuşi Senatul vroia să fie îngăduitor. 
L'ar fi declarat nevinovat, dacă s'ar fi căit 
şi ar fi consimţit să arză tămâie pe altarul 
Cybelei... AceştiNazareteni n'ar fi aşa de in
toleranţi faţă de noi, clacă ne-am gândi şi am 
găsi cu cale să răsturnăm imaginea Dumne
zeului lor, blestemând ceremoniile şi credinţa 
lor, sunt foarte sigur... 

— Senatul a acordat lui Glaucus, ca unic 

1) Grad do soldat ce conduce zece oameni, adică 
căprar sau brigadier cum e pentru armata modernă, luat 
aproximativ. K Tr. 
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noroc, dreptul de a se apăra contra leului, 
cu stylum *) de care s'a servit spre a înjun
ghia pe Apoecides... 

— Se poate oare numi noroc, putinţa de 
a se servi cineva cu un stylum în potriva 
unui animal aşa de teribil?... Aţi văzut lun-
gimeajdinţilor şi a ghiarelor sale ? Singura fa
voare ce s'a acordat lui Glaucus, e scurtimea 
aşteptărei... Acela ce-şi aşteaptă moartea sa, 
moare de o mie de ori !... Ce noroc pen
tru dânsul, că s'au hotărât pe poimâine, jo
curile din amfiteatru!... 

- Atheul, zise Claudius, nu va avea drept 
armă contra tigrului decât braţele sale goale... 
E plictisitor nu e vorbă, să vezi atari lupte 
ce nu se potrivesc de loc cu rămăşagurile... 
I )ar totuşi dacă vre-unul vrea să-şi încerce 
norocul pariind pe Glaucus? 

Un hohot de râs genera! arătă ridicolul 
întrebărei. 

— Bietul meu Claudius, glumi gazda, să 
pierzi un amic, e lucru trist, dar să nu gă
seşti pe nimenea care să vroiască a paria pe 
pielea lui, asta e dezastros !... 

— Fără îndoială, aceasta ar fi fost o mân
gâiere pentru dânsul, tot atât cât şi pentru 
mine, gândindu-mă că are să fie folositor 
până la sfârşit. 

1) Toc de scris aBouţit la un capăt ca un pumnal, ou 
caro se sgârie tablctclo do ceară. N. Tr. 
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— Poporul jubilează, zise seriosul Pansa; 
el tremură văzând că soseşte vremea jocu
rilor fără criminal de asvârlit bestiilor... şi 
iată că s'au găsit doi ! Poporul munceşte, el 
are trebuinţă să şi petreacă. 

— Aşa da ! iată un discurs demn de Pansa, 
care nu merge niciodată fără un alai de 
clienţi, tot atât de impunător ca şi corte
giul unui triumfător din Indii!... Poporul nu 
se ocupă de dânsul... O să vedeţi că are să 
sfârşească prin a fi un GrachusL. 

— Cel puţin n'o să se spună că sunt un 
patrician obraznic, zise Pansa cu nobleţe. 

— E sigur, observă Lepiclus, că Senatul 
ar fi greşit dacă s'ar fi arătat prea generos 
în ajunul unei lupte cu animalele. Dacă vre
odată mi se va face un proces mie, care cu 
toate astea sunt Roman, rog pe Jupiter să 
nu se afle bestii în vivario l) sau ca închi
sorile să fie tixite de criminali... 

— Dar, întrebă unul din conmeseni, ce 
s'a făcut logodnica lui Glaucus? Să fii vă
duvă fără să fii soţie, asta nu e visul... 

— Ea se află în siguranţă, sub protec-
ţiunea tutorelui ei Arbaces, răspunse Claudius. 

— Pe Venus, Elinul e fericit şi cu noroc 
ta femei! Mi s'a istorisit că trufaşa şi bogata 
folia îl iubea şi dânsa... 

1) — Locu] undo so adăposteau şi se nutreau bestiile 
destinate jocurilor arenelor. N. Tr. 
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— Basm curat, dragu! meu, ripostă Clau
dius cu îngâmfare. Dacă vreodată a simţit 
un sentiment de acest soiu, apoi mă măgu
lesc că am consolat-o eu!... 

— Nu ştiţi voi, amici, strigă Pansa, că 
Claudius ţine făclia sa în casa lui Diomede... 
Ea va străluci în curând cu o vie lucire pe 
altarul hymenului! *) 

—Claudius căsătorit!... Ptiu !... strigară oas
peţii în cor. 

— Nu vă temeţi deloc, reluă Claudius cu 
voioşie; bătrânul Diomede, mândru de a-şi 
uni fiica cu un patrician, nu-şi va economisi 
sesterţele... Vă jur că n'am să le las prada 
mucigaiului în atrium... Ziua când voi lua în 
căsătorie pe moştenitoare, va trebui să fie 
însemnată cu alb 2) de amicii mei. 

— Atunci, zise Lepidus, să bem cupe pline 
în sănătatea frumoasei Iulia ! 

In timpul acestei discuţiuni în triclinium-ul lui 
Lepidus, între tinerii. epocei, ce ar fi putut 
găsi un ecou — acum un secol — în oare
care cercuri pariziane, o scenă cu totul dife
rită se petrecea în temniţa lui Glaucus. 

După condamnarea sa, Athenianul fu con
dus de către soldaţi dealungul Forum-ului, 
până la o portiţă ce se învecina cu templnl 

1) Al căsătoriei. 
2) Zilele fericite erau însemnate cu o piatră albă. P ' e ' 

trele se adunau şi se păstrau ca amintire. Aceasta s e 

numea: notare diem album lapidum. K. Tr. 
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lui Jupiter. Se vede şi astăzi încă locul a-
cestei porţi. 

Arestatul fu împins prin strimta deschi
zătură şi fu lăsat în întunecimea temniţei, cu 
o pâine şi un urcior cu apă. 

Soarta rea, ce precipitase pe Glaucus de 
pe înălţimile vieţei sale luxoase şi a fericite
lor sale amoruri, în cea mai adâncă prăpas
tie a ruşinei, din care nu era să mai iasă 
viu, fusese atât de bruscă şi aşa de neplăz-
muitâ, încât câteodată i se părea că e prada 
unui vis urât şi oribil. 

Viguros şi tânăr, el rezistase otrăvei. Deşi 
îşi redobândise judecata, o slăbire a facultă
ţilor sale fizice şi intelectuale apăsa încă asu
pra organizmului său. 

La tribuna], nobila sa mândrie elină, cu-
ragiul său natural — dinaintea unei nenoro
ciri nemeritate—,se arătase admiraţiunei mul-
ţimei, dar acolo, singur, aruncat în umezeala 
şi tăcerea temniţei, el simţi deodată o slăbi
ciune. Certitudinea inocenţei sale nu mai avii 
puterea de a-1 susţine. 

Cum, pe el, Glaucus, voluptuosul, delica
tul, pe el l'au azvârlit în acea gaură murdară 
şi întunecoasă?... Pe el ce nu cunoştea decât 
bunătăţile şi bucuriile vieţei!... 

Vai! pasăre nobilă, pentru ce ai părăsit 
tu ţara ta îndepărtată, iubită de soare, pădu
rile de măslini ale acelor coline sunt atât de 
drăguţe, susurul pârâiaşelor răsfrângătoare de 
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culori?... Pentru ce ţi-ai avântat penişul_strâ" 
lucitor spre acest popor inospitalier ? El 
nu ţi-a putut ierta că l'ai orbit cu bogatele 
tale culori, că l'ai fermecat cu accentele tale 
delicioase... Iată-te acum victima şi prada 
lui!... S'a dus elanul tău vesel şi zglobiu, a 
dispărut cerul albastru, n'a mai rămas nimic 
decât neantul şi mormântul... Şi înainte de 
asta, martirul unei agonii degradatoare şi 
barbare !... 

Această mulţime care-1 aclamase aşa de 
des, când conducea înaintea ei armăsari sări
tori, înhămaţi la carul său repezit în goană, 
acuma îl copleşea cu huidueli ameninţătoare. 
Feţele amicilor săi, oaspeţi ai banchetelor 
sale, se arătau cu totul schimbaţi în ochii 
săi întristaţi. 

Nu mai avea nimic, nimeni să-1 mângâie, 
să-1 susţiej pe el altădată atât de linguşit! 
Şi Iona, oh! uitarea ei eră mai teribilă ca 
orice !... Şi nici o misivă clin parte-i, nici un 
cuvânt de amiciţie, nici o .ştire... Erâ cu pu
tinţă, ca dânsa, atât de mult iubită, să-1 poată 
crede vinovat de moartea iratelui său!.-
Scrâşnea din dinţi, gemea de neputinţa sa şi 
câteodată o oribilă temere îi străbătea inima-
Dar dacă totuşi în delirul infiorător a cărei 
cauză el n'o putea tâlmaci, el a lovit întra-
devăr pe Apoecides, fără să mai păstreze 
vre-o aducere aminte?... O h ! ce dureroasa 
erâ zgândărirea acestui gând înspăimântă-
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tor!. . . Dar el o respingea cu energie, căci 
el vedea încă, da, da, el vedea păduricea Cy-
belei pe o seară cu lună, apariţiunea neaştep
tatei şi palidei feţe a mortului îndreptată spre 
dânsul şi, resimţea amintirea ciocnirei violente 
ee-I aruncase asupra cadavrului. 

. Da, el a fost nevinovat, a fost! Dar cum 
să o probeze, cum o să spere că numele 
său are să fie reabilitat când n'are să mai 
existe?... Vai! Vai! eră fără putere!.. . 

El îşi aminti de Arbaces, de proiectele de 
răzbunare pe care acest om temut le făurea 
în potriva lui... El se simţea victima unui 
complot urzit cu mare băgare de seamă, al 
cărui fir îl căuta zadarnic. Şi Iona... zei 
drepţi I Arbaces o iubea. Succesul său pe 
lângă dânsa nu putea fi preparat, decât prin 
pierderea lui, Glaucus. 

O turbare! o desperare!. . . Iona, Iona lui, 
înşelată şi ea, prinsă în ţesătura cC-1 con
damna la moartea infamantă... Şi Iona să fie 
a altuia!... Nobila sa inimă suferi mai mult 
de această gelozie decât de neliniştita aştep
tare a morţei. 

La gemetele sale de furie şi de revoltă, 
din sânul acestei întunecimi adânci, o voce 
răspunse deodată: 

— Tovarăşul meu, în această oră supremă, 
să fie oare Athenianul Glaucus?... 

— Aşa eram numit când îmi surâdeâ noro
cul. Acum nu mai ştiu ce nume mi se dă. 
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răspunse Glaucus. Şi întrebă: «Străine, cine 
eşti tu?...» 

— Eu sunt creştin şi sunt tovarăşul tău 
de captivitate; ca şi al tău, procesul meu 
s'a terminat repede. 

— Pe tine te numesc : atheul?... Oare ne
dreptatea oamenilor te face să negi provi
denţa zeilor?... 

— Vai ! adevăratul atheu, eşti tu, căci tu 
negi pe adevăratul Dumnezeu, acest mare şi 
divin necunoscut, căruia părinţii tăi ăthenieni 
îi au ridicat un altar... In astă oră solemnă, 
Dumnezeul meu e pe lângă mine, surâsul lui 
luminează întunerecul meu şi în ajunul mor-
ţei, inima mea se zbate de fericire şi de 
speranţă... Sufletul meu n'are să părăsească 
pământul decât spre a merge la cer. 

— Numele lui Apoecides a fost amestecat 
cu numele tău în procesul meu. Mă crezi tu 
culpeş, tu?... întrebă cu vioiciune Glaucus. 

— Dumnezeu singur ţi-ar putea răspunde! 
Cu toate astea bănuiala mea nu se opreşte 
asupra ta. 

— Ah!.. . Atunci asupra cui?... 
— Asupra acuzatorului tău !... 
— Arbaces... Oh! . . . mulţumesc!... 
— Şi pentru ce îl bănueşti tu ?... 
— Pentru că cunosc inima acestui om 

blestemat şi fiindcă ştiu că el avea să se 
teamă din toate punctele de vedere de mort... 

Olynthus descoperi tovarăşului său, ceeace 
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ştia de Apoccides şi de planurile de a dez-
. vălui poporului înşelăciunile preoţilor egip

teni. 
— Iată pentru ce, conchise Olynthus, eu 

cred că Arbaces, Păşind ora si locul propice, 
a izbit pe Apoecidcs. 

- Aşa e, strigă (daucus ou avânt, asta 
e cauza!... Oh 1 ce fericit mă faci!... 

— Fericit!... Nenorocitule, la ce-ţi ser
veşte această descoperire ? Soarta ta e ho-
tarata; vei muri inocent!... 

A I I • - I L- • -

— A h ! ce-mi pasa!... Ştiu ca nu sunt vi-
novat şi aceasta, vezi tu, mu v a d ă un cura-
gfiu nemai pomenit spre a înfruntă arena... 
Jnesplicabila nebunie ce turbură inteligenţa 
mea în momentul crimei, îmi lăsase indoieli... 
Crezi tu, om de o credinţă străină; că pentru 
nişte greşeli uşoare de tinereţe, sau pentru 
păcatele strămoşilor noştri, noi să lim pără
siţi pentru totdeauna de puterile superioare, 
oricare ar fi numele ce li se dă ? 

Dumnezeu c drept, el nu părăseşte 
creaturile sale, din cauza slăbiciunilor lor.,. 
Dumnezeu e mizeri cordjos, el nu blestemă 
decât pe cel ran ce nu se eaeşte... 

Acel delir repede, acea stranie si su
pranaturală bcxmeticie de care am fost lovii, 
nu putea sa provină din mijloace omeneşti, 
bai o atribui unei mânii divine... 

Sunt demoni pe pământ, răspunse cu 
gravitate. Nazar.eteanul, cum sunt Dumnezeu 

UJtim»l« iii* ale; Cttâţsl Pompei. * " 
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şi fiul său în Cer. Cum tu nu recunoşti pe 
aceştia din urma. demonii au luat stăpânire 
asupra ta... 

Se fâcîi o tăcere. Glaucus reluă cu o voce 
dulce .şi emoţionată, puţin cam cu fereală : 

— «Creştine, dogmele credinţei tale afirmă-
toare nemurirei,spun că aceia ce au iubit pe 
pământ vor li reuniţi dincolo de groapă !... 
Crezi, tu, că sufletul iese din beznele ce-1 în
tunecă aci, că torentele separate de deşert 
şi munte se întâlnesc în fine şi curg conto
pite pentru totdeauna?.. » 

— Dacă o cred ! dar o ştiu, sunt sigur 
de asta şi credinţa aceasta mă susţine, ea 
va face din agonia mea o viziune plină de 
raze şi din moartea mea o izbăvire!... O h ! 
Cyllena! continuă el cu pasiune, soţie mult iu
bită, ce-mi fu răpită în primii ani ai căsătoriei 
noastre, aşa dar am sa te revăd... Binevenită 
fie moartea, ce mă va conduce către ceruri 
şi tine... 

Glaucus se simţi prins de un elan de sim
patie irezistibilă. Iii se apropie de Olynthus 
şi-i strânse mâinile frăţeşte. 

— Da, continuă creştinul cu o sfântă a-
prindere, nemurirea sufletului, învierea, întru
nirea morţilor, acesta e marele principiu al cre
dinţei noastre... Şi spre âproclama acest sublim 
adevăr, însuşi un Dumnezeu a voit să moară !••• 
Nu Elyseu sau poetic Orcus, dar moştenirea 
curată şi radioasă a Cerului, ce răsplăteşte 
pe omul drept şi bun !... 



— Invaţâ-mă dar doctrinele tale, zise Glau
cus cu ardoare. 

Şi aşa cum se întâmplă atari lucruri de
seori în primele timpuri ale credinţei creş
tine, în umedele umbre ale unei temniţe, 
dinaintea unei morţi odioase ce aşteptau, dul
cea Evanghelie arunca razele ei puternice şi 
divine... 

XV. 

N y d i a n u se r e s e m n e a z ă . 

Pentru nenorocita oarbă, orele se scurgeau 
cu o încetineală desperâtoare. Sosie, temân-
du-se poale să se mai lase a li înşelat, nu 
se duse să 6 viziteze decât în dimineaţa zilei 
următoare şi nu iacii alt decât să reinoiască 
previziunile sale de pâine şi vin şi plecă de 
•îndată, închizând după dânsul uşa cu violenţă. 
Şi Nydia se simţi captivă, captivă fără spe
ranţă, chiar in ziua ce decidea de soarta lui 
Glaucus, lui Glaucus pe care numai mărturi
sirea ci, ii putea salva ! Cu tdat - astea a-
eeastâ idee, ce ca singuri sorţi de salvare e-
râu pentru dânsul, depindeau de dânsa, îi 
dădu o energic unica in felul ei. Nu, ca nu 
se declară învinsă, ea îşi stăpâni nervii şi 
disperarea ei, căutând un nou mijloc de lugâ. 

După mii şi mii de proecte, toate imprac
ticabile, una mai mult decât alta, ea înţelese 
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că singura ei speranţă eră tot Sosie, Sosie ce 
nu trăia decât pentru viitoarea lui libertate. 

Libertatea sa ? ea era poate destul de bo
gată, spre a-i da cu ce să-şi o cumpere. Bra
ţele sale erau încătuşate cu brăţări de aur, 
daruri ale Ionei. D e gâtul ei atârna lanţul 
de aur al lui Glaucus, acelaş ce pricinuise 
între el şi ea o ceartă de gelozie şi pe care 
promisese să-1 poarte întotdauna. 

Frigurile o scutura ; ea gemu, urlă, zgudui 
uşă cu micile ei mâini zgârcite. Sosie alergă, 
rău dispus, spre a o face să tacă. 

— Destul ! m'ai înţeles ? zise el cu as
prime. Ce vrei să'ţi pun din nou căluşul la 
gură?... Dacă stăpânul meu te ar auzi, spa
tele meu ar plăti pentru tine si... 

— Ascultă, bunul meu Sosie, nu mă cer
ta, ascultă, te rog în genunebi !... Singură
tatea mă omoară, nu mai pot! . . . Vino şâ 
şezi lângă mine câte-vâ momente... Nu te 
teme de nimic, fii liniştit, nu mă gândesc să 
scap... Aşează-te acolo, lângă uşă... supra-
veghiază-mă cu atenţiune, dar rămâi!... 

Sosie, grozav de flecăritor, fu mişcat Ş1 

măgulit de această cerere. I se fâcîi mila 
rlc tânăra fată pe care singurătatea o con
damnă la tăcere şi cum şi el suferea tic 3-" 
ceasta tăcere, el vroi să-şi facă plăcerea ' l l | 
insuşi convorbind. El se aşeză în dreptul uş^1 

si răspunse : 
- Nu sunt aşa de sălbatec spre a res-
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pinge o convorbire inocentă... Dar destul cu 
vicleniile, nu e aşa?... 

— Ţi-o promit Sosie... Ce oră e, Sosie ?... 
— Se apropia seara, căci turmele se re

întorc acasă... 
— O zei ! de pe acum !... Şi despre pro

ces, ce noutăţi ?... 
— Amândoi sunt osândiţi... 
Nydia îşi înăbuşi un gemăt. 
— Şi pe... pe când execuţiunea?... 
— Mâine în amfiteatru. De n'ai li fost tu, 

mică nenorocită, aşi fi putut să mă bucur 
de spectacol, ca oricare altul... 

Nydia înclină fruntea, zdrobită, sfârşită, pe 
când paznicul ei continua să se plângă de 
mizeria sa, de nedreptatea lui Arbaces, ce-1 
condamnase a fi temnicer, atunci când tot 
oraşul, vesel, alerga să aziste la jocuri. 

Nydia îşi reluă stăpânire asupră-şi : 
— «Cât îţi trebue spre a rescumpăra li

bertatea ta?» 
— Două mii de sesterţe... 
— Ah ! zeii să fie lăudaţi... Ţine, uite, a-

ceste brăţări şi acest lanţ preţuesc de două 
ori suma aceasta. Ele îţi vor aparţine dacă... 

— Degeaba mă ispiteşti, n'am să'ţi dau 
drumul!... Arbaces este un stăpân teribil şi 
e aşa de uşor să se trimită un sclav spre 
a nutri peşti din Sarnus. Toate sesterţele din 
lume nu fac cât viaţa mea !... 

— Gândeşte-te bine, Sosie, e libertatea 
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ta... Lasă-mâ să ies numai un ceas la mie
zul nopţei. Mâ voi reîntoarce aci înainte de 
auroră ; nimeni n'are să ştie şi tu mai pu
tea însoţi... 

— Nu 1 zise Sosie cu energie. Intr'o zi s'a 
întâmplat unui sclav să nu asculte ordinilc lui 
Arbaces .şi n'a mai fost văzut niciodată !. . 

— Dar legea nu dă stăpânilor dreptul de 
viaţă sau de moarte asupra sclavilor lor. 

— Arbaces nu se prea sinchiseşte de legi... 
Dacă mor, ce lege o să mă reînvieze ?... 

— Nu e oare nici-o speranţă?... zise ea 
frângându-şi mâinile. 

— Să ieşi de aci ? nu desigur ; nu înainte 
ca Arbaces să ii dat ordin. 

— Atunci, strigă Nydia, tu, cu toate a-
cestea n'ai să'mi refuzi să mergi a duce o 
scrisoare !... 

— Cui?... 
— Pretorului. 
— Unui magistrat, niciodată 1... aşi fi che

mat ca martor şi cu sclavi se procedează 
prin cazne... 

— Nu, nu pretorului, m'am înşelat, ci lui 
Sallustius, veselului Sallustius, am vrut să zic 

— Ce afacere poţi tu avea cu dânsul ? 
•— Glaucus m'a cumpărat dela un stăpân crud; 

Glaucus a fost totdeauna dulce şi bun pentru 
mine... nu nvaşi putea consola niciodată de... 
moartea sa, dacă nu am să pot tranzmite lui 
un cuvânt de recunoştinţă şi de rămas bun..-
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Sallustius este amicul său... el i va duce mi
siva mea... 

— Glaucus are alte lucruri la care să se 
gândească decât să'şi turbure capul cu a-
mintirea ta... 

Nydia se sculă şi cu hotărâre : 
— Dacă voeşti să fii liber, tu poţi începe 

chiar din astă-seară, ' mâine vâ ii prea târ
ziu... Niciodată na i să găseşti o atare oca-
ziunej... Tu poţi s a t e duci şi să te întorci, 
fără să se bage de seamă.... Tu ai li nebun 
de legat, ca să refuzi libertatea pe un ast
fel de preţ!... 

Sosie electrizat reflectă. 
Recompensa îi părea nesperată şi chiar 

ridiculă; dar pentru-ce să nu profite de chi
lipir?.. O să închiză pe Nydia şi o să a-
lerge să tranzmită scrisoarea. 

