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O S G A R W I L D E 
(ANOUA) 

Oscar Finpal WMe (1854—1900) s'a născut în Irlanda (Du-
T?lin) şi şi-a făcut studiile la Universităţile din Dublin şi din Ox*. 
ford. A călătorit prin Italia şi Grecia. 

Ca tânăr fusese un adept al concepţiilor sociale şi artistice 
ale marelui apostol şi estet John RpsMn. A a]uns curând frunta
şul mişcării estetice în Anglia şi prin mondenismul tui rafinat 
prin farmecul verbului său, Wilde devine arbitrul elegantei, peru 
rtu aproape toată Europa apuseană. 

Dar după ce suferi acea osândire infamantă la doi ani d& 
venă, — egală cu o executare pe eşafod — scrierile lui fură arse. 
pe rug, iar în jurul numelui său se făcu conspiraţia tăcerii. Frânt, 
trupeşte şi sufleteşte de această pedeapsă, muri, curând după 
eliberare, la Paris, fără să fi apucat reabilitarea lui literată, por
nită mai ales din Germania. 

Se făcuse mai întâi vestit prin ale sale: „Poems", de un 
sensualism înflăcărat, urmă apoi romanul remarcabil prin psU 
cologia lui bizară — un fel de autobiografie: „Portretul lui Do* 
rian Gray". Apoi o colecţie de povestiri şi legende — caracterU 
zate prin originalitatea invenţiei, bogăţia fantaziei şi humorul 
fin. A mai scris Essay-uri. Dar vâlva cea mai mare o stârniră 
piesele lui, mai ales tragedia pasiunii „Salome", comedii ca ,J2* 
vantaiul Lady-i Windermere" (jucate şi la noi), JUn soţ ideafa 

etc. Prin acţiune piesele astea nu sunt decât un simplu colpor* 
toi; prin desenul caracterelor stau ceva mai sas, dar. valoarea 
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tor eminentă o formează dialogul elegant, de o satiră ţâşnitoare 
de spirit, care ridiculizează fără de milă societatea. 

Wilde e în genere blazat, paradoxal, sceptic, un cinic, +-. 
dar bogat în spirit, şi un stilist subtil şi strălucit. 

Până la penibila lui cădere, profesa principiul artei pentru 
artă ; dar în temniţă el crea un poem de o semnificaţie socială cu 
totul remarcabilă: :„Balada temniţei Reading" (1918), o acuzare 
tragică şi sguduitoare, în care ia apărarea criminalului împotri-i 
va societăţii. 

De o complectă transfigurare internă — de o pocăire sin
ceră — dă dovada apoi altă carte a lui, tot în temniţă concepută: 
J)e profundis" — dar apărută, aşa cum a dorit el, abia după 
moartea lui, în 1905. Era refugiul celui strivit de un destin groas-: 
mc, — in misticism. 

Nuvela pe care o publică acum „Lectura* este o ironie fina 
şi acerbă, plină de fantazie, mister, de subînţelesuri de vervă,-
si mai ah>s de un umor specific al lui Wilde. 



O S C A R W I L D fc 

FANTOMA OIN CAHTERVILLE 

In româneşte de EMIL BUOARU 

Când 'd-1 îlîram B. Otis, ambasadorul Americel, cumpăra 
castelul Canterville, toată lumea îi spunea că face o mare pro
stie, căci nimeni nu se'ndoia câtuş de pufni că acest castel era 
errăjit. 

Dealtfel, însuşi lordul Canterville, ca om de o cinste 
scrupuloasă, îşi făcuse datoria să-1 încunoştiintetae despre a-
cest fapt pe d-1 Otis, când ajunseră să stea de vorbă asupra 
condititunilor. 

—Nici noK zise fiordul Canterville, n'am ma,i locuit între zi
durile lui, de când mătuşa-mare, ducesa văduvă de Bolton, le
şinase de spaimă şi a rămas pe viată cu o boală de nervi — 
Pentruc'ă două mâini de schelet i s'au aşezat pe wmert, pe «ând 
fei schimba rochia, pentru masa de seară. 

M3 simt obligat, d-Ie Otis, să vă spun că fantoma a fost 
văzută de către mai mulţi membri ai familiei mele' cari mai 
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trăiesc încă, precum şi de preotul parohiei, cucernicul August 
Dampier, care e doctor în teologie de King's-College, din 
Oxford. 

După tragicul accident pe care 1-a suferit ducesa, niciunul 
dintre servitorii noştri mai noi n'a consimţit să mai rămână în 
slujbă şi în multe rânduri Lady Canterville a făcut nopţi albe 
din pricina unor sgomote misterioase cari veniau din coridor, 
M din bibliotecă. 