.Absenţa sa, chiar cunoscută de Arbaces, 
n'ar motiva decât o dojana zdravănă şi a-
tâta tot... Da, dar ce conţinea acea scri
soare?... Dacă oarba ar vorbi-de captivita
tea ei, ce se va întâmpla?... E h ! Arbaces 
n'are să cunoască numele aducătorului misi
vei... Câştigul erâ aşâ de gras şi pri
mejdia atât de mică, încât Sosie nu se mai 
codi. 

— Dâ'mi brăţările tale, lanţul de gât şi 
mă însărcinez cu misiva... A h ! dar uitasem, 
in calitatea ta de sclavă, tu n'ai nici un drept 
la aceste găteli ; ele aparţin stăpânului tău. 
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Acestea sunt daruri ale lui Glaucus... 
el n'are să le ceară, nenorocitul... dealtfel ni-
menea nu va .şti că tu le stăpâneşti !... 

- Asta ie deajuns, mă duc să'ţi aduc pa
pyrus. 

— Nu, o tabletă de ceară şi un stylum. 
Nydia, c a n se ştie, descinde i dintr'o fa

milie distinsă. Părinţii săi, profitând de vina 
să inteligenţă, făcuseră total spre a uşura 
nenorocirea ei. Cu simţul ales al pipăitului, 
de care eră înzestrată, in gradul cel mai 
înalt, ea invaţaso ineâ clin copilăria sa, des: 
imperfect, arta de a scrie cu un stylum as
cuţit, pe tablete de ceară. Cum orice Ro
man de inaltă treaptă erâ presupus că cu
noaşte elina, ea,scrise câte-va cuvinte din 
aceasta limbă, ce erâ a sa proprie, pe ta
bletele aduse de Sosie, înconjură scrisoarea 
cu fim! prote-tor, pecetluind nodul si zise 
sclavului : 

— Sunt oarbi şi arestată, tu poţi sa ma 
înşeli spunându-mi ca ai dat la destinaţie a-
ce'ista misiva, lăra s'o faci. Dar daca tu tră
dezi încrederea mea, chiem cu solemnitate 
răzbun irea asupra capului tău! Pune-ţi mâna 
dreapta într'a mea, ca un zălog al credinţei 
tale şi repetă, după mine, aceste cuvinte : 

«re pământul pe care umblăm, pe ele-
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«îmi ţiu promisiunea mea de a dă in mâi-
«nile lui Sallustius, misiva aceasta! Dacă îmi 
«calc jurământul meu, blestemul cerului .şi al 
«infernului să recază asupra mea!»... Asta e. 
deajuns, iată răsplată .şi pleacă repede !... 

ttff. Tu eşti o fată stranie, tu m'ai făcut 
să mă înfior... Dar, la urma urmei asta e 
dreptul tău!... Pe legea mea, îmi voi ţine 
promisiunea !... Pot să am defecte, dar să 
îmi permit un sperjur... prefer să las astă 
stăpânilor mei. 

Şi Sosie, cu cheia dela uşa Nydiei la cin-
gătoarea sa, înfăşurat într'o manta ce îi as
cundea capul, se strecură afară din casa lui 
Arbaces fără să fi fost observat. 

Stradele erau pustii. 
—• El sosi fără piedică la casa lui Sallus

tius. Portarul îi zise să lase scrisoarea, căci 
stăpânul său, prea trist de osândirea lui Gla-
ucus, nu vroia să vază pe nimeni. 

— Am jurat să dau această misivă in chiar 
mâinile.... Trebue să fac aşa!... 

Sosie strecură în mâna cerberului două
sprezece sesterţe. 

— Intră dar, zise portarul îndulcit, Inlra-
devăr, Salu.stius e gata să-şi înece durerea 
în vin... Asta e obiceiul lui. Cu cât chinul e 
m:ii mare, cu atâta misa .sa e mai bine ser
vită. El n'o părăseşte decât când nu mai are 
puterea de a suferi... 

— Excelentă metodă ! dar orice ai zice, ce 
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bine mai e când eşti bogat ! Dacă aş li în 
locul lui Salustius, aş vroi să am câte. o mâh
nire de înecat în fiecare zi.... 

Salustius, prea trist spre a primi vizite, 
era de asemenea prea trist că bea singur.... 
Liberatul său îi ţinea tovărăşie. Epicureanul 
plângea cu suspine mâncând, şi lacrimi groase, 
cădeau în cupa ce o golea neîncetat. 

— Ce sentinţă teribilă, bravul meu ca
marad!.... ledul ăsta nu face o ceapă dege
ra tă ! Sărman şi scump Glaucus !.... Şi Icul, 
leul.... Vinul ăsta e puţin cam prea rece.... 
Vai! Glaucus trebue să aibă frig!.... Mâine 
casa mea sa fie închisă, mâine.... Opresc pe 
toţi servitorii mei, nu cumva vreunul să o-
noreze cu presenţa sa acea arenă blestema
tă... O interzic !... O interzic !... 

— lată vin de Palerno. .. Pe zei ! I )urerea 
ta o să te facă să-ţi pierzi minţile.... Ia pu
ţin din turta asta cu cremă.... 

In acest moment Sosie fu introdus la nc-
consolabilul mâncâcios. 

— Cine eşti tu ?.... 
— Un trimis, aducând o scrisoare din par

tea unei tinere femei.... 
So.sic- ascunse capul său sub manta şi'şi 

schimbase vocea, spre a nu fi recunoscut. 
— Un pezevenghiu la mine acasă !... Ei 

pe zei ! nenorocitule, nu vezi tu mâhnirea 
mea?. .. Pleacă d'aci şi fie ca blestemul lui 
Pandarus să te călăuzească!.... 



315 

— N'ai să citeşti tu acea scrisoare, Sallus-
tius? înfrebă liberatul, după ce Sosie fugise. 

— Ce scrisoare!... zise epicureanul cu în
dârjire. El şi începuse să'.şi piarzâ mintea.... 
Mizerabile femei!.... Sunt eu un om care să 
se gândească la plăcere.... atunci când ami
cul meu e gata sa iie sfâşiat.... a h ! ah!.. . . 

— Mănâncă încă o altă turtă. 
— Nu.... nu, durerea mă înăbuşe.... Capul 

i se apleca pe piept. 
— Liberatul porunci ca Sallustius să fie 

purtat in patul său, unde continua să se văi
cărească şi să arunce afurisenii contra feme
ilor ce-i trimiteau misive. 

— Sosie eşise indignat: 
— «Auzi, pezevenghii!, eu, îşi zicea el... a-

devărat că Sallştius este un insolent, un gro
solan.... Dacă ar fi zis înşelător sau hoţ, dar 
pezevenghiu,.... acest cuvânt îmi produce 
greaţă!... Cineva e înşelător pentru plăcerile 
sale, hoţ pentru interesul său .şi astfel putem 
fi onorabili până la oarecare punct.... Dar 
un pezevenghiu ce se înjoseşte pentru so-

uia, ptiu ocară !... Aş fi preferat 
să mă li numit paricid... Dealtfel el era beat... 
şi apoi, nu tn'a recunoscut, căci altfel m'ar 
fi numit «cinstitul Sosie», sau «demnul meu 
băiat.» Ceeace mă consolează, e că juvaeri-
calele au fost câştigate cu uşurinţă ... 

Oh ! zeiţă Feronia, am să fiu liber şi voi 
vedea atunci cine va îndrăzni să mă taxeze 



316 

drept pezevenghiii.... afară numai daca mă 
va plăţi .ştii colea...» 

— Bodogănind aşa Sosie, urmă o mică 
străduţă ce conducea la amfiteatru şi ajunse 
la o răspântie unde se îngrămădeau nerăbdă
tori, bărbaţi, femei şi copii. 

— Da ce e aci ? întrebă sclavul pe un tânăr 
lucrător. Unde se înghesuieşte aşa de vesel a-
ceastă populaţie ?... Poate că vr'un cetăţean 
bogat împarte pomeni în noaptea aceasta?.... 

— Ceva mai interesant ca asta ; nobilul 
Pansa, amicul poporului, a acordat permisiu
nea ca să se vază bestiile în vivaria... Pe 
Hercule ! mâine au să fie oameni ce n'au să 
le vază cu atâta plăcere ca noi ! 

— Asta trebue să fie curios, zise Sosie. 
De oarece nu voi putea sa asist la jocuri, 
voesc cel puţin să am cohsdlaţiunea că am 
văzut animalele... 

— Mulţimea se îmbrâncea. Multe femei, cu 
copiii lor în braţe, sau agăţaţi de gâtul sau alipiţi 
de sânul lor, se arătau a fi cele mai înverşunate 
în dorinţa de a sosi cele dintâiu. Ţipetele lor 
ascuţite .şi rugămintele lor predominau vocile 
bărbaţilor. Gloata devenea din ce în ce mâi 
deasă cu cât să apropia mai mult. Doui im
piegaţi din amfiteatru, aşezaţi la intrare, nu ad
miteau vizitatori, decât când curiozitatea celor 
dintâiu erâ satisfăcută. Sosie pe care nu-1 stin
gherea buna creştere, profită de vigoarea sa 
spre a'.şi face drum prin volbura omeneasca. 
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In curând el se găsi în faţa unor colivii so
lide cu zăbrele de fier, luminate de nişte 
torţe răspânditoarc de fum... Acolo se arătară 
privirilor nesăţioase ale vizitatorilor acei teribili 
locuitori ai deşertului, ce au să devină prin
cipalele personagii ale istorisirei noastre. Leul, 
îmboldit de foame, se plimba de colo până 
colo. Privirea sa neliniştită se arunca cu fixi
tate asupra mulţimei, ce se zmuceâ înapoi cu 
o mişcare de spaimă. Tigrul, lungit a lene, 
părea că se bucură de mişcările cozei sale. 
Câteodată îşi vădea printr'un căscat răguşit, 
plictiseala de a fi închis şi oboseala leneşe 
că e oferit populaţiei ca privelişte... 

— N'am văzut niciodată un leu aşâ de 
sălbatec, nici măcar în amfiteatrul clin Roma, 
zise un gladiator gigantic şi musculos, ce sta 
la dreapta lui Sosie. Mă simt umilit, când 
privesc mădularele sale !... 

— Ai dreptate,. Lydon, reluă cel dintâiu, 
simţ aceiaşi ruşine... 

Şi când mă gândesc, observă Lyclon 
cu milă, că acest nobil Elin, ce acum câteva 
zile era străfulgerător de tinereţe şi de feri-
cire, va h prada acestui monstru... 

& natural, răspunse Niger : un omorator 
preţueşte ci mai mult decât un gladiator cinstit ? 

— Mulţumesc zeilor, zise Lvdon, că nu 
sunt; nevoit a lupta cu leul sau cu tigrul. Aş 
Dreferă cu mult mai mult sa mă măsor cu 

• W tine, Niger. 
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— Eu sunt tot atât de periculos ca şi 
dânşii, replică Niger, cu un râs fioros... 

— Se poate, răspunse Lydon fără grije. 
Şi tăindu-şi drum între valurile umane, se în
depărtă. Sosie, călca pe urma paşilor săi, 
profitând de prilej ca să scape de acolo. 

— E tânărul Lydon, el se luptă mâine, 
zise cineva. 

— Am pus rămăşag" pe dânsul, răspunse 
un altul, priveşte cum merge cu pas sigur... 
Cât e de frumos ! 

— Bun noroc, Lydon !... 
O tânără femeie, de o frumuseţe rară, 

strigă : 
— îţi trimit urări ţie, Lydon ! Dacă trium-

fezi, ai să mai auzi vorbindu-.se de mine !... 
— Pe Venus !... Ce bărbat frumos 1 şopti o 

tânără fată. 
— Mulţumesc, răspunse iute Sosie, apro-

piindu-şi lauda. 
Ori cât (ie curate să fi fost simţimintele 

lui Lydon, ce nu îmbrăţişase această sânge
roasă meserie, decât în speranţa de a obţine 
libertatea tatălui său, aceste simţiminte nu-1 
împiedicau sa uc măgulit de murmurul admi
rativ al mulţimei... El uita c\ vocea acestui 
popor ce-1 aclama astăzi, se va ridica poate 
spre a cere moartea lui. îndrăzneţ, generos 
şi bun, el era mândru de meseria asta, pe care 
părea că o despreţueşte. El se simţea că e 
cineva, în mijlocul acestei turme omeneşti; pa-

http://vorbindu-.se
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sul său era mai uşure, demersul său hotă
rât ! După ce a străbătut mulţimea, el se în
toarse brusc şi zise : 

— Niger, noi ne-am certat deseori, deşi 
nu ne-am luptat unul contra altuia. Probabil 
că mâine unul dintre noi va cădea mort în 
arenă, dă-mi mâna ta. 

— Cu plăcere, răspunse Sosie întinzândui-o 
pe a sa. 

— Ce imbecil mai e şi ăsta ce aleargă 
după mine ? Credeam că este Niger. 

— înşelarea ta e naturală, zise Sosie cu 
mândrie, Niger şi cu mine, suntem aproape în 
acelaş fel zidiţi !... 

— Ah! chiar aşa !... Dar nenorocitule, Ni
ger te-ar fi gâtuit până acuma, de te-ar fi auzit. 

— Si miorii arenei au un fel de a vorbi mai 
o 

mult neplăcut... Să schimbăm vorba... vo-
eşti tu ?... 

— Dar n'am nici o poftă să vorbesc cu tine !... 
— înţeleg, de azi până mâine, ai destul de 

multe lucruri la cari trebue să te gândeşti... 
sunt sigur că ai să mori cu curagiu. 

— Cuvintele să-ţi cază asupra capului tău ! 
strigă Lydon foarte superstiţios... După cum 
vorbeşti, nu cred ca să'mi fi sosit încă cea
sul meu... 

— Ah ! scumpule, acela ce se joacă în za
ruri cu moartea, trebue să se aştepte la lo
vitura câinească... dar tu eşti un superb şi vân
jos gladiator, noroc bun. Salutare! 
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— Sper că proastele cuvinte ale acestui 
pungaş nu vor fi o prevestire, gândi Lyckm 
îngrijorat. Sforţările mele pentru libertatea 
tatălui meu, conştiinţa forţei mele, pân'aci nu 
'mi-au lăsat timp de repaus să mă gândesc 
la posibilitatea morţei... Scump şi sărman tată, 
sunt singurul său fiu... şi... 

Oribilul cuget al morţei, grăbi pasul lui 
Lydon, ce pierdu din inimoasa lui siguranţă-
Deodată se opri foarte mişcat. Medon, tatăl 
său, cu spetele încovoiat, cu ochii la pământ, 
cu perii albi ca zăpada, trecea cu un pas 
încet şi clătinat, susţinut pe un lung baston, 
într'o stradă vecină. Lydon ghici pricina ce 
determinase pe bătrân să iasă la această oră 
târzielnică. 

— «El mă caută, îşi zise dânsul, spre a mai 
încercă să mă înlăture dela luptă... Scump ş1 

sărman om, condamnarea lui Olynthus Fa um
plut de oroare. Mai mult ca în totdeauna 
arena îi pare criminală şi barbară ! Ah ! sâ-1 
evit, căci eu, atât de tare, n'am nici un cu-
ragiu dinaintea lacrimilor sale îndurătoare !•••»_ 

Cu vioiciune, Lydon schimbă direcţiunea ş1 

grăbi pasul, ca şi cum se temea să nu fie ză
rit de tatăl său şi să fie ajuns de dânsul. El 
se opri pe o înălţime ce domina cele mai bo
gate mahalale ale drăguţei şi micei cetăţ1 

Pompei. 
De acolo el contemplă stradele pacinicc, 

scăldate în razele lunare, sub un cer încrustat 



— 321 — 

cu scânteetoare stele. Şi cu toată natura sa 
aspră, el se aşeză pe treptele unui portic, şi 
simţi cum îi năpădi în inimă un calm adânc, 
târându-1 la visătorie şi se puse pe visat... 

Ce liniştit aţipise fermecătorul oraş în noap
tea albă şi albastră !... Valurile mârei, slab 
zbuciumate, îl atingeau cu o mângâiere 
dulce !... 

Ah ! totul erâ aşa de pacinic şi aromitor... 
Oh ! linişte măreaţă şi divină a acestui cer 
pur al Campaniei !... Cine ar fi bănuit că 
această noapte de neuitată frumuseţe, erâ să 
fie cea din urmă a oraşului Pompei, vesela 
şi fabuloasa cetate a lui HerculeL. 

Secolele rostogoliseră pe capul său toate 
intemperiile anotimpurilor, fără a-i răpi gra
ţia şi cu toate acestea ultima rază veni să 
lucească pe cadranul destinului său... 

Gladiatorul fu turburat din visătoria lui, 
de zgomotul unui grup zglobiu de femei ce 
se reîntorceau dela vizitarea bestiilor. 

Ele treceau râzând, nepăsătoare, uşoare 
ca păsările. Lydon le urmări cu privirea, a-
poi deodată ochiul lui se opri asupra unui 
fenomen straniu, viziune ce-1 umplu de te
mere şi de uimire. Pe înălţimile- Vezuviului, 
abia vizibile la această oră şi dela acea dis
tanţă, se ridica o lucire palidă, meteorică, vâ
nătă... Ea palpită un moment în aer... apoi 
dispărîi !... 

Ultimele zile ale Cetăţei Pompei. 21 



P A R T E A A V-a 

V i s u l l u i A r b a c e s . 

Noaptea ce preceda jocurile crude ale am
fiteatrului şi care văzii strălucind aurora Ultimei 
%ile a cetăţei Pompei, se scurse dulce şi în
cet. Aerul era liniştit, dar se îngreuna în mod 
ciudat. O negură transparentă se târâ prin 
văi şi pe râpile întinselor câmpii ale Cam
paniei. Un ce necunoscut neliniştea pe dimi-
neţiul pescar, cu toată liniştea aerului; va
lurile neastâmpărate ale mărei se roteau cu 
violenţă şi păreau că se îndepărtează de ţărm 
cu spaimă, pe când limpedele şi albastrul 
Sarno, ale cărui urme zadarnic s'ar mai căuta 
astăzi, lăsa să se auză un şoptit lugubru, 
şierpuind printre livezile râzătoare, unde cei 
bogaţi îşi zidiseră graţioasele lor vile. 

Deasupra negurei ce acuma eră una cu 
pământul, se ridicau turnurile clin Pompei, a-
coperişurile cu olane roşii, coloanele impu-
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nătoare ale templelor, ale Forum-ului şi arcul 
de triumf încununat cu statui. Din depărtare 
munţii desprinşi din negură îşi arătau crestele 
lor sub strălucitele şi schimbătoarele culori 
ale aurorei. Un nor ce se lăsase greu peste 
creasta Vezuviului, se risipi deodată şi tru
faşul şi despuiatul munte parii că zâmbeşte 
frumoaselor câmpii ce zăceau la poalele sale. 
Prin porţile cetăţei, deschise foarte de cu 
vreme, pătrundeau cu repeziciune călăreţi şi 
trăsuri, precum şi grupe de pedeştri ce mer
geau cheflii pe stradele ce se umplură repede 
cu locuitori şi străini, ce au alergat încoace 
din toate părţile Campaniei. 

Toţi se grăbeau spre amfiteatru şi în ochii 
fiecăruia lucea nerăbdătoarea aşteptare a plă-
cerei. Cu toate că amfiteatrul era de o mă
rime disproporţionată faţă de micimea ora
şului şi că ar fi putut să coprinză în el în
treaga populaţiune, în acea zi fu aşa afluenţă 
încât chiar locurile privilegiate fură năvălite 
de o mulţime de oameni ce nu aveau nici un 
drept la ele. 

Pe când acest popor cu gălăgioasă vese
lie a caracterului său campanian, se împingea, 
se zbătea, urla, păstrându-şi cu toate astea 
buna sa dispoziţiune extraordinară, o crea
tură ciudată excită în strade o curiozitate 
vie. Mai întâi cei ce o întâlneau, la vede 
rea bizarului ei costum, al demersului şi al 
gesturilor ei sălbatice, surâdeau, arătând'o 



324 

cu degetul. Dar dacă ei priveau faţa sa de 
cadavru umblător, se înfiorau, ne mai a-
vând poftă să râdă. îmbrăcămintea ei de formă 
veche, aerul ei întunecat, evocau ideia unei 
persoane de mult timp înmormântată ce tocmai 
se sculase din groapa sa. Trecătorii, coprinşi 
de spaimă, se dădeau în lături spre a o lăsă 
să treacă şi ea ajunse iute dinaintea portei 
palatului lui Arbaces. 

Portarul tresări la vederea acestei apari-
ţiuni de dincolo de mormânt şi dacă n'ar fi 
fost beznă, s'ar fi văzut cum se pălise. 

Somnul lui Arbaces, la apropierea zorilor 
zilei, fusese turburat de nişte visuri rele, stranii 
şi înfiorătoare. Mai întâi visase că se găsea 
transportat în viscerile pământului, într'o ca
vernă imensă, susţinută de coloane gigantice, 
tăiate în stânca brută şi care se pierdea în 
întunecimile nepătrunse, unde razele zilei nu 
străbătuseră niciodată. In faţa lui, între aceste 
coloane, nişte roţi se învârteau cu un zgomot 
înăbuşit şi monoton ca acela al mărei. La 
dreapta şi la stânga, se deschideau galerii 
vaste, luminate de focuri rătăcitoare, asemui
toare unor meteori, ce ondulau ca nişte şerpi 
dealungul zidurilor umede, sau, fluturând în 
aer, dispăreau spre a reapare şi a se i^)î 
cu o lucire luminoasă. 

Scena se schimbă ca. un decor de teatru. 
Atunci Arbaces se văzu în mijlocul unui cimitir, 
unde se îngrămădeau oase omeneşti. Un era-
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niu desprinzându-se din acest morman lugubru, 
lua încetul cu încetul figura lui Apoecides, 
păstrând totuşi sinistrele cavităţi ale ochilor 
fără globul de lumină ; fălcile lui întredeschise, 
lăsară să iasă afară din gardul dinţilor un 
vierme mic ce începu să se târască spre 
Arbaces. Egipteanul încerca să-1 zdrobească, 
urmărindu-1 cu piciorul, dar viermele se în-
groşâ, luând proporţiuni îngrozitoare la fiecare 
sforţare zadarnică, încercată spre a'l distruge. 
El deveni enorm, îşi umflă inelele şi se trans
formă într'un şarpe lung ce se încolăci îm
prejurul lui Arbaces, sfărâmându-i oasele. 
Capul hidos, păstrând trăsăturile feţei lui 
Apoecides, ajunse până la faţa Ini Arbaces, 
ameninţându-1 cu ochii săi scânteetori, cu 
dinţii săi înveninaţi... 

Atunci, cu totul aproape de gura sa, monstrul 
vorbi: 

— «Victima ta ţi-e judecător... Micul vierme 
ce tu credeai că o sâ-1 zdrobeşti, s'a trans
format într'un şarpe ce te sfâşie!...» 

Arbaces strigă de teroare, ceeace-1 făcu 
să se deştepte. Ridicat in patul său, avea 
ochii rătăciţi, fruntea-i şiruia de sudoare şi 
o tremurare îi scutură întreaga fiinţă. Avii 
nevoe de câteva secunde, spre a se convinge 
că nu era decât jucăria unui vis. Se reculese 
şi mulţumi zeilor, în cari dânsul nu credea, 
că a scăpat înfine de odiosul vis rău. 

Razele aurorei pătrundeau de-a curmezişul 
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înaltei şi strimtei ferestre a camerei. Surâse 
privind lucirea zilei născânde, ziua triumfului 
său. Dar readucând ochii împrejurul său, 
se cutremură la aspectul capului cadaveric, 
cu privirea mocnită şi gheţoasă a vrăjitoarei 
Vezuviului, înghc.muită lângă patul său. 

— Ah !, strigă el ascunzându-şi faţa, e 
oare incâ visul... Sunt mereu cu morţii!... 

— Nu, puternice Hermes, tu nu eşti decât 
cu imaginea morţei... Recunoaşte pe amica şi 
sclava ta... 

După o lungă tăcere, Egipteanul parveni 
să-şi domineze violenta sa emoţiune. 

— «Aidem, zise el, a fost un vis, să nu ne 
mai gândim la el!. . . Trebue ca plăcerile zilei 
să despăgubească zbuciumările nopţei... Fe
meie, ce vrei cu mine?...» 

— Am venit să te avertizez... răspunse 
maga cu vocea ei din altă lume. 

— Să mă avertizezi?... De care pericol?••• 
Oare visul ?... 

— Ascultă. Un mare cataclism ameninţă 
cetatea. Trebue să fugim, degrabă!... hi 
acel munte ce locuesc şi unde vechea tra-
diţiune a aşezat focurile Iui Phlegethon, se pe
trec lucruri anormale... In peştera mea se 
deschide un vast abiz, în fundul căruia văd 
curgând de câtva timp un pârâu roşu, ce se 
urcă încetişor... Sgomote teribile şi inexpli
cabile mugesc în întunerec. In noaptea tre
cută, am văzut că râuleţul devenise luminos, 
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pâlpâitor. II examinai cu teroare şi vulpea 
tremura lângă mine, gemând înăbuşit. Deodată, 
o văzui întinzându-se pe pământ, apoi murind, 
cu spume la bot. Mă reurcai pierdută şi toată 
noaptea auzii troznind stânca, ce se între-
deschidea din ce în ce mai mult. Aerul eră 
liniştit şi totuşi bătăile vântului alternau cu 
scârţăitul roţilor. 

Azi dimineaţă. în zori, ara văzut în pră
pastie, sfărămături de pietre negre, ce plu
teau pe corentul devenit larg. tcrioil, de o 
roşeaţă infernală. M'am salt pe înălţimile Ve-
zuviului. O crăpătură lată şi recentă a izbit 
ochii mei. Din ea eşea un fum cald... Aceşti 
vapori, trebue să fie omorâtori, căci simţii că 
mă sfârşesc... M'am reîntors la mine acasă 
bolnavă, înebunită şi după un moment de o-
dihnă, am luat aurul meu şi doctoriile mele 
şi am fugit din acel locaş, unde, am trăit ju
mătate din viaţa mea ; dar trebuia s'o fac... 
mi-am amintit de prezicerea etruscă: «Când 
«muntele se va deschide, cetatea va cădea. 
«Când fumul va încununa înălţimile câmpurilor 
«arse, copiii măr ei vor cunoaşte nenorocirea şi 
«lacrimile...» N'am voit să părăsesc ţara lără 
a te preveni, stăpâne suprem ! Sunt sigură, 
cum sunt că trăesc, că cutremurul de pă
mânt care a distrus pe jumătate cetatea, a-
cum şai-zeci de ani, nu era decât precurso
rul unei catastrofe mai oribile!... Zidurile din 
Pompei sunt clădite pe moşia morţei şi pe 
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ţărmurile infernului, ce nu cunosc deloc re-
pauzul... Iată-te înştiinţat!... Fugi!... 

— Vrăjitoare, interesul ce tu îmi porţi, nu 
se îndreaptă spre un ingrat. Mulţumesc. Ia 
de colo, de pe masă, acea cupă de aur ; ţi-o 
dau... N'aşi fi crezut niciodată, exceptând pe 
preoţii Isidei, că există o creatură umană, 
capabilă să salveze pe Arbaces de un pe
ricol... «Semnele ce ai observat in albia vul
canului stins, anunţă cu evidenţă oarecare 
catastrofă neîntârziată, fără îndoială un cu
tremur de pământ mai teribil decât cel dintâi...» 
O raţiune mai mult, ca să mă grăbesc să 
părăsesc aceste ziduri... In curând asta se va 
îndeplini !... In cotro te îndrepţi tu, fiică a E-
truriei ? 

— Spre Herculanum, chiar azi, voi căută 
dealungul coastei o nouă locuinţă... Rămân 
singură, cei doui unici amici ai mei, vulpea 
şi şarpele, nu mai sunt!... Mare Hermes, tu 
mi-ai promis douăzeci de ani de existenţă 
suplimentară... 

— E adevărat... Dar spune-mi, adăuga 
Arbaces, examinând-o cu curiositate, ce poate 
oare să aibă viaţa de seducător pentru tine... 
Cu ce bunătăţi te îmbie ea ?... 

— Nu e viaţa dulce, ci moartea e înspăi
mântătoare !... strigă vrăjitoarea cu răstialâ. 

Orgoliosul Egiptean se înfiora şi lăsă să 
plece pe strania vizitatoare. 

— «Timpul trece, trebue să mă îmbrac 
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pentru reprezentaţia solemnă a acestei zile... 
Adio, sora-mea, petrece cât vei putea 

cu crâmpeiele de viaţă ce-ţi mai rămân I...» 
Abia restabilit din spaimele visului său, Ar-

baces chiemă pe sclavii săi. 
După cum eră obiceiul, el se învestmânta 

spre a asista la jocurile circului, cu cele mai 
frumoase haine. Lşi puse o tunică de o al
beaţă orbitoare, ornată cu o sponcă de pie
tre preţioase. Pe tunică, o largă rasă orien
tală îşi întindea bogata lucire a purpurei 
sale tyriane. Ca un adevărat şarlatan, nu lăsa 
niciodată de o parte chichiţele capabile să or
bească mulţimea şi să-1 impună în ochii vul
gului. In acea zi, ce trebuia să-1 desbere de 
un rival şi să-şi asigure impunitatea, el simţi 
trebuinţa să se împodobească ca pentru un 
triumf sau o sărbătoare nupţială. Pe când 
liberatul său îi încheia cingătoarea, el îi 
zise : 

— Sunt sătul de Pompei. M-am decis să-1 
părăsesc în trei zile, clacă vântul mi-e favo
rabil. Am cumpărat corabia lui Marces din 
Alexandria şi otgonită în port... Poimâine, 
vom transporta pe ea ceeace posed. 

— Ce, aşâ iute 1... Arbaces va fi ascultat... 
Dar Iona, pupila ta?... 

— Ea mă va însoţi... Dar e deajuns... 
Dimineaţa e frumoasă ? 

—• E copleşitor de caldă ; după prânz 
va fi fierbinte, o să ne coacem. 
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— Sărmanii gladiatori, bieţii criminali !... 
Scoboară de vezi dacă sclavii sunt gata... 

Cetăţenii bogaţi nu uitau să dispună a fi 
însoţiţi la amfiteatru de un întreg cortegiu 
de sclavi şi de liberţi. Numerosul alaiu al lui 
Arbaces se şi afla rânduit în jurul lecticei 
sale. 

Spre marea lor părere de rău, numai So-
sie şl sclavii însărcinaţi să vegheze asupra 
Ionei. fură condamnaţi să rămână acasă. 

înainte de a plecă, Arbaces, se urcă p e 
porticul-ul exterior al casei sale, ce domina ve
cinătatea. De acolo, văz~ mulţimea ce nă
pădea stradele şi se îndreptă spre arene. 
Veselele murmure populare se amestecau cu 
scârţâitul fringhiilor prin ajutorul cărora se 
întindea un cort deasupra circului, pentruca 
razele soarelui să nu vină a turbura pe pri
vitori şi ca să le fie permis să se bucure pe 
îndelete de drama sângeroasă a agoniei se-
menilor lor. Deodată, un urlet înăbuşit şi adânc 
domină toate zgomotele. Leul mugea... 

Atunci se împrăştie, în largul şir de oa
meni, o mare tăcere, urmată repede de un 
imens hohot de râs. Nerăbdarea bestiei hâ-
mezite încânta mulţimea. 

— Bestii feroce !... şopti Arbaces. Şi un 
gând de curioasă nelinişte atrase privirea sa 
spre Vezuviu. 

Viile ce încingeau coastele sale, luceau la 
soare, verzi, cu reflexuri de argint şi de cris-
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tal a rouăi dimineţii şi majestuosul munte, re-
pauzâad sub nori, părea calm şi pacinic ca 
şi eternitatea. 

— O h ! surâse Arbaces, am încă'destul 
timp la îndemână !... 

El se reîntoarse în camera sa şi privi pe 
masa sa de lucru, hârtii acoperite cu semne 
ieroglifice aie astrologiei chaldciane: 

— «Artă augustă, zise el, de când am bi
ruit criza ce tu mi-ai prezis, eu nu am mai 
consultat oracolele tale... Dar la ce bun?... 
Nu mi-ai prezis tu mai înainte, că drumul 
meu are să fie strălucit şi neted... De azi în 
colo,'nu mai amjdecât un gând, o singură ţintă : 
un imperiu şi lonal...» 

11 

Jocurile 

Nydia fu liniştită de povestirea lui Sosie,. 
făcută la întoarcere şi inima sa reîncepu să 
spere. Sallustius n'are să piarză timpul. El 
are să alerge la pretor ; în curând casa E-
gipteanului va fi răsturnată cu josul în sus, 
scotocită prin căutări. Celula ei şi a lui Ca-
lenus au să se deschidă şi Glaucus are să 
fie liber!... 

Vai ! noaptea se scurse tot aşa de încet 
ca şi precedenta, tot atât de torturătoare... 
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Zorile învineţiră fereastra sa şi ea nu auzea 
clecât paşii sclavilor dealungul coridoarelor, o-
cupaţi şi zgomotoşi, îndeletnicindu-se cu pre
parativele pentru spectacol. Apoi vocea lui 
Arbaces, ce dădea ordine, îi tăcură să tre
sară... 

Infine o veselă fanfară răsună; cortegiul 
plecă să se îndestuleze cu veselie, să se ghif-
tuiască cu ultimele suspine ale lui Glaucus... 

Cortegiul Egipteanului înainta încet şi so
lemn dealungul stradelor. El se opri nu de
parte de amfiteatru. Arbaces ieşi din lectica 
sa şi se îndreptă spre locul rezervat persoa
nelor de distincţiune. In curând, aşezat într'un 
loc admirabil, el domină de pe scaunul său 
pe privitorii cuprinşi de nerăbdare. Sclavii săi, 
amestecaţi in mulţime, fură admişi în po/m-
larium, de impiegaţii, ce primiră biletele lor, 
cum se face şi în zilele noastre, la uşa de 
intrare a teatrelor. 

Femeile, separate de bărbaţi, aşezate pe 
cele mai înalte trepte, sitiviseau şi-şi spărgeau 
gătitele ca nişte greeroaice. Gătelile lor scli
pitoare, hainele ce schimbau culorile bălţate 
în cari domină purpura, le făceau să se a-
semene cu nişte straturi de flori roşii, de maci 
de grădină şi de câmp. 

Treptele de jos ce înconjurau arena, erau 
ocupate de magistraţi, de senatori, de mem
brii corporaţiunei călăreţilor şi de toţi pa
tricienii. In dosul lor şi de jur împrejur, de 
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sus în jos, se mişcau mănunchi de capete 
omeneşti: plebea. 

Impiegaţii întindeau velaria, perdele întinse 
ţesute din fir de lână din Apulia şi împodo
bite cu largi dungi cărămizii destinate să 
adăpostească pe asistenţi, învenţiune de care 
locuitorii Campaniei se arătau foarte mândri. 
Dar, fie din neîndemânare, fie din cauza relei 
stări a maşinelor, manevrarea era înceată şi 
pânzele nu izbuteau să fie unite. E adevărat 
că din cauza întinderei circonferinţei, aceasta 
eră o treabă foarte dificilă şi când bătea 
vântul, nici nu se încerca cineva să aşeze şi 
să întindă pânzele. Intr'un cuvânt, în acea zi, 
o deschizătură largă, — prin care cădea din 
cerul strălucitor, mase de lumină, — rămase 
căscată, cu toate străduinţele meşteşugarilor. 
Publicul îşi exprimă nemulţumirea sa cu glas 
tare. Ei n'aveau poftă să se prăjească la 
soare. Edilul Pansa, ce plătea cheltuelile jo
curilor, în ciuda ce-1 coprinse, aruncă toate 
afuriseniile cerului asupra principalului im
piegat, care cu toate acestea se cioşmolea 
ca un nebun. 

Infine o fanfară veselă, anunţând sosirea 
gladiatorilor, făcură pe lucrători să fugă, pă
răsind lucrarea lor neterminată şi domoli 
mulţimea ce uită belalia deschizătură a cor
tului de pânze. 

încet, gladiatorii irumoşi şi mândri, într'un 
cortegiu pompos, defilară în arenă, al cărui 
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înconjur îl făcură, pentru ca să poată fi ad
miraţi, recunoscuţi şi a se stabili asupră-le ră
măşagurile. Din înălţimea ultimei galerii unde 
au fost surghiunite, femeile se aplecau înainte 
spre a vedea mai bine. 

— Oh ! zise văduva Fulvia femeei edilului, 
uită-te ce bizar e îmbrăcat acest gladiator 
gigantic !... 

— Asta e un gladiator ce caută să prinză 
pe adversar în laţuri! N'are litavră *), ci nu
mai un trident 2) şi un laţ, atâta to t ; dar omul 
e viguros. El are să se lupte contra lui Spo-
rus, acel gladiator gros şi îndesat, ce vezi 
colo cu o spadă şi un scut. Şi el de ase
menea e fără armătură şi cu capul gol, ca 
să i se poată distinge trăsăturile feţei. Peste 
un moment are să se bată cu cozorocul câştei 
lăsat pe ochi... Dar ce aer teribil mai are !... 

— Dar cine e acel frumos gladiator ? Ah 
ce bine e făcut!... strigă din nou văduva 
Fulvia. 

— E Lydon, un începător; va avea ca 
adversar pe Tetroides. Ei se vor luptă mai 
întâi după modul elin, cu cestul3), apoi cu 
cămaşa de zale, spada şi scutul. 

Splendizi, doui gladiatori, armaţi ca luptaci 
de la alergările pe cai în manegiu şi circ în 
timpul evului mediu, îşi făceau intrarea lor 

1) Armament, ca zale, cască etc. N. Tr. 
2) Lance cu trei vârfuri ascuţite. N. Tr. 
3) Suliţă de fler. N. Tr. 
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pe doui cai uşurei,- ce săreau împrejurul are
nei. Ei purtau lănci şi scuturi rotunde bătute 
cu pietre preţioase. Armătura lor de oţel, 
artistic compuse din legături de fier, nu aco
perea decât coapsele şi braţul lor drept. Man
tile scurte, ce atingeau şeile lor, îi împodo
beau în mod pitoresc. 

— Pe Jupiter ! strigă Fulvia entuziasmată, 
ce frumoşi mai sunt! 

— Âştia sunt doui locuitori din Galia : unul, 
Barbix, a învins de douăsprezece ori ; iar cel
lalt îşi dă numele obraznic de Nobilior. 

Jocurile începură printr'o luptă simulată, 
cu săbii de lemn, între gladiatori, doui câte 
doui, printre cari fu cu deosebire luată în 
seamă, iscusinţa a doui inşi veniţi din Roma. 
După dânşii, cel mai graţios şi mai mlădios 
fii Lydon. Interesul cunoscătorilor de scrimă, 
cărora le plăcea să dea dreptate artei, a fost 
aţâţat numai prin acest preludiu *), ce dură 
aproape un ceas. Mulţimea îi privi sfârşitul 
cu plăcere. 

Luptătorii se rânduirâ doui câte doui, aşa 
cum fusese convenit dinainte ; armele fură exa
minate şi barbarele petreceri ale zilei înce
pură în mijlocul tăcerei reculese a privitorilor 
şi al izbucnirilor excitătoare a unei muzici 
războinice. 

In genere deschiderea jocurilor se făcea 

1) Inoeput. N. Tr. 
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prin cel mai crunt dintre numerile progra
mului. Un bestiar condamnat la bestii, eră 
sacrificat ca preludiu, dar în această împre
jurare, edilul Pansa a voit să pregătească 
interesul scenic şi, ca un cunoscător ce erâ, 
el rezervă pentru sfârşit execuţiunea lui Glau-
cus şi a lui Olynthus. 

Cititorul istoriei romane, trebue să-şi mo
dereze aci închipuirea sa şi să nu se aştepte 
a găsi, în aceste jocuri de oraş mic, una clin 
acele întinse şi măreţe exhibiţiuni, una din 
acele monstruoase măceluri cu care un Nerone, 
un Caligula, delecta pe locuitorii imperialei 
lor cetăţi... 

Pompei, în această privinţă ca în multe 
altele, nu erâ decât o mică Romă, sau mai 
bine zis, un reflex al capitalei. 

Spectacol oribil şi totuşi impunător, acela 
ce se desfăşura sub ochii acestor fiinţe vii, 
ţintuite pe scaunele lor, ridicându-se, treaptă 
cu treaptă, la numărul de cincisprezece până 
la optsprezece mii oameni, cari cu gura căs
cată, sărind în sus de bucurie sau urlând de 
ciudă, asistau la victorie sau la înfrângere, 
săturându-se de aspectul rănilor, miroseau cu 
îmbătare sângele clocotitor şi aclamau pe 
învingător sau condamnau la moarte pe învins. 

La cele două capete ale arenei, doui că
lăreţi, cu scuturile întinse şi cu săgeţile lor 
lungi şi subţiri, uşoare şi neîncovoiabile, în
fipte în mânere de spadă, stăteau gata şi aş-
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^ v 

Xobilior, cu vederea p&trunz&toari • şi sprinten, schimbă 
direcţiunea urmei sale şi apleoând-o, O înfipse în 

pieptul proiivnieului. ([>a£. 838). 

Ultiiuole silo ale cotatei ir output 
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teptau momentul de a se arunca unul asupra 
altuia. La un semnal al lui Pansa, dintr'un 
elan furios, ei îşi aruncară caii înainte, ca .şi 
cum ar fi trebuit să se nimicească de la întâia 
ciocnire. 

La trei paşi de adversarul său, Barbix cu 
o viguroasă sforţare opri calul său şi avân-
tându-1 într'o parte, îndreptă arma sa în 
contra lui Nobilior, răpit în alergarea sa ; dar 
acesta, preveni cu dibăcie prin scutul său lo
vitura mortală. 

— Foarte bine, Nobilior 1 strigă pretorul, 
dând cel dintâiu semnalul aplauzelor. 

Hună lovitură! Barbix, răspunse Clau
dius din banca sa. Un murmur de admira-
ţiune se lăţi în adunare. Se striga, se a-
plaudâ. 

Deşi cozoroacele de oţel ale celor do ui 
călăreţi erau bine plecate pe ochi, capul erâ 
cu toate acestea principala ţintă a atacului. 
Nobilior, la rândul său, împinse vârful spadei 
sale cu vioiciune spre coiful lui Barbix ce se 
acoperi cu scutul său. Nobilor, cu .vederea pă
trunzătoare şi sprinten, schimbă direcţiunea cur
mei sale \ şi aplecând-o, o înfipse în Ineptul 
prolivniciiliii. 

Barbix se clătină şi se rostogoli din şeaua 
sa pe nisipul arenei. 

— Nobilior !... Nobilior !... urlă mulţimea. 
— Am pierdut zece scsterţe, mormăi Clau

dius. 
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— A învins!... Şi-a găsit naşul, s'a sfârşit, 
zise Pansa eu răceală. 

Populaţia dădu semnalul de graţie '), dar 
era o milă zadarnică. Galul nu mai suferea. 
Sângele vieţei sale mânjea nisipul circului. 

— Pentru o luptă aşa de scurtă nu făcea 
să se obosească lumea ca să vină aci, zise 
Fulvia. 

Intradevăr... nu plâng pe Barbix. El tre
buia să vază, cum toată lumea a văzut pre
făcătoria lui Nobilior... 

I se agăţă de trup fatalul cârlig spre a-1 
condvice la spoliatoriu !... -) Efebii împrăştiară 
din nou nisip în amfiteatru. Bietul Pansa e 
desperat, că nu este aşa de bogat, spre a 
înlocui acest nisip cu barace sau cu chinovar, 
aşa cum făcea Nerone... 

- Din fericire, iată spre a ne dezdăuna 
o schimbare repede... Colo, in arenă, frumosul 
Lydon, omul cu laţul... şi ceilalţi cu spadele 
lor... O h ! uită-te... e superbi... 

Şase luptători erau faţă în faţă : uriaşul 
Niger contra lui Sporus, Eydonşi Tetraides, 
armaţi cu un greoiu cest elin, având drept 
orice îmbrăcăminte o încingătoare şi doui 
gladiatori romani acoperiţi cu oţel, purtând 
mari scuturi şi săbii. 

Se începu prin lupta cu cestul, mai puţin 
periculoasă decât celelalte. 

1) De încetarea luptei. N. Tr. 
2) Un fel de morgă undo se aşezau oadarrele. N. Tr. 
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Pe când Tetraicles şi Lydon se aşezau faţă 
în faţă, ceilalţi gladiatori se retraseră şi 
se sprijiniră pe armele lor, spre a vedea cum 
se va sfârşi acest prim asalt. 

Jocul, deşi nu erâ prea sângeros spre a 
satisface grosul canaliei, interesa totuşi, ca 
venind din Helada, ţara strămoşilor. Cei doui 
adversari, foarte diferiţi ca formă, nu păreau 
deloc făcuţi unul pentru altul. Tetraides, tot 
atât de înalt ca şi Lydon, erâ de două ori 
mai gros decât dânsul, ceeace-1 făcea să pară 
mai forte în ochii- vulgului, care credea că 
corpolenţa erâ favorabilă jocului cu cestul. 