—Mylord, răspunse ministrul, doresc să cumpăr castelul cu 
mobila şi cu statuia lui cu tot. Vin dintr'o tară modernă, 
în care toate se pot avea pentru bani ; tineretul nostru care pe* 
trece v'a şterpelit pe cei mai buni tenori ai voştri, pe cele mai 
buiie prima-done şi sunt sigur, că dacă mai există într'adevăi 
aşa ceva ca o fantomă în vechea Europă, am avea-o în cel mai 
scurt t̂imp într'unul din muzeele noastre publice sau în vreun 
circ de bâlciu. 

r— Mă tem că stafia există într'adevăr, zise lordul CanV 
tcrville, zâmbind chiar dacă până acum a rezistat şi nu s'a lăsat; 

ademenită de propunerile impresarilor dv. întreprinzători. 
Sunt mai bine de trei veacuri de când e cunoscută. Datează, de, 
fapt, din 1584 şi se arată regulat când moare cineva în fa-; 
milie. 

— Ei şi ce-i ? Şi doctorul familiei face la fel, lord Can~ 
tervile. Dar, să lăsăm gluma: fantome nu există, şi nu cred1 

ca legile naturii să facă excepţii în favoarea aristocraţiei en-: 
gleze. 

— Desigur, sunteţi foarte luminaţi în America, zise lordul; 
Canterville, care nu pricepea prea bine ultima observaţie 3 
d-lui Otis. Dar dacă vă place mimai decât să aveţi o rantomăj; 
în casă, totul e în regulă. Numai amiatiţi-vă că eu v'am încu-' 
noştiintat de mai 'nainte. 

Câteva săptămâni mai târziu, vânzarea fu încheiată, ian 
către sfârşitul lunii, ministrul <y cu familia se mută în castelul 
Canterville. 

Doamna Otis, care, sub numele de miss Lucretia ^ 
Tappan, din a 53-a West-Street, iusese o vestită domnişoară) 
frumoasă în New-York, mai era încă o femee încântătoare, de> 



vârstă mijlocie, cu nişte ochi frumoşi şi un profil superD. 
Multe americane, când îşi părăsesc ţara de baştină, îşt 

'dau aere de persoane atinse de-o boală cronică şi îşi închi-
puesc că. aceasta e una din formele distincţiei în EuroDa dîu' 
d-na Otis nu căzuse niciodată în greşeala asta. 

Era de-o constituţie excelentă şi înzestrată cu un spiru t 
iniţiativă deosebit. 

In privinţa aceasta, şi în multe altele, era deci o fire cu de
săvârşire englezească, şi o dovadă admirabilă că suntem astăzi 
una cu America în toate, afară, fireşte, de limbă, 

Fiu-său.mai mare, botezat de părinţi Washington întrun 
moment de patriotism, despre care el se tot plângea, era un tâ
năr blond, destul de bine făcut, care-şi dete dovezile de aptitu
dine pentru cariera diplomatică, conducând cotilionul la Cazi-
no-ul din Newport, trei sezoane dearândul; ba chiar ia Lorica 
trecea drept un dansator extraordinar. 

Singurele lui slăbiciuni erau gardeniile la butonieră şi stu-
idiul almanahului nobleţei. încolo băiat destul de. treabă. 

Miss Virginia E. Otis era o domnişoară de vre-o cincispre
zece ani, sveltă şi graţioasă ca un puiu de ciută, cu un aer 
Şirag de seninătate în ochii ei mari şi albaştri. 

Era o amazoană minunată.; odată, călărind pe poneyul 
;ei, se luase chiar la întrecere cu bătrânul lord Bilton, făcând 
'de două ori înconjurul parcului şi întrecând pe lord cu o lungime 
$i jumătate, tocmai în faţa statuei lui Achille ; lucrul acesta 
stârnise entusiasmul înflăcărat al micului duce Cheshire, care-i 
Ceru pe loc mâna, iar tutorii lui trebuiră să-1 expedieze, chiar. 
In seara aceea, înapoi la şcoala lui din Eton, cu toate lacrimile 
ice-i înecau faţa-

După Virginia veniau gemenii, porecliţi Steluţă şi Pangli-
euţă, fiindcă erau mereu fluturaţi şi ridicaţi în braţe de toată 
lumea. Nişte copiii fermeeători şi,.afară bine 'nţeles de vred
nicul ministru, singurii republicani adevăraţi ai familiei. 