Lydon, slab, răsărit, erâ admirabil propor-
ţionat în delicata sa subţirătate ; muşchii săi, 
mai puţin groşi decât aceia ai adversarului 
său erau mai flexibili şi tot atât ele tari ca 
şi herul. 

Un surâs semeţ flutura pe trăsăturile sale 
hotărâte şi contrastau cu expresiunea stupidă 
a greoiului obraz al lui Tetraides. Sculptural 
şi puternic, el inspiră mulţimei o încredere 
amestecată cu admiraţiune. 

In curând, cu toată slăbiciunea sa. aparentă, 
Lydon i.şi atrase tot atâtea de multe rămă
şaguri ca şi robustul sau antagonist. 

Aceia ce au mai asistat la o luptă de 
trântă între oameni profesionişti, ştiu cât de 
primejdioşi şi de temut sunt pumnii unui 
om îndreptaţi cu dibăcie. Ei pot aşâ dar să'şi 
iacă o ideie de energiea ce să adâoga pum-
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nului prin legătura de curea ce coprindea 
braţul până la cot şi întărită la încheeturile 
degetelor printr'o placă de fier sau de plumb. 
Această precauţiune, departe de a mări in
teresul luptei, o micşora, deoarece o scurta, 
nelăsând adversarilor timpul de a'şi desfă
şura acea curagioasă stăruinţă, ce câteodată 
zmulge victoria dela arta cu care ştiu să 
lupte. 

— Pune-te în stare de apărare ! strigă 
Tetraides, păşind asupra lui Lydon ce se su
cea în jurul lui cu o privire de dispreţ. 

Tetraides îşi azvârli pumnul cum un pădu
rar îşi trânteşte securea şi Lydon prin o miş
care mlădioasă îngenunchiând, se feri de lo
vitura ce alunecă pe capul său. 

Dintr'o săritură iu în picioare şi aruncă cu 
vigoare protivnicului său, cestul în plin piept. 
Tetraides se buimăci. 

Populaţia aplauda urlătoare. 
— Desigur, că azi eşti destinat să pierzi... 

Lydon vâ fi învingător!... zise Lepidus lui Clau
dius. 

— Atunci, pe Hercules, bronzurile mele 
vor trece la portărei. Am pus în rizic o sută 
de sesterţe pe Tetraides ! Oh ! dar, mai aş
teaptă... iată-1 că tocmai a crăpat umărul 
lui Lydon printr'o lovitură magistrală... Bravo, 
T e t r a i d e s ! Bravo!... 

— Pe Pollux ! acest drăcos Lydon nu se 
emoţionează deloc... Ce mlădiere... ce sprin-
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tenie ! El evită cu o iscusinţă de necrezut 
acele mâini ce par nişte ciocane. Ah !... săr
manul Lydon... Iarăşi a fost atins !... 

—• Trei pentru unul, pe Tetraides, strigă 
vesel Claudius. Ce zici, Lepidus ?.,. 

— Ne-am înţeles; nouăsesterţe contra trei... 
Atenţiune, Lydon reia... Ah !... e la pă
mânt... ba nu, iatâ-1 în picioare 1 Bravo, Ly
don!... Tetraides se crede sigur de dânsul, 
el râde cu glas tare aruncându-se asupra ad
versarului său... Oh ! imprudentul !... Succesul 
îl orbeşte... o să mă facă a pierde... Ochiul 
lui Lydon e ca acela al Lynx-ului... 

— Ah ! Claudius, omul tău şovăeşte. încă 
o lovitură şi o să cadă. Tocmai aşâl... Pă
mântul l'a însufleţit... El s'a ridicat mai în
fierbântat ca niciodată, dar sângele îl or
beşte!... Pe stăpânul trâznetului! Lydon tri
umfă. Oh ! cum mai apasă pe adversar ! Zei, 
ce lovitură în tâmplă ! Tetraides e zdrobit 
şi se rostogoleşte pe nisip!... Nu se mai miş
că... S'a isprăvit!,.. Sa isprăvit!... 

— Sa isprăvii cu el ! repetă Pansa. Să 
fie duşi afară de aci şi să li se dea arma
turile şi spadele. 

— Nobile alitor, ziseră feciorii, Tetraides-
nu va fi niciodată restabilit pentru a începe 
o nouă luptă. Infine avem să încercăm... 

— încercaţi... 
Un moment după aceasta, oamenii ce trans

portaseră pe Tetraides, se reîntoarseră cu 
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© înfăţişare nemulţumita şi mutroasă. Viaţa, 
gladiatorului fiind în pericol, el nu putea re
apare în arenă. 

— In acest caz, zise Pansa, Lydon va în
locui pe cel dintâi luptător învins, contra 
învingătorului. 

Poporul aplauda. In mijlocul unei tăceri a-
dânci, fanfarele sunară, pe când patru gla
diatori intrară cu mândrie în locul convenit 
şi se rânduiră pentru luptă. 

— Cei doui Romani sunt ei celebri ? Cla
udius, îi cunoşti tu ? 

— Eumolpus, e o spadă de mâna a doua; 
n'am văzut niciodată pe Nepimus, cel mai 
mic, dar fiul unuia din fiscales1) imperiali, a 
fost crescut în bună şcoală... Dealtfel ce'mi 
pasă, sunt ruinat, nu mai pot juca... Cine ar 
fi putut presupune la acest Lydon atâta în
demânare şi viguoare?... Să fie afurisit!... 

— Aide, Claudius, îmi e milă de tine, pri
mesc rămăşagul tău pe aceşti doui Romani... 

— Mulţumesc ; atunci zece sesterţe pe Eu
molpus... 

—- Dar nu te gândeşti, scumpul meu, Ne
pimus ţi-e necunoscut... 

— Să punem opt. 
— Ne-am înţeles !... 
Pe treptele de sus, în mijlocul plebei, un 

1) Gladiatorii întreţinuţi de inipirat purtau aeest nume. 
N. JL. 
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moşneag, tatăl . lui Lydon, cu toată creşti
neasca lui oroare faţă de priveliştea sânge
roasă, luase parte cu un dureros interes la 
ultima luptă. Bietul om alergase întracolo cu 
acea zăpăceală, ce ne împinge să. voim a cu
noaşte de îndată destinul nostru, mai cu 
seamă când un înfricoşător pericol îl ame
ninţă. El nu vedea nimic decât pe fiul său, 
nu simţea nimic decât înfiorătoarea teamă 
de a-1 vedea rănit de moarte. Când Lydon 
în două rânduri se rostogolise pe pământ, 
moşneagul rămăsese mut, dar biata s'a faţă 
zbârcită pălise şi o sudoare de zbucium ne
liniştit îi udase perii săi albi. 

Totuşi, când victoria se declară pentru dân
sul, el scoase clin piept un strigăt de bucu
rie, fără a se gândi nenorocitul, că o altă 
luptă, cu mult mai periculoasă, avea să pună 
în joc viaţa bravului copil... 

— Scumpul meu fiu... şopti el, ştergân-
du-şi ochii năpădiţi de lacrimi fericite... 

— E fiul tău, i zise un vecin, felicitările 
mele! Urez să fie tot aşa de fericit ca adj-
neaurea... Roagă pe zei, sărman om, ca pri
mul învingător ce trebue să lupte cu dânsul 
să nu fie nici colosul Niger, nici vreunul din 
Romani... 

Moşneagul îşi ascunse faţa, indiferent la 
noua luptă, clar o cugetare îl stăpâni deo
dată şi cu mâinile împreunate, cu ochii fixi 
şi cu corpul aplecat, el urmări jocul gladia-
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torilor din tot sufletul: primul învins nu tre
buia oare să fie înlocuit prin fiul său? 

Lupta între Niger şi Sporus pasiona mai 
întâi asistenţa, căci ea avea mai totdeauna 
un rezultat fatal. 

Faţa gigantelui Niger, de o ferocitate con
ţinută, avea o teribilă putere de atracţiune ; 
faţa lui Sporus dispăru sub cozorocul meta
lic al căscei sale. 

Faţă în faţă, amândoui se observară o 
clipă, apoi Sporus înainta cu o încetineală 
prudentă, ţintind cu vârful spadei pieptul 
protivnicului său. Niger se retrăgea binişor, 
se învârti, adunând laţul în mâna sa dreaptă, 
cu tridentul întins în mâna stângă. Ochiul 
său scânteetor, nu pierdea nici una din ges
turile lui Sporus. Părea chiar că le presimte 
şi pe neaşteptate, într'un avânt viu, el aruncă 
laţul. O ondulaţiune repede scăpă pe Sporus 
care se aruncă asupra lui Niger, scoţând un 
ţipăt de bucurie şi ele turbare. Dar Niger 
întinzându-şi imensele lui picioare, strânse cu 
o repeziciune miraculoasă, laţul său pe umăr. 

Sporus se sforţa zadarnic să-! ajungă. 
Poporul bufni de râs în faţa acestei ur

măriri caraghioas'-. 
Cei doui gladiatori din Roma, ce se aşe

zaseră ca pentru un asalt de arme, atraseră 
întreaga atenţiune. Acuma ajunseră la încă-
crare cu o ardoare teribilă, atacându-se cu 
furie şi apărându-se cu iscusinţă. Cu toate 
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acestea ei, păstrau o rezervă ce arăta o lungă 
experienţă şi o forţă egală. Infine, Eumolpus, 
cel mai vârstnic, prin o lovitură dibace şi 
îndrăzneaţă, considerată ca foarte dificilă, răni 
pe Nepimus în coaste. 

Poporul bătea din picioare. Lepidus păli. 
— Afacere sfârşită, zise Claudius. Eumol

pus n'are decât să se apere liniştit, aştep
tând ca cellalt să cadă, sfârşit de atâta pier
dere de sânge. 

— Ba nul vezi... Nepimus încolţit se apără 
cu vigoare. 

— Pe Marte, casca răsună... Eumolpus e 
atins de două ori ! Claudius, am să câştig!... 

— N'ar trebui să pun rămăşaguri decât 
la zaruri, îşi zise Claudius cu turbare ; ce pă
cat că nu se poate măslui un gladiator... 

— Bravo, Sporus !... Bravo 1... răcni mul
ţimea. 

Intradevâr, Niger aruncându-şi pentru a 
doua oară laţul, nu fugise cestul de iute şi 
spada lui Sporus se^ împlântase în "piciorul 
său drept destul [Jde adânc. Ne mai putând 
alerga, el uză de înalta sa statură şi de lun
gile sale braţe, spre a se apără, prezentând 
în faţa adversarului vârfurile tridentului său. 

Sporus se retrase pejcălcâie, dar sperând 
să surprindă pe Niger, — care rănit, nu putea 
să-i ţină piept cu toată agilitatea trebuitoare,—-
începu saj.se rotească în jurul lui şi crezân-
du-se sigur de lovitura sa, înainta prea mult 

http://saj.se
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şi primi în plin piept cele trei ţepi ale tri
dentului. El căzu într'un genunchiu. Deodată 
laţul se suci deasupra capului său şi-1 coprinse 
in strânsura sa. Atunci Niger îşi înmulţi lo
viturile tridentului său. In curând sângele lui 
Sporus curse în şiroaie pe nisip. El încrucişa 
braţele în semn de înfrângere. 

Niger îşi desprinse laţul şi întrebă lumea 
di» ochi. 

Sporus învins, îşi plimbă privirile tul
burate şi pline de zbucium de jur împrejurul 
amfiteatrului, spre a cunoaşte sentinţa spec
tatorilor. El întâlni pretutindeni vederi feroce 
şi reci, îndreptate pe el, fără cea mai mică 
emoţiune. O tăcere teribilă succedă aplauze
lor şi răgetelor, ce fu condamnarea sa. 

Nici măcar mâna unei femei nu se ridică 
spre a cere iertarea sa. 

Poporul eră scos din fire prin vederea 
sângelui. Luptele simulate nu-i mai erau su
ficiente. El avea sete de o orgie de măcel 
şi de moarte !... 

Ş'apoi Sporus nu fusese niciodată popular. 
El înţelese soarta sa şi iară un suspin, cu o 
resemnare in care curagiul domină suferinţa, el 
înclină capul cu mândrie, spre a primi moartea. 

Dar cum tridentul nu era îndeajuns pentru 
o execuţiune repede, se văzu un om înain
tând încet în arenă, a cărui faţă eră ascunsă 
sub cozorocul căscei şi având în mână o spadă 
scurtă cu lama tăioasă. 
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Călăul puse o mână pe capul gladiatorului 
ce şedea în genunchi şi cu cealaltă lipi de 
gâtul condamnatului vârful spadei. 

In această atitudine, el întrebă amfiteatrul 
cu privirea. Nici o milă nu mişca sufletul 
mulţimei sălbatice. Atunci, în mijlocul unei 
tăceri de moarte, spada tăioasă străluci re
pede în aer şi recăzu... Gladiatorul căzii gră
madă pe pământ; câteva convulziuni îi tre
murară corpul, apoi rămase nemişcat pentru 
totdeauna!... 

Cadavrul fu târât iute afară din arenă '. 
aruncat în spoliarum. In acest timp, se ter
mina cealaltă luptă. Eumolpus, cu spada, a-
tinsese de moarte pe adversarul său, ce se 
rostogoli în arenă. 

Poporul bătea din palme, aclamând şi ri-
dicând pe învingător în slava cerului. El as
piră cu desfătare aburii sângelui vărsat, ca 
un parfum delicios. O ploaie mirositoare, că
dea din vapomatori, răcori aerul şi amfitea
trul se umplu d", un zbârnâit ca al albinelor 
dintr'un mare stup : mulţimea discuta asupra 
ultimei încăerări. 

Eumolpus scoase coiful de pe cap spre a 
îşi şterge fruntea; el impuse admiraţiunei 
mulţimei, nobilele sale trăsături faciale de 
roman şi părul său pletos. Eră bine dispuSj 
fără răni, ca şi cum lupta ce a susţinut rin 
moment mai înainte fusese pentru dânsul un 
joc de copil. 
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Editor-ul proclamă cu glas tare că Lydon 
o să iea locul lui Nepimus mort, contra lui 
Eumolpus. 

Apoi, adresându-se lui Lydon, adăugă : 
— «Ai dreptul să refuzi lupta. Eumolpus, 

atât de brav şi cu un renume aşa de';'mare, 
nu e protivnicul ce-ţi era destinat... Tu tre-
bue să hotărăşti... Dacă primeşti şi mori, vei 
face-o cu glorie ; dacă învingi, voi îndoi pre
ţul hotărât pentru tine.» 

xA.plauze zgomotoase izbucniră din toate 
părţile. 

Lydon se afla în arenă. îşi _ îndreptă pri
virea spre locul unde se afla tatăl său. II 
vâzîi umilit şi palid, pierdut în populaţie, a-
ţintind asupra lui ochii rugători. Adânc zgu
duit, se codi un moment. Apoi deodată, se 
declară gata. 

Prima sa victorie nu-1 făcuse să câştige 
tul libertăţei tatălui său. 

- Nobile edil, zise el cu tărie, voi combate 
pe Roman... pentru onoarea oraşului Pompei. 

— Patru contra unu pentru dânsul, zise 
Claudius. 

— Nu voi primi nici douăzeci contra unu, 
replică Lepidus. Eumolpus e un Achile şi Ly
don nu e de cât un pigmeu. 

Eumolpus examina pe noul său adversar 
şi surâse cu un surâs ciudat, trufaş şi dulce, 
provocat de un simţimânt de compătimire, 
de îndată înăbuşit în inima sa. 
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Amândoi acoperiţi de armamente, cu spada 
goală, cu cozorocul caşcei tras pe ochi, se 
a.şezarâ faţă în faţă. Ei erau ultimii luptă
tori, înaintea sosirei bestiilor. 

In acest timp unul din servii arenei aduse 
o misivă pretorului. El o citi de două ori, 
neputând crede ochilor, apoi puse scrisoarea 
deoparte şi reaşezându-se pe îndelete spre a 
urmări noua încăerare, el şopti : 

— «E peste putinţă. El erâ beat încă de 
dimineaţă. Cine să scrie astfel de nebunii 
când are sângele rece?...» 

Eumolpus îşi şi dobândise bunăvoinţa ge
nerală şi bravura lui Lydon atinsese toate 
inimile. 

— Iată pe fiul tău înăimit într'o luptă no
bilă, bătrânul meu tovarăş, zise lui Medofi 
unul din vecinii săi, dar de ce tremuri aşa ?••• 
Fii liniştit, el s'a purtat cu prea multă voi-
nicie pentru ca poporul sau editorul să per
mită a fi ucis... Pe Pollux I iată o lovitură 
de maestru... şi parată excelent de bine!---
Se opresc spre a răsufla... Ce tot bodogă
neşti tu, tată bătrân ?... 

— Rugăciuni, răspunse Medon, cu un mar* 
calm, ce pe neaşteptate descinsese în sufle
tul său. 

- Rugăciuni... sărmane om!... sunt de
parte timpurile când zeii învăluiau oameW1 

cu un nor protector... Ah ! pe Jupiter, ct
t 

aleasă lovitură de apărare din partea fiului 
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tău!... Şoldurile ta le ! iea seama la şolduri, 
Lydon !... 

Spectatorii, pe jumătate ridicaţi, erau în 
prada unei teribile nelinişti. 

O lovitură grozavă a lui Eumolpus izbind 
pe Lydon la cap, îl făcuse să cază cu un ge-
nunchiu la pământ. 

— E învins! strigă o voce limpede de 
femeie. . 

Era o tânără fată ce dorise cu atâta 
ardoare să se găsească criminali pentru 
bestii... 

— Tăcere, zise femeia lui Pansa, indignată. 
Nu e învins! Nu e nici măcar rănit!... 

Până aci, Lydon, se apărase miraculos de 
bine,clar în curând începu să dea înapoi dinain
tea atacurilor vitejeşti ale Romanului, a că
rui experienţă preţuia mai mult decât cea 
mai furioasă dintre bravuri... Ochii tânăru
lui gladiator se întunecară, braţul său obosit 
pierdu din iscusinţă şi pieptul îi deveni gâ-
fâitor. 

Ei făcură o pauză spre a respiră puţin. 
— Cedează, tinere, zise încet de tot Eu

molpus, tu ţi-ai dobârdit simpatia tutulor... 
am să te rănesc uşor, onoarea ta va fi ne
vătămată şi iertarea ta asigurată !... 

— Şi tatăl meu va rămâne sclav !... Moar 
tea sau libertatea sa !... 

Atunci simţind că forţele sale nu vor egala 
niciodată ştiinţa Romanului, el se aruncă asm-
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pra lui Eumolpus, înţelegând totdeodată câ 
pentru dânsul victoria depindea numai de o 
lovitură îndrăzneaţă. Romanul întrerupse a-
saltul. La un nou atac el se aruncă în lături 
şi spada atinse armatura sa. Lydon îşi ex
puse pieptul. Atunci Eumolpus împlântă cu 
repeziciune arma în mijlocul pieptului ad
versarului său, în partea unde nu eră acope
rit, iară nici o intenţiune omucidă. Dar ră
nitul sleit de luptă, căzu copleşit înainte şi 
se înfipse dela sine în spada Romanului, care îl 
străbătu din o parte în cealaltă. 

Eumolpus îşi retrase lama şi Lydon, după 
o supremă sforţare spre a-şi păstra echilibrul, 
se rostogoli în mijlocul arenei, scăpând arma 
din mână. 

Toţi, în cap cu editor-ul, dădură semnalul 
de graţie. Servii alergară, ridicară coiful 
învinsului. El respira încă, fixând pe. protiv-
nicul. său cu o privire sălbatecă, ce eră în
văluită de umbra morţei. El voi să se ridice 
în picioare, dar nu avu puterea. Ochii săi 
se îndreptară în spre partea treptelor arenei 
şi se opriră pe figura palidă şi dureroasă a 
nenorocitului său tată. In mijlocul aplauzelor 
populaţiei, un strigăt desperat şi suprem se 
auzi : erâ tatăl ce răspundea fiului... Atunci 
o dulce expresiune de tinereţe fiască lumina 
figura lui Lydon în agonie ; apoi acesta căzu 
in toropeală fără contracţiuni şi fără convul-
ziuni... 
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Medon nu mai avea fiu !... 
— Iată gloria şi ce valorează ea ! mur

mură Arbaces, plimbându-şi asupra mulţimei 
un ochiu în care sta întipărit o supremă ne
socotire... 

Alte parfumuri căzură ca o ploaie asupra 
spectatorilor. Nisipul fu greblat şi reînoit. 
hditor-ul pronunţă: 

— «Leul şi Glaucus Athenianul să fie intro
duşi...» 

Se produse o tăcere adâncă... 
Piepturile gâfâiau sub impresiunea unei vo

luptoase terori... 

111. 

S c r i s o a r e a N y d i e i . 

De trei ori somnul lui Sallustius a fost 
turburat de gândul că amicul său are să 
moară peste câteva ceasuri. El suspinase 
adânc şi se întoarse pe altă parte spre a 
readormi. Singurul său scop în viaţă era de 
a înlătura supărarea, sau de a o uită. Deştep
tat pentru a patra oară, el nu putu să mai 
doarmă. El chiemă pe liberat, ce stătea 
aproape de patul său, spre a-i face de cu 
dimineaţă lectura vreunei cărţi interesante : 

— Să n'aud azi nici de Tibulus nici de 
Pindar, mai cu seamă Pindar, ce a cântat 

Ultimele iile »Ie Cotitei Pompei. 23 
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jocurile amfiteatrului... Au si început, aci 
jocuri nenorocite ?... 

— De mult timp au răsunat pe stradă 
trâmbiţele .şi zgomotul mulţimei ce se ducea 
la amfiteatru... N'ai auzit?... 

— Ba da ! dar în treacăt; aţipisem, gra
ţie zeilor !... Nu-i am putut pricepe toată o-
roarea !... 

— In acest moment, gladiatorii se luptă!.. 
— Nenorociţii !... Cred că nici unul din 

oamenii mei nu se află la spectacol... 
— Nici unul, ordinele tale erau prea se

vere... 
— Ah ! ziua asta are să i\e grozav de 

lungă!.. Iată, o scrisoare pe masă,... ce e 
asta ?... 

— E aceia ce a fost adusă ieri seara, 
atunci când erai prea... prea... 

— Beat, spre a o citi, fără îndoială... 
— S'o deschid, Sallustius ? 
— Dacă vbeşti ; asta va schimba poate 

cursul gândirilor mele... Sărmanul .şi scumpul 
meu GlaucusL. 

Liberatul sfărâmă sigiliul... 
— Oh ! zise el, eline.şte... e o femeie in

struită... 
Liniile neregulate scrise de tânăra oarbă 

erau mai întâiu destul de greu de citit, dar 
deodată liberatul scoase o exclamaţiune de 
surprindere uimitoare : 

— «Mari zei, nobile Sallustius !... ce am lâ-



cut !... Scrisoarea aceasta... această scri
soare...)) 

' — Ce?... 
— Ascultă : 
«Nydia, sclavă lui Sallustius, amicul lui 

•*Glaucus. 
«Eu pot salvă pe Glaucus, dar sunt prinsă 

«şi arestată în casa lui Arbaces ; aleargă la 
«pretor şi eliberează-mâ... Aci, în aste ziduri, 
«se află de asemenea captiv un om ce a 
«văzut omorul şi care cunoaşte pe adevăra-
«tul culpabil nebănuit până acum... grăbeş-
«te-te, în numele vieţei lui Glaucus inocent... 
«Iute, repede-te cu oameni armaţi şi cu lâ-
«cătuşi, căci uşile sunt bine închise. 

«Oh ! pe dreapta mea şi pe cenuşa tată-
«lui meu, nici un moment să nu fie pier-
«dut !...» 

— Mare Jupiter ! strigă Sallustius sărind 
jos din culcuşul său. "Zei ! S'alergăm i... 
Glaucus, el moare poate în ceasul ăsta ! oh ! 
iute I... iute, la pretor, la pretor !... 

— Opreşte-te, Sallustius... pretorul, tot aşa 
de bine ca şi Pansa, se află la jocuri şi a-
parţin în clipa asta poporului. Acesta nu 
vrea să se auză vorbindu-se de păsuială... 
Ş'abof dacă Egipteanul s'a făcut temnicer, e 
că avea motive pentru asta. Nu trebue ca o 
declaraţie publică săd pună în poziţie de a-
părare... Avem ceva mai bun de făcut... Toţi 
.sclavii sunt acasă... 
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— Da... da !... Te înţeleg... Să se armeze 
toţi şi să fie imediat gata !... Străzile sunt 
libere, vom zbura să liberăm pe cei doui a-
restaţi... 

— Hei, Davus... toga mea, sandalele. . . 
iute !... mai iute !... Papyrus... o trestie !... 
scriu pretorului să suspende execuţiunea lui 
Glaucus numai timp de o oră ; eu pot proba 
nevinovăţia sa... Ţine, Davus, aleargă la am
fiteatru, acest papyrus pretorului, lui însuşi 
în mână !... 

«Şi acuma, o zei, pe cari religiunea epicu
riană îi reneagă, ajutaţi-mă şi voi spune că 
Epicurus e un mincinos !...> 

Glaucus şi Olynthus, aşezaţi într'o strâmtă 
şi neagră celulă, unde criminalii aşteptau ora 
ultimei şi înspăimântătoarei lupte, se vedeau 
nelămurit, datorită obicinuinţei ce ochii lor 
contractaseră cu întunerecul. 

Religiunea unuia, orgoliul celuilalt, simţi-
mântul inocenţei şi destinul lor comun, îi 
transformau în eroi... 

— Ascultă !... auzi tu zarva ceia... Ei urlă 
de bucurie, pentru că sânge omenesc curge 
sub ochii lor, zise Olynthus. 

— Ii aud şi sufer din cauza asta, dar zeu 
mă susţin. 

— O tinere lipsit de minte, nu recu
noaşte decât un singur zeu, în astă oră depe 
urmă... Ai uitat tu învăţăturile mele, chn 

temniţă?... Am plâns şi m'am rugat pentru tine..-
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Solemn, cu o gratitudine nesfârşită; Glau-
cus răspunse : I Ut 

— Inimă nobilă şi bravă, amic u n i c u l ul
timelor mele momente, te-am ascultat, sur
prins şi respectuos, mişcat cu simpatie ,'de 
sfaturile tale. 

«Dacă trebuiam să trăesc, aş renunţă poate 
progresiv la vechile mele credinţe, spre a 
mă apropia de-ale tale. Dar, în această clipă^ 
supremă, aceasta ar fi o laşitate, să mă 
agăţ prin spaimă de cealaltă lume, de o reli-
giune promiţătoare de speranţe sublime, fără 
să fi avut timpul să mă convertesc prin a-
dânci reflexiuni şi lungi meditaţiuni... Eu nu 
voesc să îmbrăţişez credinţa numai şi numai 
din cauza fricei de infern... asta ar fi o jos
nicie din partea mea !... Să rămânem amici 
indulgenţi, până la ultimul nostru suspin. 
Compătimeşte orbirea mea, cum admir şi eu 
francheţa ta.... Nu te teme de nimic ; e o 
justiţie divină şi oricare ar fi ea, dânsa nu 
poate fi aspră pentru erorile unui suflet o-
menesc ce n'a avut niciodată intenţiuni rău
voitoare, faţă de semenii săi... După viaţa 
asta, pentru inimile drepte, sincere şi bune, 
există o răsplată, după cum există o pe
deapsă pentru răi împietriţi în viţiu şi crimă.. 
Ascultă, cineva târăşte în coridor un cada
vru greoi... In curând corpurile noastre ne
simţitoare vor pătimi aceiaşi soartă!...» 

Olynthus îngenunchiă şi se rugă cu glas 
tare : 
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«Oh ! Crist mult iubit, te şi văd în ce
ruri, aşezat la dreapta tatălui tău, îl şi vaci 
locul ce tu-mi hotărăşti, mie care mor pen
tru că am proclamat numele tău şi sufletul 
mi'-e plin de veselie !...» 

IV. 

A m f i t e a t r u l . 

Glâucus plecă capul, copleşit de întristare. 
El înţelese marea deosebire dintre curajul a-
mândurora, dinaintea morţei. 

El, păgân, nu tremura, dar tovarăşul său 
se bucură înconjurat de vedenii estazice. 

Broasca uşei scârţâi ' şi un val de lumină 
inundă celula ; .lănci străluciră dealungul zi
durilor. 

— Glaucus Athenianul, e rândul tău, zise 
o voce lămurită. Leul te aşteaptă. 

— Eu sunt gata... răspunse Glaucus fără 
o tresărire. Olynthus, scumpe frate, iubit tova
răş de nenorocire... binecuvintează-mă şi să 
ne luăm rămas bun !... 

Glaucus căzu în braţele creştinului, care-1 
strânse pe inima sa, acoperind cu lacrimi faţa 
tânărului. 

- O h ! ' zise el, dacă aşi ii avut bucuria 
să te convertesc, nu aşi plânge!.. . Vai I cum 
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nu pot să-ţi spun : în astă-searâ ne vom re
găsi în cer... 

— Cine ştie?... murmură Glaucus... Speră, 
să sperăm... Dar pe acest pământ ce'mi iu 
atât de dulce, atât de scump, adio... adio 
pentru totdeauna !... Temnicer, te urmez !... 

Despărţirea acestor doui amici atât de re
cenţi, dar aşa de sinceri, fu sfâşietoare. In 
fine Glaucus se regăsi în plină zi. I se păru 
că respiră un aer înăbuşitor. Apucat de ame
ţeală, el se clătină, căci organizmul lui era 
încă slăbit de otravă. Doui paznici îl susţinură. 

— Curngiu, zise unul din ei, tu eşti tânăr 
şi dibaciu... T i s e v a d a o a r m ă . . . Cine ştie?... 
Victoria e mofturoasă... 

Elinul nu răspunse ; ruşinat de slăbiciunea 
sa, el luptă cu violenţă faţă de sine însuşi. îşi 
stăpâni nervii şi pasul său deveni sigur. Fu 
uns din cap până în picioare, i se dădu un 
pumnal şi, aproape gol, cu o simplă cingă
toare ce'i strângea .şalele, fu condus în arenă. 

Acolo, văzîi, îndreptaţi asupra sa, mii de 
ochi strălucitori şi deodată o reacţiune su
bită îl transfigura. 

îşi îndreptă mijlocul său subţire în în
treaga sa lungime şi trăsăturile feţei luară 
aspectul şi espresiunea unei măriri nobile şi 
mândre... I se păru că nu mai erâ muritor... 
Mlădierea membrelor, eleganţa formelor sale, 
graţia demersului său, seninătatea dispreţu
lui si frumoasa sa frunte, fulgerile focoase 
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ale ochilor săi leali, se impuseră, irezistibili, 
admiraţiunei tutulor. 

Totul în atitudinea sa scotea în relief un 
suflet neîmblânzit şi un curagiu fără limite... 
Incarnaţiune vie a frumuseţei şi a vitejiei 
eline, el apărea în faţa mulţimei ca un erou 
şi ca un zeu. 

Murmurul de vrăjmăşie, provocat de crima 
sa, ce zbârnia înaintea sosirei sale, se stinse, 
ca suflat de un vânt de indulgenţă. 

Toţi, de la cei de sus până la cei de 
jos, patriciani, sclavi şi liberţi, apucaţi de o 
schimbare de părere — atât de repede pro
dusă în mulţime,— admirau cu o compătimire 
respectuoasă şi spontanee pe Glaucus Athe-
nianul, ce 'i stăpânea prin sculpturala lui fru
museţe. 

Un suspin general se exală din această 
massă, mai înainte săturată de măcel şi moarte, 
un suspin de milă şi de iertare... 

Dar toţi ochii se întoarseră brusc spre un 
obiect întunecat şi fără formă, adus în arenă: 
cuşca leului. 

— Pe Venus ! ce aer ! zise Fulvia. Cu 
toate astea nu e soare ; îmi pare foarte rău 
că acei neîndemânatici lucrători n'au putut sa 
izbutească a închide velarium. 

Leul, lipsit de nutriment timp de douăzeci si 
două de ore, arătase în tot decursul dimineţei 
o indispoziţiune ciudată, o nelinişte neexplica-
bilâ, ce paznicul o atribuia zbuciumelilor foamei. 
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El urla şi urletele lui plângătoare expri
mau mai multă suferinţă decât turbare. 

Cu capul plecat, aspirând aerul printre ză
brele, el se culca, se scula scoţând gemete 
răguşite. Infine el rămase nemişcat şi tăcut 
în fundul coliviei sale, ridicând prin greaua 
respiraţiune a nărilor dilatate, sprijinite de 
fiarele cuşcei, mici nori de praf şi de nisip. 

liditor-ul, cu un fior de zbucium, percurse 
cu privirea întreaga adunare... El se codea şi 
era vădit plin de teamă. 

Dar, mulţimea dând semne de nerăbdare, 
el dădu semnalul fatal. 

Paznicul deschise colivia şi animalul sări în 
arenă cu un răcnet vesel, fericit că recuce
reşte spaţiul şi libertatea. 

Păzitorul dispăru deîndată şi leul se găsi 
singur cu prada sa. 

Glaucus, îndoindu-şi picioarele, se întări pe 
glezne, cu mâna armată, gata de a lovi, cu 
nelămurita speranţă că, ţintind bine ochiul a-
nimalului, ar putea s'ă'l atingă la creer, în-
t'ro singură şi cea dintâiu ciocnire, ce'i pro
mitea nişte sorţi foarte slabi de scăpare. 

Dar deodată ochii spectatorilor se sgâiră 
de surprindere. Leul, fără a părea că ştie 
măcar despre prezenţa lui Glaucus, se opri 
brusc în mijlocul arenei şi, aşezându-se pe la
bele dindărăt, aspira aerul ; apoi cu o zmu-
citură violentă, el sări în jurul arenei, scutu-
rându-şi lunga lui coamă sălbatecă. Privirea sa 
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turburată eră scoasă din fire că nu găsea o 
ieşire. De două ori încercă să treacă peste 
incinta circului şi, căzând pe labele sale, urlă 
de nemulţumire. 

Coada sa mătura nisipul, în loc de a se 
zbate dealungul şoldurilor. El nu arăta nici 
un semn de.foame sau de mânie... 

Când ochii săi se îndreptară spre Glaucus, 
el întoarse de îndată privirile în altă parte... 
Nimic nu părea că'l interesează, decât liber
tatea sa. Infine, obosit de zadarnica căutare 
de a fugi, reveni în cuşca lui, se culcă din 
nou într'ânsa cu un mormăit plângător, ce 
nu semăna de loc cu un răget regal. 

Lipsa de activitate a leului exasperase po-
pulaţiunea. Laşitatea animalului schimbă în 
necaz, mila ce în primul moment inspirase 
Glaucus. 

Eră o decepţiune generală. 
Edilul ridică glasul : 
— «PazniceL. ia furca, înţeapă animalul, 

fă-1 să iasă şi închide cuşca... Asta e de ne
închipuit !...» 

Puţin cam stingherit, paznicul se pregătea 
să se supună ordinului, când un strigăt ră
sună într'una clin intrările amfiteatrului, urmat 
de gălăgia unei certe căreia îi puse capăt o 
replică impunătoare. 

Se produseră turburări şi zăpăceli. Toţi, 
trăgeau cu urechia şi urmăreau cu ochii neli
niştiţi acest zgomot neaşteptat, neobicinuit şi 
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ei văzură pe Sallustius urcându-se lângă pre-
tor, sfârşit de puteri, cu faţa lucindă de su
doare, cu privirea înfuriată, cu perii în neo
rânduială : 

— Daţi poruncă ca Athenianul să he scos 
din arenă strigă, el, iute!... EPe inocent! Ares
taţi pe Arbaces Egipteanul, pe vinovat !... 
• Pretorul se sculă : 

— Ascultă, Sallustius, asta e curat delir!... 
— Vă spun să cruţaţi pe Glaucus, dacă 

nu voiţi ca sângele său să recază peste ca
petele voastre ale tutulor !... Pretore, dacă 
tu nu suspenzi de îndată execuţiunea, tu ai 
să răspunzi dinaintea împăratului de viaţa 
unui inocent!... Faceţi loc!... Iată un martor 
al omorului !... Lăsaţi liberă trecere lui Ca-
lenus care a văzut pe Arbaces izbind pe 
Apoecides... Popor pompeian, ridică-ţi 'oqhii 
asupra vinovatului, el stă aşezat în aceste 
locuri ! 

Calenus, zmuls ca prin miracol dela foa
mete si dela moarte, apăru, palid ca un ca
davru, cu faţa rătăcită ce mărturisea recen
tele şi oribilele torturi suferite. Avea aerul 
unei umbre. 

Iui aproape dus pe sus, printre bănci, până 
dinainte;', lui Arbaces. 

— Calenus! strigă mulţimea, preotul Ca
lenus !... Pare că e numai spectrul său !... 

— Vorbeşte, preotule Calenus, zise cu se
riozitate pretorul. 
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— Arbaces e omorâtorul lui Apoecides... 
Ochii mei l'au văzut, văzut... auzi tu, dând 
lovitura de moarte! . . . zeii m'a 1 zmuls din 
temniţa murdară în care m'a aruncat mize
rabilul. Ei m'au răpit din întunecimile unde 
se şi începuse teribila mea agonie, spre a 
denunţa crima sa !... Athenianul e inocent... Să 
fie scos din arenă!... 

— Deaceia leul l'a cruţat!... un miracol! 
un miracol !... strigă Pansa. 

— Da... da... un miracol!... repetă mul
ţimea într'un ecou comun... Salvaţi pe ino
cent!... Arbaces la leu!... 

— Paznici ! ordonă pretorul, reconduceţi 
pe acuzatul Glaucus şi veghiaţi asupra lui!... 
Zeii ne dâruesc azi minunile lor din belşug! 

In acest moment răsună un strigăt de fe
meie, un strigăt de copil, un strigăt de bu
curie supraomenească ce mişcă inimile cu o 
putere misterioasă, atât de atingătoare şi de 
curată era vocea ce strigase. 

Toţi răspunseră printr'un avânt de viuă 
simpatie. 

— Tăcere ! zise pretorul, dar cine e acolo ?... 
— Nydia tânăra oarbă, răspunse Sallus-

tius, ea e aceia care a eliberat pe Calenus 
dela moarte. 

— Bine, o vom întreba îndată... Calenus, 
preot al Isidei, tu acuzi pe Arbaces de omo
rârea lui Apoecides? 

— II acuz!... 
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— Tu ai văzut crima?... 
— Cum te văd ! 
— Deajuns... Arbaces din Egipt, răspunde 

la acuzare... 
Arbaces, cu toată puterea sa de voinţă, 

îşi pierduse tot sângele rece la vederea lui 
Şallustius şi a lui Calenus... Strigătele de : 
«Arbaces la hui» făcură să pătrunzâ sub pie
lea sa un fior rece şi culoarea bronzată a 
pielei se acoperi cu o lividă paloare... O 
violentă sforţare asupră-şi, îl făcu totuşi din 
nou stăpân pe emoţiunea sa şi plimbă asupra 
asistenţei, al cărui punct de ţintire devenise, 
privirea sa plină de îndrăzneală impertinentă. 
Apoi, cu un ton calm şi impunător ce-i erâ 
obicinuit, el zise pretorului: 

— Să răspund învinuirei, dar ea nu me
rită... Gândeşte-te, pretore... Cine sunt acu
zatorii mei : unul, e nobilul Şallustius amic al 
lui Glaucus, cellalt e un preot, pe care nu-1 
stimez decât pentru profesiunea lui şi haina 
ce poartă... căci... te iau ca martor, popor 
din Pompei, care cunoşti firea hrăpâreaţă a 
lui Calenus, el iubeşte banii mai mult decât 
pe toţi zeii la un loc... Mărturisirea unui ast
fel de om nu e greu de cumpărat... Pretore, 
sunt r lovat!... 

— , llustius, întrerupse magistratul, unde 
ai găsit tu ne Calenus ?... 

— Intr'o temniţă, în casa lui Arba
ces... 
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— Egiptene, ce crimă, ţi-a dât dreptul să 
întemniţezi pe un preot al zeiior?... 

Egipteanul se scula, calm în aparenţă, dar 
în prada unei adânci enervări interne. 

— «Acest om, zise el, a venit într'o zi 
spre a mă ameninţa de a aduce contra mea 
o acuzaţiune infamantă .şi falşă, dacă n'o să 
cumpăr tăcerea sa cu jumătate din averea 
mea... A h ! el să nu mă mai întrerupă!... 
Ascultă, pretore şi tu de asemeni popor clin 
Pompei, pentru voi nu sunt decât un strain 
şi cu toată nevinovăţia, mărturia unui preot 
contra mea putea să mă piarză... Am lost 
zăpăcit ! Sub cuvânt că am sad las să iea 
din tezaurele' mele, am condus pe preot în
tr'o sub-pâmântă, unde l'am închis, gândin-
du-mă, să-1 eliberez după judecata Senatului... 
Am greşit, o mărturisesc, dar nu mi se va 
recunoaşte oare că aveam dreptul să mă a-
păr?... Pentru ce Calenus n'a depus dinaintea 
tribunalului în timpul procesului ? Atunci, el nu 
se afla încarcerat, nimic^nu'l împiedica să 
vină a combate mărturia mea contra lui Glau-
cus... pentru ce n'a făcut asta?... pentruce, 
dacă mă credea vinovat?... Pretore, mă las 
în voia legilor, reclamând protecţiunea lor... 
Consimt a mă supune judecatei tribunalului..-
Amfiteatrul nu este un loc'potrivit pentru o 
atare^discuţiune... Suspendă jocurile... 

— Nu, zise pretorul; jocurile vor conti
nuă... Hei ! paznici, îndepărtaţi pe Arbaces 
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şi Calenus... Tu, Sallustius, vei răspunde de 
acuzaţia ta... 

— Ce ! striga Calenus, adresând poporului 
un apel la revoltă. Isis fi-va ea într'atâta ne
socotită?... sângele lui Apoecides strigă răz
bunare!... A întârzia justiţia, e a o nimici! 
Leul nu trebue să fie lipsit de legitima sa 
pradă... Popor, simt că un zeu îţi vorbeşte 
prin gura mea ! La leu Egipteanul!... 

Preotul sfârşit de foame se rostogoli pe 
pământ, zvârcolindu-se în stranii convulziuni," 
cu buzele spumegânde, ca agitate ele o putere 
supranaturală. Poporul fii apucat de o teroare 
superstiţioasă şi din nou se auzi strigătul : 
«Arbaces la leu !...» 

Sute de privitori părăsiră treptele amfitea
trului, spre a înconjura pe Egiptean, aine-
ninţându-1. 

Vocea edilului şi a pretorului proclamând 
legea, eră acoperită de mulţimea gălăgioasă, 
ce profera huidueli duşmănoase. Vederea sân
gelui făcuse mulţimea furioasă; acuma dânsa 
cerea şi mai mult. Acestea erau una din mo
mentele primejdioase de comoţiune populară, 
atât de dese la masele ignorante de pe vre
muri, jumătate libere, jumătate subjugate... 
Dinaintea acestei populaţiuni urlătoare, pu
terea pretorului nu mai erâ decât ca o trestie 
in mijlocul vijeliei. 

Cu toate, astea paznicii se rânduiseră cu 
vioiciune dinaintea treptelor ce separau pe 
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fu răsturnată de valul mugitor al acestei mări 
umane, ce nu se opri decât spre a da timp 
lui Arbaces să-.şi calculeze momentul precis 
al morţei... 

Plin de o teroare fără nume, ce abătea nesfâr
şitul lui orgoliu, el fixă ochii desperaţi asupra 
cercului potrivnic ce se resfrângeâ împrejurul 
său, şi-1 încingea ca şi cum voia să-1 înăbuşe. 

Pe neaşteptate, prin deschizătura velarium-
ului, un fenomen ciudat şi teribil izbi privirea 
sa. Atunci curagiul i se renăscu, cu toată în
drăzneala sa obicinuită. Atunci îşi îndrepta 
trupul, capul se ridică majestuos, trăsăturile 
feţei se iluminară cu o expresiune de au
toritate solemnă şi regală, dându-le în acelaşi 
timp un aer impunător şi suprem. El întinse 
mâna spre cer şi zise cu o voce trăznitoare 
ce domină urletele plebei: 

— Priviţi... o h ! priviţi!... zeii ocrotesc pe 
nevinovaţi !... focurile răzbunătoare ale lui 
Orcus protestă ele însă-le contra falşei măr
turii a unui josnic acuzator!... 

Mulţimea urmând cu privirea gestul lui 
Arbaces văzu, cu o surprindere grozavă câ 
din creştetul Vezuviului se înălţa, ca dintr'un 
irnens coş de sobă, un fum gros, luând forma 
unui pin gigantic cu trunchiul negru şi cu 
ramurile aprinse, când luminoase orbitoare, 
când de un roşu întunecat şi murind. In ulu
iala ei, mulţimea rămase nemişcata. 



— 869 — 

Tăcerea fii deodată tăiată printr'un răc
net de leu, căruia tigrul îi dădii replica cu 
o ferocitate ascuţită. Siniştrii interpreţi ai 
greoaiei atmosfere arzătoare, cele două ani
male sălbatice păreau profeţii mâniei cereşti. 