Cum castelul Canterville se află la şapte leghe depărtare 
Se Ascot, gara cea mai apropiată, d-1 Otis telegrafiase să via 
Staeva să-i iee într'o trăsură deschisă, şi familia se aşternu la 
arum în cea mai. yeselă dispoziţie. 
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Era o seară fermecătoare de Iulie, cu văzduhul înmi-
jrezmat de parfumul pădurilor de pini din preajmă. 

- Din când în când, se auzia din frunziş turuitul dulce al 
vreunui porumbel sălbatec, sau se întrezărea, în desimea şi 
foşnetul ferigei, pieptul de aur brumat al vreunui fazan. Veve
riţe micuţe şi curioase îi pândiau din înălţimea fagilor de pe 
marginea şoselei, iepuraşi o sbughiau ţuştind, cu coada steag, 
Orin desişuri sau peste colnicele acoperite de muşchiu. 

Decum cotiră însă prin parcul castelului Canterville, cerul 
se acoperi deodată cu nouri. O tăcere năbuşită părea că stă
pâneşte tot văzduhul. Un stol mare de ciori trecu în tăcere p« 
deasupra capetelor lor şi înainte de a ajunge în poarta caste
lului, ploaia începu să cază în picături mari. 

In josul scării îi primi o femee bătrână cuviincios îmbră 
cată într'o roche neagră de mătase, cu boneta albă şi şorţ alb 

Era d-na Umney, jupâneasa castelului, care după viile stă 
ruinţi ale lady-i Canterville, fusese păstrată şi de nouii stăpân 
în aceeaş slujbă. 

Ea se înclină adânc în faţa fiecăruia, la coborîrea lor dh 
trăsură, şi le ură, după datina bătrânească 

— Fiţi bine veniţi în Canterville-Chase. 
Intrară cu toţii în casă străbătând un hali frumos în stil 

Maria-Tudor, şi se opriră în bibliotecă, o sală lungă, cam scun
dă, tapetată cu tăblii de lemn negru şi având în fund-o fereas
tră mare cu vitralii. 

Aci era pregătit ceaiul. 
După ce se descotorosiră de bagajele de călătorie, se aşe

zară, privind în jurul lor, în vreme ce d-na Umney îi servea 
Deodată d-na Otis zări o pată mare de-un roşu închis, pe 

podea, tocmai lângă cămin, şi fără să-şi dea seama ce putea să 
fie, zisei d-nei Umney : 

— Mi se pare că pe locul ăsta s'a vărsat ceva. 
f— Oh, da doamnă, răspunse încet d-na Umney, în locul 

asta s'a vărsat sânge. 
— O, ce grozav ! exclamă d-na Otis. Pete de sânge într'q 

cameră de locuit! Jrebuie ştearsă numaidecât 
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Bătrâna jupâneasă zâmbi, şl cu aceiaş glas stins, misterios,, 
răspunse 

— E sângele lady-i Eleonora de Canterville, care a fost 
ucisă chiar în locul acesta de propriul ei bărbat, sir Simon de 
Canterville, în 1575. Sir Simon a mai trăit nouă ani, şi a dis
părut deodată în împrejurări foarte misterioase. Cadavrul lut 
n'a fost găsit niciodată, dar spiritul lui vinovat umblă şi acum 
în chip de stafie, prin castel. Mulţi turişti vin să vadă pata de 
sânge ca pe un lucru de minune, căci nu poate fi îndepărtată' 
cu nici un mijloc pe lume. 

— Toate astea sunt gogoriţe, exclamă Washington Otis. 
Preparatul universal curaţi tor de pete Pinkerton o va face să 
dispară într'un minut 

Şi înainte ca jupâneasă înspăimântată să-1 poată opri, el în-
genunclriase lângă cămin şi începu să frece repede podeaua" 
cu un bastonaş dintr'o substanţă care se asemăna cu un cos
metic negru-

După câteva secunde, dispăruse orice urmă de sânge. 
- Eram sigur că „Pinkertonul" îi va da de hac, zise el 

pe un ton de triumf, plimbându-şi privirea peste ai săi, care-î 
admirau. 

Dar nu sfârşise bine vorba şi un fulger orbitor lumină o-< 
daia întunecată, însoţit de un groaznic bubuit de tunet care fă-* 
cu pe toţi să sară în sus, afară doar de d-na Umney care... le-< 
şinase. 

— Ce climă de nesuferit! zise liniştit ambasadorul ame» 
rican, aprinzându-şi o ţigară lungă. Pesemne că ţara asta bă
trână este atât de suprapopulată, încât nu se mai ajunge vre-: 
me frumoasă pentru toată lumea. Emigrarea, am sous-o tot-' 
deauna, ar îi singurul leac pentru Engleji. 