Un moment după asta, de pe treptele cele 
mai înalte, răsunară ţipete de femei, iar oa
menii se simţiră înfricoşaţi, privindu-se muţi. 
Un zgomot straniu se rostogolea în interio
rul pământului, mişcat de un lung freamăt... 
i\poi se auzi huruiala acoperişurilor caselor ce 
se întreizbeau şi se năruiau. Zidurile amfitea
trului se clătinară, apoi totul încetă. Norul cel 
des ce ieşea din munte luase înfăţişarea unui 
torent de ioc negricios. El se revărsa cu o 
nouă violenţă, aruncând o ploaie de cenuşă 
şi de piatră încinsă, ce cădea peste oraş, în 
amfiteatru şi până la mare... Jocurile, justiţia 
şi Arbaces erau acum uitaţi! 

Fu oribil ! Fiecare, în fiorosul său egoizm, 
nu mai avu alt gând decât scăparea sa... Se 
produse una din acele înghesueli şi striveli 
imposibile de descris. îşi dădeau brânci unii 
altora, femei, moşnegi, copii fură călcaţi în 
picioare. Urlete, plângeri, rugăciuni, se ames
tecau cu ţipetele mulţimei în delir, răpezin-
du-se spre ieşirile ce scuipau lumea în gră
madă afară din circ. Răniţii gemeau, cu faţa 
congestionată, cu mădularele sfărâmate, zdro
biţi fără milă. Horcăituri se exalau din bu
zele agonizânde. Să fugă!.., să fugă!... aii ! 

Ultimii» iile nle ootijei Pompei. 24 
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să fugă !... dar unde ? Câţiva, atinşi de ce
nuşa caldă sau de arsurile pietrelor aprinse 
ce plouau în stradă, alergau înebuniţi de 
spaimă, ţipând cât puteau... 

Norii siniştri se succedau din ce în ce mai 
negri, rostogolindu-se în jurul vulcanului, în
tunecând cerul... Şi astfel se făcii o noapte 
înfiorătoare, la ora când de obiceiu strălucea 
soarele. 

V. 

Durerea mai tare ca orice 

Glaucus, după incidentul ce suspendase 
execuţiunea sa, fusese conclus de paznici 
într'o mică celulă şi pe când aceştia înfăşu
raţi goliciunea sa cu o togă largă şi-1 felici
tau, ele miraculoasa intervenţiune, o voce de 
femeie răsună nerăbdător 

— «Iute... iute, lâsaţi-mă să treci...» 
Nydia, condusă de o mână miloasă, căzu 

în genunchi la picioarele lui Glaucus, stri
gând : 

— Eu te-am salvaţi... acum pot să mor !... 
— Nydia, scumpa mea protectoare!... 
— Oh I lasă-mă să ating _ mâna ţa... 

respir suflarea ta... Infine '... n a m sosit prea 
târziu !... Ah 1 acea uşe fatală, am crezu 
n'arc să se deschiză niciodată!... Şi Calenus... 
vocea sa gemea ca vântul ce espiră pe mor-



37J 

minte... O h ! aşteptarea!... Mi se părea că 
secole se scurgeau, în timp ce alimentele îi dă
deau ceva puteri !... Dar ce-mi pasă de ceia 
ce am suferit... de oarece tu trăe.şti... şi când 
eu sunt aceia ce te-âm salvat!... 

Această scenă emoţionantă fîi turburată 
prin erupţiunea ce o descriserăm: «Pămân
tul tremură pe neaşteptate !... {[infernul s'â 
deslănţuit!... zeii se răzbună». Aceste stri
găte ale mulţimei făcură pe paznici să fugă. 
Glaucus era liber. Când el înţelese înspăi
mântătorul pericol ce ameninţă oraşul, inima 
sa generoasă se gândi la Olynthus. Luând 
pe Nydia de mână, el alergă la celula creş
tinului, care, in genunchi, cu ochii îndreptaţi 
spre cer, în estaz, se ruga. 

— «Iute, scoală-te, amicul meu şi fugi !... 
Nu mai e vorba nici de tigru, nici d e moarte... 
Natura însăşi iţi dă drumul...Vino să vezi...» 

El îl tara afară de acolo şi'i arătă coloa
nele de fum roşiatice ce ieşeau din Vezuviti 
şi vărsau cenuşă şi lavă incandescentă. 

— «Ascultă mulţimea... Ea e în demenţă!..'. 
Nici o dată urechea nu mi-a fost izbită ele 
astfel de urlete!...» 

— A h ! zise Olynthus cu avânt, Crist a 
voit asta!... Fii lăudat, 'Stăpâne divin, Dum
nezeu drept şi milos!... 

— Fugi, caută pe fraţii tăi, scapă-te şi 
scăpări... Adio !... 

Olynthus nu auzi, inditerent la tot cceace 



nu era Dumnezeul său. înalte şi grave cu
getări absorbeau spiritul său... Departe d e a 
se îngrozi de această pildă a mâniei Dum-
hezeeşti, el îi celebra mărirea. La urmă, 
sfârşind aceste reflexiuni, el merse drept 
înainte fără scop... Numele lui Crist pronunţat 
de o voce gemătoare, îl opri dinaintea spo-
liarului deschis, lugubru şi dărâmat, luminat 
de o lampă cu lumina slabă. Olynthus pă
trunse în întunecoasa celulă şi picioarele sale 
se înfundară într'un râuleţ sângeros ce curgea 
din cadavre încă calde. «Cine oare, zise el 
cu o voce miloasă, invocă aci numele lui 
Crist?...» Nu primi răspuns, dar distinse la 
picioarele sale un moşneag cu perii ca zăpada, 
căzut grămadă pe nisip şi susţinând pe 
pieptul său capul unuia din morţi, pe care îl 
contempla cu o durere inexprimabilă, cu o iu
bire adâncă şi desperată. Pe buzele nemişcate 
ale mortului, rătăcea încă un surâs, nu surâsul 
pacinic şi dulce ca al creştinului ce expirând 
vede învierea, ci amaiul surâs al urei şi al 
sfidârei. Cu toate acestea frumuseţea virilă 
a tânărului şi superbului gladiator, dădeau 
feţei sale o poezie tragică... Ondulările ne
grelor sale plete, făceau să reiasă albeaţa 
obrazului ca de fildeş. 

Moşneagul plângea. Buzele lui îngânau ru
găciunea credinţei sale nouă, fără convinc-
ţiune, căci resemnarea şi speranţa acestei 
credinţe nu găsea nici un ecou în sufletul 
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său părăsit, ce căzuse într'o adâncă desnâ-
«dejde, ca o sfărâmătură dusă departe de 
valul spumegos... 

Copilul său eră mort... mort pentru tot
deauna, pierdut pentru vecinicie!... şi inima 
lui Medon eră zdrobită... 

- Medon, zise Olynthus foarte • mişcat, 
trebue să fugi înainte ca focul să te con
sume... Noua Gomoră îşi suferă destinul !... 

— Nu... nu. Nu poate să fie mort... El aşa de 
puternic, aşa de voinic !... Apropie-te... pune 
mâna ta pe inima sa... Trebue să mai bată încă 1.. 

— Frate, tu nu poţi reînsufleţi această 
argilă, de care sufletul s'a despărţit... Noi 
ne vom aminti de dânsul în rugăciunile noas
tre... Ascultă, n'atizi tu pârâiturile zidurilor ce 
se prăbuşesc ?... Şi horcăiturile murinzilor... 
Ascultă... O h ! teribila agonie!... Vino cu 
mine!... iute !... 

Dar Medon, scuturând pletele lui. albe, con
tinuă plângător, cu o voce murmurătoare ce 
se slăbea din ce în ce mai mult : 

— Fiul meu drăguţ!... Iubirea pentru mine 
la ucis... da, dă... pentru mine !... pentru mine !... 

Olynthus, încercând sâ-1 scoale şi să-1 tâ
rască după sine, zise: 

— Nici un moment de pierdut, vino!... 
Moşneagul rezistă, sălbatec, strângând pe 

"fiul său, în braţele sale tremurătoare ; sfâr-
şindu-şi puterile în aceste sforţări, acoperindu-
cu sărutări arzătoare... 
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— Dar cine ar îndrăzni oare sâ separe pe 
tata de fiul său ?... 

— Vai ! răspunse Olynthus cu întristare, 
moartea v'a despărţit de mult. 

Un surâs de liniştită seninătate rătăci de 
odată pe palidele buze ale lui Medon : 

— t Nu, zise el, cu o voce slăbită ca o 
suflare,.... moartea.... a fost... mai.... gene.... 
roasă !...* 

Capul i se înclină pe piept .şi căzu sfârşit, 
culcat pe o coastă. 

Tatăl se întâlnise cu fiul!... 
In acest timp, Glaucus şi Nydia alergau 

printre stradele pe jumătate în ruina din 
Pompei, până la casa lui Arbaces, spre a 
elibera pe lona. 

Puţinii sclavi ce Egipteanul lăsase acasă 
la dânsul, se grăbiseră, încă de la prima 
erupţiune a vulcanului, să părăsească postul 
lor, spre a se- ascunde în cele mai adânci 
unghere ale casei. 

Pe când Nydia, din nou torturată de ge
lozie, aştepta afară, Glaucus pătrunse la Ar
baces. El străbătu mai multe încăperi fără a 
întâlni vre-o creatură omenească, care sâ 
poată a-i indica unde era lona. 

Înfricoşata dezlănţuire a vulcanului, urmă 
mai departe cu fulgere şi cu lovituri de trăz-
nete. Obscuritatea erâ adâncă. Glaucus pi
păia prin acele locuri necunoscute, pe când 
coloanele decorate cu flori trozneau în jurul 
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lui, iar cenuşa şi lava cădeau peste peristilul 
descoperit. Gâfâind, Athenianul se urcă în ca-
merile de sus, şi împleticindu-se şi izbindu-se, 
strigă : tonal Jon a ! 

Inline, în fundul unei galerii, o voce răs
punse la chemarea sa. 

El se repezi, sfărâmă uşa şi luând pe Iona 
în braţele sale, se reîntâlni cu Nydia. 

In acest moment paşi răsunară în stradă, 
lângă dânsul. 

Erâ Arbaces cu alaiul lui. Egipteanul se 
reîntorcea în grabă spre a căuta pe Iona şi 
aurul său, sperând că va avea timpul necesar 
să ia cu sine şi una .şi alta, şi să le trans
porte departe de cetatea ameninţată. 

întunericul devenise aşa de mare încât cei 
doui. rivali se atinseră în mers fără măcar a 
se vedea, căci numai conturul fâlfâind al albei 
rase a lui Arbaces se distingea nelămurit în 
neagra noapte... 

Cei trei fugari alergau drept înainte unde 
vedeau cu ochii, pe când pe capetele lor 
plouau cenuşe fină ca făina. Detunaţiuni gro
zave sfâşiară aerul... Glaucus ii zicea: 

— «Pentru mine moartea 'şi-a schimbat 
doar formal» 
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VI. 

U n adăpost!. . U n adăpost!... 

Calenus se găsise .şi el liber prin iuţeala 
înfricoşată a catastrofei. Preotul Isiclei se în
dreptă cât putu de repede spre templul zeiţei. 

— «Ah! Calenus, şopti la urechiâ sa o 
voce, pe care o recunoscu că e a gladiatorului 
Burbo, ce oră teribilă!... Dar acesta e mo
mentul, acum sau niciodată, să devenim bo
gaţi... In Templul tău, stau grămezi de aur 
şi de obiecte preţioase... Să punem mâna pe 
aceste bogăţii şi să fugim». 

Calenus avea sufletul prea josnic şi prea 
lacom, spre a remzâ o atare propunere. 
Preoţii înspăimântaţi, cu feţele !a pământ, în 
dreptul statuei Isidei, nu observară prezenţa 
celor doui răufăcători. Calenus ajungând mai 
întâiu, adună în grabă obiectele puţin greu 
de transportat, ş'apoi fugi, fără a se îngriji 
de complicele său. 

Gura infernală a Vezuviului continuă să 
împroşte mormane de noroiu cald, ameste
cate cu pietre şi cu cenuşe, ce înghiţeau o-
raşul. Burbo, in mijlocul beznei devenită pe 
neaşteptate mai intensă, se simţi pierdut. El voi 
să se salveze, dar o lavă clocotitoare ce îl în
conjură, ardea picioarele sale. Imposibil de. tre-
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cut peste acest loc de foc, de a ieşi din această 
baltă înflăcărată. In teroarea sa, el chiemă 
pe Calenus, dar nici un ecou nu-i răspunse. 
Murise el? Oare fugise? 

Atmosfera arzătoare îl înăbuşea. El simţea 
că agonia sa începea. 

Rostogolind în juru-i ochii desperaţi, el 
zări o secure de sacrificiu... O apucă şi cu 
energia disperărei, cu braţul său puternic şi 
gigantic, el îşi deschise un drum printre zi
durile templului încă neatinse. 

Afară, strada eră mută şi inundată de 
lavă. Câte odată la sinistra lucire a fulge-
rilor sau a vreunei torţe roşii şi fumegânde 
ţinută în mână de vr'un fugar, apăreau fe
ţele palide şi rătăcite, nebune de durere .şi 
de spaimă... Nenorociţii înaintau cu nesfâr
şite precauţiuni, văicărindu-sc sub ploaia fier
binte ce umflă feţele lor. Şi când un val de 
lavă, nămeţi de cenuşe sau vre-o vijelie de 
misterios uragan stingea torţele lor, ţipete 
de desnădejdie le scăpau clin piept. Părăsiţi 
în voia întâmplărei, ei continuau să rătă
cească prin întuneric, urlând de restrişte şi 
de zbucium sufletesc, cerând un adăpost din 
toată puterea pulmonilor lor. 

Nu departe de poarta oraşului Herculanum, 
Claudius, într'o situaţiune analoagă, căută 
drumul său cu Iulia. 

— O h ! să putem ajunge la câmp !... zicea 
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el, să găsim o trăsură şi să sosim în Her-
culanum... 

O voce adânc rugătoare, răsună la ure
chile sale : 

— Hei ! ajutor!... Sunt scufundat în acest 
noroiu oribi! ! .. Ard!... Forţa mea e stinsă!... 
Sunt bogatul Diomede... sclavii mei m-au pă-. 
răsit... O mie de sesterţe celuia ce mă va 
ajuta !... 

Şi Claudius simţi o mână îngrijorată .şi în-
cârcită apucându-1 de pulpa piciorului. 

— Ah ! milă, mâna ta !... 
— lat-o !... Scoalâ-te... 
— Claudius, e Claudius ! Recunosc vocea 

ta !... Unde te duci ?... 
— La Herculanum. 
— Zei fie lăudaţi ! Casa mea dela ţară e 

în drumul tău... Vino să te refugiezi cu mine 
în" întinsele mele pivniţi... E un adăpost si
ctir contra acestei ploi infernale... 

— La urma urmei, ai dreptate, zise Clau
dius, pivniţele tale bine aprovizionate ne vor 
permite să aşteptăm sfârşitul acestei oribile 
furtuni, chiar dacă va avea chief să se pre
lungească mai multe zile in şir. 

— O h ! torţa aceia... colo de vale... ea ne 
va călăuzi paşii !... Binecuvântat fie acela care 
a inventat porţile cetăţilor !... 

Aerul devenise mai calm, lumina indicată, 
arunca în depărtare o vie lucire. 

Fugarii trecând repede pe dinaintea sol-
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datului de strajă roman, ce păzea poarta, vă
zură sub coiful lui lustruit, faţa sa albă stră
vezie, ce exprimă o adâncă teroare, dar şi 
o tărie neclintită. La postul său, drept şi 
tăcut, maşină ascultătoare a temutei majes-
tăţi a Romei, statuie de piatră în mijlocul 
dezastrului naturei înfuriate, el rămânea acolo, 
plecat sub jug, de oarece n'a primit ordinul 
de a plecă. 

Diomede şi Claudis fură opriţi de vocea 
unei tinere fete, aceiaş care cu atâta veselie 
sărbătorise prin anticipaţie luptele bestiilor 
în amfiteatru. 

Punându-se în drumul celor doui oameni, 
întinzând spre dânşi un copilaş tare tânăr, 
ea se rugă fierbinte : 

— «Oh! Diomede, milă... un adăpost pen
tru mine şi pentru dânsul... E copilul meu, 
copilul ruşinei... dar ce-mi pasă, îl iubesc, deşi 
n'am mărturisit-o niciodată... Am alergat la 
doica sa, ea fugise!... Numai o mamă poate 
să se gândească la o slabă şi mică fiinţă în-
tr'un asemenea moment... Un adăpost pentru 
el !... Salvaţi-1!... 

— Blestem asupră-ţi, fată pierdută! strigă 
Claudius furios de întârzierea ce ea opunea 
fugei l o r ; lasă-ne în pace!... 

— Nu, zise Diomede mai omenos, vino 
cu noi... Să urmăm împreună acest drum !... 
Vom fi la noi acasă... 

In curând începură să surâdâ de mulţumire 
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trecând peste pragul casei, căci ei credeau 
că orice pericol pentru dânşii eră acum 
înlăturat. 

Diomede porunci să se umple beciurile 
subterane cu proviziuni de tot soiul şi cu unt
delemn pentru lămpi şi acolo ei se refugiară 
cu toţii, cu sclavi, ce nu fugiseră şi cu vecinii 
înspăimântaţi. 

VII 

Sub foc. 

Norul de cenuşe şi de fum ce învăluia 
Pompei şi împrejurimile sale într'o noapte 
adâncă, se condensase în o masă solidă şi 
opacă ce eră străbătută din când în când de 
luciri scurte de fulgere izvorâte din munte, 
ce deveneau din ce în ce mai teribile. Câte 
odată, ondulând ca nişte reptile enorme şi 
lungi, fulgerile înconjurau cu înspăimântătoa
rele lor sucituri oraşul şi împrejurimile. Alte 
daţi, ţâşnind ca nişte rachete formidabile, la 
orificiul craterului, ele luminau spaţiul cu o 
lucire de o roşeaţă sângeroasă. 

Sub pământ, vuetele sinistre şi misterioase 
se succedau ca şi un înăbuşit şi îndepărtat 
zgomot de tunet. Valurile mărei mugeau spe
riate şi gazele ce se strecurau prin crăpă
turile muntelui^revoltat abia se auzeau lâ-
sâind. 
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La intervale, în lumina fulgerilor, teribilul 
nor părea că-şi sfărâmă massa sa solidă şi 
oferea vederilor forme de oameni, de mon
ştri şi de animale, ce se urmăreau şi se u-
cideau unele pe altele. După aceste lupte 
ciudate, fantomele piereau într'un abiz chaotic 
de umbre negre şi adânci... 

Pe pământ, în unele locuri, cenuşa se înălţa 
până in dreptul genunchiului şi ploaia fier
binte, icnită de vulcan, pătrundea prin case 
cu o violenţă neauzită, emanând aburi înă
buşitori şi omorâtori. Pietre, imense stără-
mături de stânci se abăteau asupra caselor, 
crăpând acoperişurile şi închizând drumurile, 
devenite nişte cimitire în ruină... Corpuri 
ciuntite îngrozitor, se zvârcoleau sub dărâ
mături. Din când în când, la intervale, obscu
ritatea era sinistru împrăştiată, căci incendiile 
se declarau în toate părţile. La aceste lumini 
intermitente, se adăugau lucirile şirurilor de 
torţe iute stinse de ploaie şi de vânt, ce au 
fost aprinse pe pieţele publice şi la intrările 
Forum-ului... 

Atunci întunericul părea şi mai mare şi 
mai ameninţător. El făcea să se simtă în
treaga neputinţă a forţelor şi a speranţelor 
omeneşti, în faţa elementelor dezlănţuite. • 

Torţele se reaprindeau, grupuri de fugari 
se ciocneau unele de altele, fără a se vedea, 
fără a se recunoaşte, unii reîntorcându-se de la 
ţărm, unde marea se retrăsese ca înspăimân-
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tată, ceilalţi mergând într'acolo, iar alţi în 
fine fugind pe câmpii. Pe valurile chinuite 
ale mărei, ploua ca pretutindeni foc, bulgări 
arşi şi pietre... deci apa eră mai primejdioasă 
decât pământul. 

Toate legile societăţii erau distruse. Hoţul 
încărcat de prăzi lua în batjocură pe magis
tratul căruia îi da cu cotul 

D?xă bezna despărţea pe o femee de băr
batul ei, pe o mamă de copilul său, orice 
speranţă de a se regăsi eră pierdută... 

In mijlocul acestei ne mai pomenite neo-
rândueli, Glaucus şi Iona îşi urmau drumul 
lor, conduşi de Nydia, pentru care obscuri
tatea nu avea nimic anormal. Dar de odată, 
conducătorul plăpând şi valoros fu separat 
de cei doi tovarăşi ai săi, de răbufneala unei 
mulţimi de iugari, ce se rcpezeauîn spre mare: 

Când Nydia putu să scape de puhoiul ce 
o năpădise, ea se afla departe de amicii săi. 
Glaucus şi Iona o strigară zadarnic, scoto
ciră pe dibuite obscuritatea ; ei n'o regăsiră. 

Torentul uman le răpise amica cea mai 
bună, totdeodată liberatoare şi călăuză pre
ţioasă, căci numai pentru ea singură, acest 
întuneric infernal erâ familiar. Obicinuită să 
rătăcească în b noapte eternă, ea le erâ 
singura nădejde de salvare şi soarta cea ti
căloasă le o răpi; 

Spre ce parte să meargă acum, în acest 
labirint neîntrerupt ? 
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Faţa lor era plina de sânge din cauza 
arsurilor de cenuşe. In hăbăuceala şi des
perarea lor, ci încercară totuşi să continue 
drumul, cu toate pietrele aprinse ce cădeau 
la picioarele lor în ciocniri înfricoşetoare. 

— Vai!.... îngăimâ Iona... Glaucus, Glau-
cus al meu... nu mai pot!.. . picioarele m i s e 
înfundă într'un râu de foc !... Fugi, prea iubitul 
meu... Laşă-mă în voia soartei !... 

-— O scumpă logodnică... soţie mult iubită... 
Ce spui tu?... Eu să cuget la scăparea mea, 
când tu eşti în pericol!.. Moartea mi-e de o 
mie de ori mai dulce cu tine, decât viaţa 
fără tine!... Vai! ce să facem?... Nu văd ni
mic înaintea mea decât spaima !... îmi pare că 
ne am învârtit într'un cerc şi că ne am re
întors unde am fost adineaurea. 

— Z e i ! strigă Iona învăluindu-şi faţa... Stânca 
asta... Oh ! stânca asta, a sfărâmat ac. 
coperiş aci aproape de noi... Acum moartea 
e pretutindeni !... 

— Binecuvântat lie acel fulger, Iona....•Sun
tem lângă templul Fortuna... Să căutau 
colo un refugiu!... 

El o prinse în braţele sale şi parveni până 
la templu, nu fără greutate. El căută locul 
cel mai sigur şi cel mai adăpostit al porti
cului şi depuse acolo scumpa lui sarcină. 
Apoi el se plecă peste tânăra fată, prote-
gind-o cu trupul său contra ploaei de ce
nuşe ce se vâra peste tot locul. 
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Cineva îi precedase sub portic. 
— Cine e acolo ? zise o voce înăbuşită 

şi tremurătoare. Ş'apoi, ce-mi pasă, căderea 
lumei a şters totul!... amici şi inamici nu se 
mai cunosc!... 

Iona se întoarse spre a distinge fiinţa ce 
vorbea şi, scoţând un strigăt de zbucium, se 
inghemui în braţele logodnicului ei. 

Glaucus privi şi pricepu teroarea Ionei. 
El zări doui ochi mari, negri, ce strâlu-

.ceaii în întuneric şi un fulger, iluminând tem-
-,' piui,-i arătă, culcat ca un miel, sub unul din 

• stâlpii- zidăriei, pe leul a cărei foame eră s'o 
.iiole^s'că dânsul. 

I,ângă.bestie şi fără a bănui vecinătatea 
ce avea, Niger, gladiatorul rănit, îşi întindea 
corpul' său gigantic. El e acela ce vorbise. 

Fulgerul făcând vizibili pe om şi pe ani
mal, acesta se târâ către gladiator, ca şi 
cum ar fi căutat un tovarăş şi Niger nu se 
mişcă şi n'avti nici un fel de teamă... 

In' acest moment congregaţiunea Nazare-
tenilor, bărbaţi şi femei, purtând torţe, tre
cea pe dinaintea templului. O emoţiune ce
rească li se citea pe feţe şi în sufletele 
lor ce stau de pe acum în faţa idealicelor 
vedenii ale cerului, teama nu putea prinde 
chiag. Primii creştini nutreau credinţa, că 
sfârşitul lumei era apropiat. Fiind trâiţi în 
acest gând, ei credeau că ora sunase şi 
ei se aflau gata !... 
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Cu o voce ascuţită şi poruncitoare, bă
trânul ce-i conducea striga: 

— «Dumnezeu înaintează spre a face ju
decată. El face să descinză focul cerului asu
pra oamenilor... Nenorocire vouă, bogaţi şi 
puternici, purtători de fascii şi de purpură !... 
Nenorocire idolatrului, adoratorului bestiei!... 
Nenorocire vouă ce răspândiţi sângele celor 
aleşi !... ce vă bucuraţi de amintirea agoniei 
lui Crist!... Nenorocire Venerei, prostituata 
mărci! . . . Nenorocire!... Nenorocire!...» 

In noaptea întunecoasă, sinistră, procesiu
nea repeta ca o maledicţiune supremă: 

— «Nenorocire prostituatei măreiL. Neno-
cire !... Nenorocire !...» 

Nazaretenii treceau încet, torţele lor pâl-
pâiau în turburarea generală; ei se aflau de
parte şi vocile lor răsunau încă ameninţă
toare şi solemne, ca şi o profeţie de de
zastru si de nimicire... 

Umbra şi tăcerea năpădiră din nou tem
plului f 

Erupţiunea se calmase pentru un moment, 
spre a-şi relua — fără îndoială — forţe noui. 

Glaucus, profitând de această liniştire, care 
se producea din când în când, sfătui pe Iona 
să plece cu dânsul mai departe. 

Ţinându-se de mână, ei înaintară cu mii 
de greutăţi, dar pe ultima treaptă a porti
cului, ei se codiră a merge mai departe. 

Un bătrân trecea. Purta un sac şi, spri-
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jinindu-se de un tânăr, el înălţa o torţă în 
mâna sa dreaptă. 

Glaucus recunoscu un tată zbârcit şi un 
fiu risipitor. 

— Tată, zise tânărul, grăbeşte-te, sau de nu, 
voi" fi forţat să te părăsesc sau o să murim 
amândoi... 

— Nu pot să merg mai repede... Dar 
fugi tu .şi lasă locului pe bătrânul tău tată... 

— Să fug, ca să mor de foame... dâ-mi 
atunci sacul tău cu aur... 

Şi el încercă să-1 zmulgă din mâinile bă
trânului. 

— Mizerabile, ai să îndrăzneşti să furi pe 
tată! tău ? 

— Dar cine are să mă poată denunţă în 
o astfel de zi?... Pieri dar zgârcitule!... 

Şi răsturnând pe tatăl său la pământ, fiul, 
întrebuinţa tânăra sa vigoare, puse mâna pe 
sac şi fugi prin întuncrec cu un strigăt de 
triumf sălbatec. 

— Mari zei ! strigă Glaucus coprins de 
S'roază, si voi sunteţi dar tot aşâ de orbi în 
această beznă, spre a permite o atare crimă?... 
Ah ! Iona, să fugim !... să fugim !... 
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VIII. 

Sfârşitul lui Arbaces. 
» 

înaintând cu precauţiuni nesfârşite, ca şi 
nişte oameni ce merg pe marginea unui a-
biz, Glaucus şi Iona urmară drumul lor ne
sigur, la lucirea fulgerilor vulcanice. 

Priveliştea ce-i înconjură eră groaznică. 
Acolo unde cenuşa se abătuse fără a se 

amestecă în şiroaele clocotitoare pe care 
năzurosul munte îl aruncă la intervale, pă
mântul eră de o albeaţă de moarte. Sub 
grămezi de pietre zdrobite, apăreau membrele 
ciopârţite ale unor fugari... Horcăiturile mu
rinzilor, strigătele sfâşiitoare şi ascuţite ale 
femeilor, izbucneau clin toate părţile. Larma 
infernalului munte domina aceste vaete des
perate. Şi vijeliile unui vânt ce năştea şi 
murea deodată, arunca neîncetat vârtejuri de 
pulbere arzătoare, aducea gazuri uscate şi 
otrăvite, ce opreau respiraţiunea, pe când 
sângele părea că se înţepeneşte în vine. 

— O Glaucus, soţul meu mult iubit, iea-mâ 
pe inima ta... Cuprinde-mă în braţe şi să 
expir in strânsoarea asta... Simţ că mor!..-

— In numele zeilor... al salvârei tale şi 
chiar al vieţei mele, curagiu, Iona... curagiu..-
dulcea mea iubită !...' Speră incă... Uite-te, 
vezi colo torţe bune... Ah ! cum înfruntă ele 
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vântul şi trăesc în mijlocul cataclismului... Să 
mergem după ele!... 

Ploaia şi vântul se opriră brusc. 
Muntele luă un nou repaos. 
Purtătorii de torţe păşeau cu repeziciune. 
— «Curagiu, zise cu un ton liniştit omul 

ce-i conducea. Ne apropiem de ţărm... Li
bertate şi bogăţie fiecărui sclav, ce va su
pravieţui acestei zile !... Zeii m'au asigurat că 
noi o să scăpăm dela moarte L.Deci inainte !...» 

Iona, tremurătoare şi la capătul forţelor, 
se sprijinea pe braţul lui Glaucus. 

Sub torţele flăcăritoare, cei doui amanţi 
văzură mai mulţi sclavi încărcaţi cu coşuri şi 
cuiere greoaie. Ei erau conduşi de Arbaces, 
cu sabia goală în mână. 

— Pe părinţii mei ! strigă Egipteanul re
cunoscând pe Iona, destinul îmi surâde; el 
îmi oferă speranţe ele fericire şi de iubire în 
mijlocul acestor scene tragice şi demne de 
plâns,' de agonie şi de moarte... înapoi, Eli-
nule, cer pe pupila mea!... 

Glaucus îl trâznî cu privirea aprinsă: 
— Mizerabil asasin, Nemesis e ceeace te-a 

condus aci, pentru ca răzbunarea mea să te 
sacrifice umbrelor lui Hades dezlănţuite pe pă
mânt !... Fă un pas spre Iona şi arma ta nu 
va mai fi decât o trestie... Am să te prefac 
în fărâmi!... 

In acest moment ţâşni o mare şi vie 
claritate. Vulcanicul mante, orbitor ia sinistra 
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sa inerţie, nu mai eră decât o coloană de 
fum, ce incendia cerul şl pământul. Piscul 
său rupt în două svâcneâ flăcări. S'ar fi zis 
că sunt două figuri monstruoase de demoni 

ce 'şi făceau război spre a stăpâni lumea. 
Văile, în mijlocul cărora se înalţă Vezu-
viul, se aflau cufundate in întuneric, afară 
de vre-o trei locuri unde şierpuiau râuleţe 
neregulate de lavă de o coloare roşie vie, 
ce se 'rostogoleau încet către cetatea con-
damnată. 

Pe muntele ce domina cei mai larg din 
aceste râuri, se ridica un soiu de arcă bi
zară şi colosală, care ca un nou Flegeton, 
rotea din teribila sa gură sorginţi înflăcărate. 
In aerul liniştit răsunau înăbuşit huruitul stân
cilor desprinsr. din loc, hodorogindu-se ca 
nebune pe vale în jos din înălţimea muntelui, 
vopsindu-se cu roşu în focarul râuleţelor şi 
plutind -— siărâmâturi groaznice pe supra
faţa lor. 

Sclavii îşi aeoperirâ feţele, urlând de frică, 
însuşi Egipteanul, nemişcat, ca paralizat, fixă 
cu o privire plină de ananghie viziunea supra
naturală, pe când la lumina edificiilor în flă
cări, scânteiau pietrele scumpe de pe rasa sa. 

In dosul lui, bronzul lui August purtat de 
o înaltă coloană de marmoră, părea trans
format într'o statue de foc. 

Glaucus, înconjurând braţul său stâng de 
mijlocul Ionei, o strângea de pieptul Iui, pe 
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când mâna sa dreaptă ridicată, armată cu 
uri pumnal ce trebuia să-i servească contra 
leului şi pe care-1 păstrase, sfida pe Egiptean. 

Atitudinea sa exprima ameninţările cele 
mai desperate. 

Arbaces îşi întoarse privirea sa de la 
munte şi, aţintind'o asupra Athenianului, el 
păru că reflectează: 

— «Pentruce să mă codesc ? îşi zise el, 
stelele mi-au prezis că singura catastrofă de 
temut, a trecut... Atunci!...» Sufletul, strigă cu 
glas tare Arbaces, poate înfrunta nimicirea 
lumilor şi mânia violentă a zeilor închipuiţi... 
In numele acestui suflet, voi fi învingător!... 
Âtheniene, dacă tu 'mi rezişti, sângele tău să 
cadă asupra capului tău!... Sclavi, puneţi 
mâna pe' lona,... eu o reiau... 

El IVICLI un pas, ultimul său pas, căci în o 
clipă o conyulzlune oribilă şi adâncă zgudui 
pământul. Sub grozava sa zgâlţâiturâ. acope
rişurile .şi porticile căzură jos din toate păr
ţile... Un bubuit înspăimântător răsună simultan 
tutulor ecourilor... Un lung fulger al vulca
nului se opri deasupra statuei imperiale ca 
atrasă de metal. Statuia se clătină şi se răs
turnă, târând coloana. în chiar locul unde se 
găsea Arbaces, ameninţând şi pe Glaucus. 

Glaucus zăpăcit, pierdu echilibrul. Când re
veni la realitate, Vezuviul lumină mereu seen i 
lona se rostogolise la picioarele sale, dar el 
n'o văzu, căci ochii lui erau fascinaţi de un 
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cap înfiorător ce se înălţa fără mădulare şi 
trup, din bucăţile coloanei sfărâmate,—un cap 
rânjitor ca în agonia unui executat... Pleoa-
pe'e clipeau încă tremurătoare, repezi, buzele 
coiwulzionate se strâmbau hidoase şi în curând 
liniile acestei figuri rămaseră înţepenite, re
flectând o expresiune de oroare imposibilă de 
descris... 

Marele Arbaces, Hermes cu cingătoarea 
strâfulgerâtoare de lumină, ultimul din regii 
Egiptului, nu mai exista!... 

IX 

*A sunat ceasul !» 

Glaucus, totdeodată vesel şi îngrozit, reluă 
pe Iona în braţele sale şi alergă mereu in-
nainte; dar o umbră deasă întindea din nou 
nepătrunsele sale văluri asupra cetăţei con
damnate. Dinaintea acestei piedici fără hotar, 
el se opri şi privi muntele. 

Una din cele două colosale piscuri ale lui 
deodată ondulă în formă de spirală şi, cu un 
huruit zgomotos — despre care nici o pore
clă din lume nu poate să ne dea o ideie — 
se rostogoli cu o împroşcăturâ imensă de foc. 
Un fum înăbuşitor năvăli spre cer, pe pă
mânt şi spre mare... Apoi, începu o ploaie 
straşnică de cenuşc ca turnată cu găleata, 
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-succedându-se neîntreruptă, din ce în ce mai 
abondentă, şi sâ prăvăli în strade cu o furie 
drăcească. 

Asta eră prea mult!... Glaucus, învins, se 
oploşi sub o boltă sfărâmată a Forum-ului, 
se întinse pe ruinile arzătoare şi acolo, strân
gând pe Iona pe inima sa, el aştepta moartea. 

Nydia separată de logodnici, căutase d'a 
surda să-i ajungă. Chemările ei se pierdu
seră în ţipetele înspăimântate ale mulţimei. 
Ea reveni la locul unde fusese brusc des
părţită de Glaucus şi neregăsindu-1, ea se a-
gâţă desperată de pasul fiecărui fugar, in-
formându-se de Glaucus. Toţi o respingeau 
cu cruzime; egoizmul eră fără margini în a-
cest dezastru universal, unde nu se mai a-
flau nici zei, nici stăpâni, nici rude, nici a-
mici... Obosită de căutări şi de gemete, Ny
dia îşi zise că poate va regăsi pe tovarăşii 
săi pe ţărm, sau pe drumul ce conducea în-
tracolo, de oarece scopul lor erâ de a se 
îmbarca. 

Mereu călăuzită de bastonul ei, ea atinse 
încurând ţărmurile mărei. Curagiul gingaşei 
creature erâ sublim. Izbită ele mulţimea, ce 
devenise mai oarbă decât ea, mergea sfrun
tând pericolele, când un pâlc ele oameni ce 
purtau torţe o trântiră cu violenţă jos. 

— Pe Bacchus, dar asta e brava The/.a-
liană, zise cineva. Scoalâ-te, Nydia mea şi 
vino cu noi... Cel puţin cred că nu eşti ră-
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nită... Nu !... Atunci, iute, hai să mergem spre 
ţărm !... 

— O Sallustius... eu recunosc vocea ta... 
Lăudaţi fie zeii !... Ai văzut tu pe Glaucus ?... 
L'ai văzut tu ?... 

— Nu, neîndoios el trebue să fi părăsit 
cetatea... Lini.şte.şte-te, zeii nu I'au salvat de 
leu, spre a-1 face să piară prin vulcan!... 

Şi Epiourianul târâ pe Nydia, fără a o 
auzi cum ii ruga, să se pună în căutarea A-
thenianului. 

— «Glaucus!... Glaucus!...» 
In dezlănţuirea furioasă a elementelor, ea 

repeta acest nume atât de scump, ce era o 
muzica pentru inima sa torturată. 

Sallustius si ceata sa ajunseră pe o po
tecă ce conducea la port, când izbucni imensa 
exploziune proiectând snopii săi de lavă .şi 
de loc .şi cutremurul de pământ pe care Ar-
haces Fa plătit cu viaţa sa. 

O mulţime înebunitâ, compusă din mai mult. 
decât jumătatea populaţiunei, le încurca tre
cerea. Mii de fiinţe alergau în prada unor 
ucigătoare zbuciumâri sufleteşti, neştiind pe. 
unde să fueâ. 

Marea se retrăsese şi oferea o privelişte: 
ce paraliza de teroare norodul prăpădit: Zvâr-
coleala valurilor sale părea supranaturală. 
Blocurile enorme de piatră azvârlite de vul
can, produceau un vuet înăbuşit căzând în 
apele mârei... 
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Toţi veniseră acolo, sperând să găsească 
scăparea lor pe mare şi acolo ei, o vedeau 
mai teribilă decât pământul însuşi... 

Un filozof al şcoalei stoice, moşneag; cu 
toga lungă, strigă : 

- - «Lumea trebue să fie distrusă prin foc ; 
înţelepciunea epicuriană şi cea stoică se po
trivesc în această proorocire... A sunat cea
sul [';.•:» 

— A sunat ceasul !... răspunse fără cea 
mai mică frică o voce puternică şi solemnă. 

Ochii oamenilor se întoarseră spre Olyn-
thus care, înconjurat de creştini, vorbea pe o 
înălţime der&pănată, ruină a unui templu elin, 
ridicat odinioară lui Apollone. Aceasta se 
întâmplă în momentul sosirei lui Sallustius şi 
al murei exploziurii neaşteptate a vulcan-
nului, c împrăştia asupra acestei mulţimi 
tremurătoare, palide şi îngrozite, valurile or
bitoarei sale luciri. Oh ! înfăţişarea neuitată 
a acestor Feţe umane !... Oh ! turburafea ă-
cestor ochi rătăciţi, ieşiţi din orbite de spaimă, 
sublimi prin resemnarea lor, întinzând morţei 
privirile lor ce revărsau atâta putere de 
viaţă !... Niciodată, până în ziua când va suna 
trâmbiţa Judecatei clin urmă, nu se va reproduce 
o scenă atât de jalnică !... Olynthus, cu bra
ţele întinse şi cu fruntea încinsă de flăcări — 
aureolată de focurile vulcanului — domina 
această mulţime, ce recunoştea într'însul vic
tima condamnată la arenă. 
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Ca un prooroc, el silabisi cu un accent 
fatal în tăcerea tutulor : 

— * Ceasul a sunat /...» 
Creştinii şi întreaga mulţime, bărbaţi, fe

mei, copii şi bătrâni, şoptiră, ca un ecou 
plângător : 

— «A sunat ceasul!...» 
Dar, foarte aproape, un răget sălbatec 

domină acest strigăt şi tigrul, scăpat din am
fiteatru şi sperând de asemenea să fugă de 
moarte, sări în mijlocul acestei masse ome
neşti, ce se desfăcu de îndată spre a-i des
chide cale liberă. 

Atunci se produse o frământare violentă 
de pământ, apoi reîntoarcerea întunericului. 

In acest moment, sclavii lui Arbaces, încăr
caţi cu tezaurele ce le moşteneau, ne mai 
având stăpân, se uniră cu mulţimea. O sin
gură torţă ardea încă purtată de Sosie, ce 
lumină faţa Nydiei. 

— La ce-ţi serveşte acum libertatea ta?... 
îi zise sclavul recunoscând-o. 

— Tu care vorbeşti, poţi să-mi dai nou
tăţi despre Glaucus? 

•— L'am văzut mai adineaurea. 
— A h ! binecuvântat fie capul tău !... Dar 

unde?...' 
— întins sub arcada Forum-ului, mort sau 

în agonie, ducându-se să se întâlnească cu 
Arbaces care nu mai există !... 

Fără să rostească un cuvânt, Nydia se 
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furişă în valul omenesc şi reveni spre ce
tate... In curând pătrunzând sub bolta Fo-
rum-ului, ea se plecă, cu mâinile pipăitoare 
şi strigă pe Glaucus... 

— Cine mă strigă?... dacă e vocea um
brelor, sunt gata.... răspunse slab Athe-
nianul. 

—Ba nu ! e vorba de salvarea ta... Scoalâ-te, 
Glaucus, ia mâna mea .şi urmcază-mă!... 

Surprins, dar reîncepând să spere, Glau
cus se sculă : 

— Nydia, mereu tul... A h ! nu ţi s'a în
tâmplat vre-o nenorocire ?... 

Afecţiunea intonaţiunei sale, vădind o bu
curie adâncă, mişcă puternic inima sărmanei 
oarbe şi ea binecuvânta pe Glaucus că s'a 
gândit deîndată la dânsa. 

Glaucus .şi ridicase pe lona şi aproape 
purtând-o pe sus, cu braţul petrecut sub mij
locul ei, el urma pe Nydiâ. 

Cu o admirabila prudenţă, oarba evitând 
strada ce conducea către mulţimea ce gemea, 
îi făcu să ajungă la ţărm pe un alt drum. 
Infine ei întâlniră o adunare curagioasă ce 
prefera să se avânte pe mare către vre-o 
primejdie necunoscută, decât să rămână mar
toră unei astfel de vedenii dezastruoase. Ei 
se uniră cu fugarii şi toţi se îmbarcară în 
mijlocul unui întuneric nepătruns. Cu îndrăz
neală, ei se îndepărtară ele ţărm... Torentele 
de lavă ale muntelui ce-1 înconjurară, aruncau 
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asupra valurilor nuanţe roşiatice, ce le ser
veau drept călăuză. 

Istovită, fără forţă şi aproape fără viaţă, 
Iona aţipise pe sânul lui Glaucus. Nydia cul
cată la picioarele sale visă. 

Praful şi cenuşa continuau să plouă în jurul 
bărcei... 

X 

Nydia nu m a i vrea să sufere. 

Infine zorile răcoroase şi roze opaliză ori
zontul şi aurora minunată şi mult iubită, se 
oglindi în azurul mărei înfiorate... Chiar adie
rile tăcură şi spuma îşi da suflarea pe apele 
scânteetoare. La răsărit aburii se înroşeau, 
se împurpurau puţin câte puţin... Lumina dă
tătoare de viaţă, fără de care nu e decât 
spaimă şi mâhnire adâncă, era gata să-şi 
reia stăpânirea ei asupra lumei. Dar casele 
albe şi frumos gătite, coloanele de marmoră 
ce mai înainte împodobeau ţărmurile mărci 
cu valurile alintătoare, nu mai erau!... Ţăr
mul, ce mai ieri erâ înveselit de graţioasele 
cetăţi Herculanum şi Pompei, părea că poartă 
doliul acestor două copile. 

Sleiţi de puteri, fugarii n'avură curagiul. să 
salute soarele prin aclamaţiuni zgomotoase, 
dar inima lor se destinse într'o bucurie a-
clâncă şi li se parii că divinele sale raze le 
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vărsa o viaţă nouă, plină de nădejde şi de 
fericire. 

Ei se priviră cu o veselie copilărească şi 
îşi surâserâ cu plăcere. 

Lumea se afla încă în picioare şi era con
dusă de un Dumnezeu puternic şi mizericordios. 

Barca lor aluneca repede pe undele liniştite. 
Alte bărci apăreau din diferite locuri, pur

tând în ele fugitivi, şi ele de asemenea uşoare, 
cu albele lor pânze, înaintau pe apă fără 
zgomot. 

încetul cu încetul, pleoapele lui Glaucus şi 
ale tovarăşilor săi se închiseseră. Numai Nydia 
veghiâ. 

In tăcerea acestei odihne întăritoare, ea 
se sculă sprintenă şi aplecându-se spre capul 
lui Glaucus, respiră suflarea lui, apoi cu 
timiditate, ea atinse cu buzele ei tremură
toare fruntea iubită. Dar ea avu un suspin 
de tortură atroce : căutând mâna sa, o găsi 
unită de aceia a Ionei. 

Inline adunându-şi puterile, ea sărută încă 
odată' capul iubitului şi şterse cu perii săi de 
mătase, rouă noptatică ce scălda faţa sa. 

— <Ah! zeii să te binecuvinteze, Athenian 
al sufletului meu!... Fii fericit cu aceia ce 
iubeşti... Dar, în numele fericirei tale însăşi, 
adu-ţi aminte de Nydia... Aide, acum, nu mai 
pot să'i servesc cu nimic!...» 

Uşoară şi mlădioasă, fără gălăgie, ea se 
strecură până la capătul bărcei. Acolo, ea se 
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aplecă spre unde; spuma 'i mângâia fruntea 
sa arzătoare de friguri : 

— «Acesta e sărutul morţei, gândi ea, fie 
binevenit!» 

Adierea răcoroasă, cu parfumul său intens, 
făceau să flutureze şuviţele ei de păr, aie co
siţelor resfirate. Ea îşi îndepărtă perii de pe 
frunte şi frumoşii ei ochi ce reflectau o poezie 
gingaşe şi pătrunzătoare, se ridicară spre cerul 
a cărui splendoare n'au putut'o contempla 
niciodată. Cu vocea gâfâindă, plângătoare, 
dar hotărâtă, ea gemu : 

— «Ah! nu mai pot îndură acest chin... 
acest amor îmbolditor şi gelos mă face ne-.. 
bună... l-aşi fi mai departe funestă, dac; aşi 
mai trăi..-. O h ! nenorocită ! Eram gata să 
dar am îndreptat răul ce am făcut, căci l'am 
scăpat... da, scăpat de două ori ! Acest gând 
divin şi mângâietor, leagănă agonia mea.,-. 
And vocea ta, o mare sfântă; tu mă inviţi, 
pentrucă mă voeşti.... Chemările tale răco
roase şi ademenitoare, îmi spun că în îm
brăţişarea ta se coprinde dezonoarea,' că a-
ceia ce se căsătoresc cu tine pentru tot
deauna, nu mai pot străbate Styx-ul. fatal... 
Aşa să fie!... Să întâlnesc pe ' Glaucus la 
umbre, nu, nu ! nu voesc ! căci l-aşi găsi 
acolo cu dansai... Odihna, odihna... O h ! o-
dihna nesfârşită... Aceasta e pentru inima 
mea singurul Elyseu ce doresc!... 

Un marinar, aţipit uşor, auzi un plescăit 
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în apă, ca o zvâcnitură de valuri. Pleoapele 
sale se întredeschiserâ lenevoase şi în brazda 
bărcei ce sălta veselă, el avu vedenia unei 
păsări ' nepătate plutindă pe alba spumă a 
talazurilor, ce pieri deodată în unda al
bastră. El întoarse capul şi readormi deîn-
dată, spre a visa căsuţa lui plină de drăguţi 
copii... 

Primul gând al logodnicilor, la deşteptarea 
lor, fu de a'şi surâde şi apoi deîndatâ ei se 
gândiră la Nydia. 

Dispariţiunea ei le căşunară o dureroasă 
surprindere. Nimeni nu o zărise din ajun. 
Toate colţurile bărcei fură scotocite, spe
rând să o găsească adormită... Nu mai era 
Nydia !... nu mai exista mica şi scumpa libe
ratoare !... 

Misterioasă cum a fost totdeauna, Theza-
liana dispăruse fără zgomot din lumea ce
lor vii. 

Glaucus şi Iona, strâns îmbrăţişaţi unul la 
pieptul altuia, presimţiră soarta sa şi sim-
ţindu-se siaguri în lume, ei uitară izbăvirea 
lor din pericole, spre a plânge pe Nydia ca 
pe o soră prea iubită. 

Ultimele aii» alo Cettţui Pompai. 26 
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XI 

După zece ani. 

Jîthena, 

„Glaucus către scumpul său Sallustius" 

« Salutare ţie ! Tu îmi ceri să viu la Roma 
«spre a te vedea. Ku prefer ca tu însu-ţi să 
< vii la Athena, căci, eu, am părăsit pentru tot-
«deauna imperiala cetate cu zarva plăcerilor 
«sale profane *) ! In fine locuesc frumoasă mea 
«ţară de naştere şi amintirea măreţiei sale 
«decăzute, mi-e de o mie de ori mai scumpă 
«decât bucuriile gălăgioase a opulentei Rome. 
«Pentru mine se desprinde, încă din porticele2) 
«noastre populate de umbre venerabile şi 
«sacre, un farmec puternic şi fără p'ereche... 

«Ascult vocea Poeziei sub măslinii lui Jli-
«ssus, contemplu de pe piscul Phyleu aburii 
«amurgului, asemănători cu giulgiul libertăţei 
«noastre înmormântate şi care poate învălui 
«o dimineaţă ce are să se nască, radioasă, 
«ce va apare pe neaşteptate spre a liberă 
«Athena... Tu-ţi închipueşti că eu mă ofilesc 
«în aceste melancolice locuri retrase, de o ma-
«jestate scăpătată şi tu îmi arăţi splendorile 

1) Nelegiuite. N. Tr. 
2) Galerii desohiso sprijinite pe stâlpi, coloane ţi ar

cade, N. Tr. 
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< curţei romane, crezâuu că numai luxul poate 
«da fericirea. Ce mare e greşeala ta !.... 
«Drama vieţei mele mi-a aţipit sângele ar-
«zător al tinereţei. M'am mai redobândit nici 
«decum frumoasa mea sănătate. Zbuciumările 
«teribilei mele boale şi oroarea temniţei re-
«zervate criminalilor, s'au sălăşluit şi au pă-
«truns în mine pentru totdeauna... Nu pot 
«să alung cu desăvârşire din spiritul meu, 
«înfricoşatele scene a ultimei zile a cetăţei 
«Pompei. Acest dezastru neauzit al sfârşi-
«tului acestui oraş şi amintirea Nydiei, ne 
«urmăreşte neîncetat ca un vis dureros... 

«Am ridicat în grădina mea, întru pome-
«nirea sufletului ei rătăcitor, un mormânt ce 
«redeşteaptă în mine părerile de rău, că am 
«pierdut cea mai credincioasă mică prietenă, 
«păreri de rău foarte dulci, dealtmintrelea, 
«pline de duioasă întristare. Iona culege 
«flori şi împreună împletim cununi în jurul 
«mormântului ei... pe mormântul ei înălţat 
«pe pământul Athenei, de care dânsa eră atât 
«de demnă... 

»ln privinţa sectei creştinilor din Roma ce 
«se înmulţesc şi de care îmi vorbeşti, am să 
«'ţi încredinţez un secret: Am adoptat cre-
«dintele lor după lungi şi mature reflexiuni. 
((Am revăzut pe Olynthus, salvat şi el de 
«vulcanul în furie, dar care de atunci a de-
«venit martirul zelului său nestăpânit... El 
«mi-a vorbit timp îndelungat... Fusesem cru-
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«ţat de leu într'un mod miraculos.... In a-
«ceasta salvare şi în cutremurul de pământ, 
«el vede mâna unui Dumnezeu necunoscut... 
«II ascultai, crezui şi acum ador pe Crist... 
«Dulcea mea Iona a îmbrăţişat credinţa mea 
«şi noi ne iubim cu sfinţenie întru Domnul...' 

«Sallustius, această credinţă e sublimă. Ea 
«face din apusul soarelui pământesc zori stră
lucitori şi resfrângători de raze, o renaş-
«tere nouă şi divină după noaptea mormân-
«tului. Secolele se vor succedă, pulberea tru-
«purilor noastre se va împrăştia, dar sufle-
«tul nemuritor va continuă drumul său in-
«tr'o viaţă fără sfârşit, sublimă şi înflorită, 
«care e surâsul feţei lui Dumnezeu. 

«Oh! speranţa luminoasă a acestei doctrine 
«a lui Crist!... 

«Sallustius, vino să mă vezi ; adîi cu tine 
«toate scrierile erudite ale lui Epicur, Pita-
«gora şi Diogene ce vei putea găsi. Ele vor 
«fi nişte arme slabe. Ele te vor apără rău 
«contra cuvintelor mele şi tu vei fi învins. 
«Vom discuta, în stufişurile lui Academus, a-
«supra marilor probleme, asupra destinelor 
«vieţei şi asupra esenţei sufletului... 

« Iona se află lângă mine, pe când îţi 
«scriu. Când ridic ochii, întâlnesc surâsul său, 
«ce naşte şi se dezvoltă pe buza sa fericită 
«şi frumoasă, ca o floare rumenă, iar pri-
«virea ei mă alintă cu ameţitoarea sa dul-
«ceaţă. Razele soarelui scânteează pe muntele 
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«Hymett, şi în grădina mea bâzâesc albinele 
«cu aripile de aur. 

«Spune-mi, ce ar putea să-mi dea Roma, 
«pe lângă cele ce posed şi cu toate aces-
«tea tu pari a te îndoi de fericirea mea... 

«Athena, cu arborii, cu apele, cu munţii, şi cu 
cerul ei, e râzătoare ; deşi expirândă, ea e muma 
Inţelepciunei, a Frumuseţei şi a Poeziei lumei. 

«Aci contemplu marmorele străbunilor 
«mei şi mormintele lor în Ceramic. In strade, 
«la fiecare pas se descopere mâna lui Phi-
«dias şi sufletul lui Pericles. 

«Amorul Ionei, dragostea noastră, care a 
«luat în credinţa creştină forţe nouă, numai 
«aceasta poate să mă facă a uita că sunt 
('Athenian şi că nu sunt liber. 

«Acest jug roman ce apasă ţara mea mă 
«revoltă. Dar, vai 1 eu n'am puterea să-i sfa-
«râm legăturile!... Dealtmintreli această viaţă 
«nu e decât o dimineaţă în viaţa eternă, ce 
«are ca domeniu spaţiul şi timpul. 

«lona şi noua mea religie, acestea suntsin-
«gurele mele două consolaţiuni în această lume. 

«Sallustius, amorul nostru, nu l'a descris 
«niciodată un poet. El e de o esenţă aşa 
«de superioară obicinuitelor iubiri pământeşti, 
«încât nu se aseamănă întru nimic cu o pa-
«sîune omenească. Dragostea noastră e dulce, 
«fără prihană, amestecată cu religiune. Ea 
«e aşa fel alcătuită încât noi avem dreptul 
«de a spera s'o ducem cu noi în Cer... Ea 
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«e fabula tainică a lui Eros şi a Psyheei a-
<tât de scumpă Elenilor, căci e sufletul ce 
«dormitează în braţele Amorului. 

«Cu toate acestea, câteva dulci şi înde-
«părtate amintiri despre obiceiurile elene se 
«contopesc încă cu credinţa mea. E u n u t r e -
«mur în faţa unei alte credinţi, nu blestem pe 
«păgâni... Eu cer lui Crist, stăpânul suprem, 
«să le trimită lumina adevărului său şi să-i 
«convertească, dar nu-i condamn deloc. A-
«ceasta mă expune la oarecari bănueli din 
«partea creştinilor, cari mă consideră prea 
«indulgent, dar le iert lor şi prin această 
«indulgenţă, ce nu vătăma pe nimeni, eu o-
«crotesc pe fraţii mei întru lisus Crist, • con-
«tra asprimilor legei şi contra consecinţelor 
«zelului lor prea intens. 

«Asta e viaţa mea şi acestea sunt păre-
«rile mele, prea scumpul meu amic> Sallus-
«tius, pe când tu, amorezat de plăceri, dis-
«cipol plăcut al lui Epicur, tu... 

«Oh ! vino, vino să vezi de aproape feri-
«cirea mea, să te bucuri de plăcerile sufle-
«telor noastre, ce aşteaptă moartea cu se-
«ninătate şi ai să vezi ce preţuesc pe lângă 
«acestea, banchetele imperiale, zgomotele din 
«Forum, atracţiunile circului şi ale teatrului, 
«splendoarea grădinilor publice, desfătările 
«băilor luxoase şi înfine întreaga măreţie a 
«plăcerilor voastre romane. 

«Salutare şi mujtă sănătate». 
*Glttucu$» 
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După şaptesprezece secole de îngropare, 
oraşul Pompei, se reînălţă într'o zi, încă cu 
totul strălucitor de viaţă, din tăcutul său mor
mânt : Zidurile sale păreau pictate în ajun, 
bogatele sale mozaicuri cu variatele lor nuanţe 
scânteiau de frumuseţe şi de prospătate. 

In Forum, se găsiră coloanele în curs de 
construire, ce au fost părăsite ele lucrători ; 
prin grădini tripedul de sacrificiuri, în casele 
curăţate de lavă, cufăraşele în care se as
cundeau tezaurele, apoi mobile, lămpi; la 
teatru biletele de intrare ; prin triclinia, res
turile banchetelor ; în ruhicula parfumurile şi 
dresurile frumoaselor Pompeiane, acoperite de 
vii sub ploaia de cenuşe a Vezuviului. 

Şi alăturea de toate aceste descoperiri, 
zăceau oasele fiinţelor ce făcuseră să se mişte 
mecanismul acestei încântătoare cetăţi. 

Sub bolţile subterane ale casei lui Diomede, 
se descoperiră douăzeci de schelete, grămadă 
unele peste altele, lângă uşă; printre dânsele 
şi acela al unui copil. Aceste cadavre mo-
mifiate erau acoperite cu cenuşe măruntă, ce 
cu încetul pătrunsese în interior, se îngrămă
dise până ce a umplut şi a acoperit toată 
casa. Se descoperiră de asemenea juvaeruri 
şi bucăţi de monede, precum "şi lămpi şi vin 
întărit în amfore, ce serviseră spre a prelungi 
agonia acestor nenorociţi. Forma scheletelor 
se întipărise în nisipul solidificat de umezeală. 
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Călătorul mai vede acolo şi întipărirea 
unui corp de femeie cu formele graţioase : 
tot ce a mai rămas din frumoasa Iulia. In 
gradine, s'a dezgropat mâna descărnată a 
unui schelet ce mai ţinea încă o cheie, lângă 
care zăcea un sac cu bani. Se presupune că 
mâna aceasta e a Iui Diomede, care încer
când să fugă, ar fi fost ucis de vre-o fărâmă 
de piatră. Mai departe, vase de argint, stau 
trântite lângă un a!t schelet, probabil acela 
al unui sclav.-

Casa lui Sallustius si a lui Pansa, templul 
zeiţei Isis cu ascunzătbrilc din dosul statue-
lor sale, de unde porneau, oracolele înşelă
toare .şi sacre, sunt acum expuse la privirile 
curioşilor. 

Intr'una din încâpe^S^ces-fcui templu, lângă 
două ziduri .spgurte eţi «urî topwr^ce a fost re
găsit, zăcea imensul s'cheletjfa'l'.iui Burbo. 

Intr'o stradă, se descoperiră şi resturile lui 
Calenus, în mijlocul bucăţilor de monedă şi 
a ornamentelor mistice din templu! Isidei... 
Moartea surprinsese pe preotul nelegiuit a-
supra furtişagului său... 

Săpăturile făcute într'o grămadă de ruine 
făcură să se descopere scheletul unui om 
tăiat în două de o coloană prăbuşită. Craniul 
oferea toate semnele unei rare inteligenţe şi 
părţile ieşite în relief indicau instincte volup
toase şi perverse. Acest craniu a excitat cu
riozitatea adepţilor lui Gali. 
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Era acela al lui Arbaces. 
Spre a vedea aceste urme mişcătoare a 

unei societăţi dispărute pe deantregul în în
fiorătorul cataclism al unei singure nopţi, un 
străin, venit din insula barbară V) şi îndepăr
tată, a cărei nume Romanul nu-1 pronunţă 
decât tremurând de frig, s'a oprit sub cerul 
radios şi limpede al Campaniei celei frumoase 
şi a. alcătuit această istorie. 

^^^W^AS 
SFÂRŞIT 

1) Anglia. N. Tr. 
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9. D e s m e t l c i ţ i - v ă , eelebra seriere a ini Tolatoi In oontra răaboinlui Ruao-
Japonei.— 1 leu exemplarul. 

10. Cele din, urmă,nuvele de Tolstoi in oare e şi T e s t a m e n t u l literar al 
autorului, â 7 0 bani 

II. V a g a b o n d u l ţ i ' tovarăşu l m e u de drum, două din oale mai bune nuvele 
ale ' oeUKralui soriitor .rn'ş Maxim Qorky. — 1 leu exemplarul. 

12. Iubire^Durere, de JV. V. Ilabooanu, un prea elegant volum, oare eoprinde 
sublima idilă dintre oeleorul poet şi filosof M. Eminesou şi ideala, gingaşa 
poetă Veronica MioleJjJ? len 6 0 bani ediţie populară şi 2 lei ediţie de lux. 

13. Tr iumfu l Cruoei,'•"povestiri oreştine de Caion, 2 lei exemplarul. 
14. Băno i lo popu lare ţ i N o u a M e t o d ă praot ioă a C o m p t a b i l i t ă ţ e i l o r 

a e Vasiie N. Onrisaneson, absolvent al şooalei de finance, un metodio şi ex-
eelent voiam. — 1 len şi 6 0 b. exemplarul. 

15 î n c h i s o r i l e R u s e ş t i . Măreaţa lnorare a eminentului soriitor ameriean Georg 
JTennan. Un elegant voiam 1 len şi SO bani. 



16. B e î n v i e r e a Rel ig ioasă, de V. T, Stead, direotorul marei reviste engine 
„Rewiev of Rewiew"; on frumos Tolnm 6 0 Dani. 

17. M e m o r i i l e unu l o m de pr i sos , de Was Turgenjef. a 80 b. exemplarul 
18. S c e n e d i n V i a ţ a Dobrogreană de 0. Tafrali, costa lei 1.60. 
19. Merg i I s s n s e , un prea frumos roman, de Al. A. Ruaeneacu, ea bogate i'n-

•tratfani, 2 lei TOlunml. 
20. B o r g i a , mare roman ietorio, de Michel Zevaoo, in 4 volume ilustrate, 4 lei 

50 bani. 
21. T a r a s s B u l b a ilustrat, oelebra scriere a renumitului soriitor rus Nlcolao 

Gogol, a 1 leu 50 bani. 
22. S t a d i a asupra cron icar i lor M o l d o v e n i d in s e c o l u l a l XVII, din 

punot de vedere al limbai, metodei ţi cugetării, de Alexandru V. Oidei, li
cenţiat In litere, lucrare premiată de facultatea de litere din Bucureşti, ou pre
miul HUlel de 1000 lei Un singur volum 5 lei. 

23. Ş u ţ i i s i ţ ă r ă n i m e a r o m â n e a s c ă , In vremea oeupatuinilor ruaoşti, de A. 
V. Qâdei.— Cartea 1 qi 11 oâte 3 0 bani. 

24. Conferinţa despre: T e o r i a dreptur i lor ind iv idua le , organizarea, s t â 
r c i s o c i a l e ţ i m i s i u n e a S t a t u l u i r o m â n î n faţa a c e s t o r dreptur i 
ţ i o r g a n i z ă r i ; de A. I. Niţeanu, un exemplar 1 lou. 

25. Conferinţa despre: D a t o r i a P r e o t u l u i de a ş t i car to ş i n e c e s i t a t e a 
c o n f e r i n ţ e l o r p a s t o r a l e de Eoonomnl Stavrofor V. Predeanu, lioonjiat 
In teologie ţi reviaor ooleaiastio al Eparhiei Argeş; 3 0 bani exemplarul. 

26. Conferinţa despre: Ş t i i n ţ a , Credinţa s i P o s t u l , idem de V. Predeanu 
a 4 0 bani exemplarul. 

27. B i b l i o t e c a U n i v e r s a l ă , o prea frumoasă şi utilă bibliotecă a 2 5 b a n i 
numărul; a apărut până aouro Biblioteca No. 1: M o n s t r u l de N. Ţine; No. 2 : 
P r i c i n a răzvrăt i r i lor ş i l e a c u l lor de Contele Eohartshausen; No, 3 : 
S ă r m a n u l D l o n i s de M. Eminescu; No. 4 ţi 5: O i d i l ă î n S a v a n a 
de Henrik Sionkiewioi; No. 6 : S ă r b ă t o a r e a d in Coţ iuev i l le de Emile 
Zolla; No, 7 Suror i l e B o n d o l i , E l ş i Zăvorul, Nuvele de Guy de. 
Maupassant; No. 8 ţi 9 : U n D e z m o ş t e n i t a l S o a r t e i ţ i K o m a n u l 
u n u l oa 1, nuvele de Leon Tolstoi, No. 10 ; I s v o a r e l e Crimelor ţ i P o 
s i b i l i t a t e a de • l e pre întâmpina, de Contele Eckartshausen 

28. B i b l i o t e c a M i r a c o l e l o r , ou o bogată materie a ştiinţelor oculte oa: mag
netism, magie, medicină, spiritism, fermecătorii ţi moravuri antice. Cornii 3 0 b 

29. B i b l i o t e c a Haz l i e , de 32 pag. cu o materie foarte variată ţi distraotivă. 
2 0 bani exemplarul. | 

30. B i b l i o t e c a Haz l i e , Tomul 1, un elegant volum ilustrat, având aproape 400 
pagini, 1 leu 2 0 bani. 

31. A l m a n a o h u l A d m i n i s t r a t i v i l u s t r a t p e 1 9 0 5 , 1 leu ţ i £>0 bani ediţia 
populară ţi 2 lei ediţie de lux. 

32. C u l e g e r i de L i teratură, Artă ţ i de Ş t i i n ţ ă , un elegant volum înohina» 
I)-lui Ion Kalinderu, de oei mai eminenţi soriitor! români a 1 leu şi 5 0 b. exa 

83. Apărătoru l S ă t e a n u l u i , revistă pentru stârpirea relelor da oare e bân
tuită populaţiunea rurală.—5 lei abonamentul pe an ou premii. - A apărut Ne. 15 
iin anul al ll-loa. 

Toate aceatea aan parte din ele, dapă alegere, se trimet prompt, f ranco de 
porto dacă, sunt plătite Înainte. — Oontra rambura ae adaagi apeze. 
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