— Scumpul meu Hiram, îngâna d-na Otis, ce să facem cu 
femeia asta leşinată ? 

i— O să-i scădem din leafă, ca pentru spărturi, răspunse 
ministrul, şi-o să vezi că n'arc să mai leşine. 

Şi, într'adevăr, d-na Umney îşi veni repede în fire. 
Totuşi era vădit că fusese adânc zdruncinată, si cu o voce 
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grava, preveni oe d-nul Otis că trebue sa se aştepte la vreo; 
nenorocire. 

— Am văzut cu ochii mei nişte lucruri... d-le, zise dânsa, 
că ti se face părul măciucă. Şi câte nopţi n'am putut închide un 
ochiu, din pricina grozăviilor cari se petrec aci ! 

D-l Otis şi cu soţia sa însă o liniştiră, încredinţând-o hotă-
rît că n'aveau nici o frică de stafii. 

Bătrâna după ce încărca cu toate binecuvântările cereşti pe 
nouii săi stăpâni, şi după ce mai aduse vorba şi de-o mărire a' 
lefii, se furişă tremurând spre odaia ei. 

• f l 

Furtuna se deslănţui toată noaptea, dar altceva vrednic de 
luare aminte nu se întâmplă în castel. 

Dimineaţa însă, când toată familia coborî pentru dejun, 
văzură din nou groaznica pată de sânge la locul ei pe podea. 

— Nu cred ca preparatul Pinkerton să fi dat greş, decla
ră tânărul Washington, — l-am întrebuinţat totdeauna cu suc
ces ; reapariţia petei de sânge nu poate fi datorită deci decât 
stafiei. 

El se puse să frece din nou pata, care dispăru pentru mo* 
ment, dar ea a doua zi reapăru iar. Acelaş lucru se întâmplă şi 
a treia zi, cu toate că cu o seară înainte Mr. Otis încuiase uşa 
bibliotecei luând cheia la el. De atunci întreaga familie începu 
să se intereseze de chestia aceasta. Mr. Otis căzu la gânduri, 
începând să creadă că a fost cam prea încrezut, negând cate
goric existenţa tuturor stafiilor. D-na Otis făcu chiar un comu
nicat înscris unei societăţi psihologice despre acest curios fe-
ftomen, 

In noaptea următoare familia Otis pierdu orice îndoială în 
privinţa existenţei stafiilor. Ziua fusese zăpuşitor de caldă şi 
seara, întreaga familie ieşi să se mai plimbe cu trăsura la ră-
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coare. be întoarseră la castel deabia la noua seara şi luară 
masa. Nu se vorbia câtuşi de puţin despre stafii, nu era deci 
în aier nici o autosugestie. Subiectul discuţiei se învârtea pur 
şi simplu în jurul temelor obişnuite cari însufleţesc convorbi
rile Americanilor cu un oarecare grad de cultură, de exemplu : 
despre imensa superioritate a Miss-ei Fanny Davenport asu
pra Sarei Bernhard ca artistă; despre greutatea de a găsi tort 
;de coacăze cu hrişcă ori cu mălai, chiar şi în cele mai bune 
gospodării engleze ; despre înalta însemnătate a Bostonului în 
'desvoltarea sufletului universal; despre, avantagiile noului: sis
tem de înregistrare a bagajelor şi apoi,.bine înţeles, despre dul
ceaţa accentului New-Yorkez, în contrast cu cel tărăgănat al 
Londonezilor. Nu se făcuse nici cea. mai mică pomenire de o-
cultism, de supra natural; sau de. Sir Simon da Canterville, 
— stafia. La ora unsprezece se duseră toţi la culcare şi o ju
mătate de ceas mai târziu luminile erau stinse în toată casa. 
Deodată domnul Otis fu deşteptat, brusc din somn ; de pe co
ridor, chiar dinaintea uşei sale, se auzea un zgomot bizar de 
lanţuri care părea că. se apropie din ce în ce. Ambasadorul se 
dete jos din pat, aprinse lumina şi se uită. la ceas. Era tocmai 
unu. îşi pipăi liniştit pulsul, era foarte normal. Zgomotul se au
zea din ce î».ce mai tare, ba chiar se auzeau desluşit şi paşi. 
îşi puse pantofii, luă depe masa de toaletă un tub lunguieţ, şi 
deschise uşa. Zări, drept în faţă, în lumina palidelor raze de 
lună, un bătrân cu o înfăţişare înspăimântătoare. Ochii bătrâ
nului erau ca nişte cărbuni roşii, un păr lung şi cărunt îi cădea 
Pe umeri în cârlionţi încâlciţi ; îmbrăcămintea lui de-o croială 
rdin alte vremi, era ruptă şi murdară, şi lanţuri grele şi ruginite 
îi atârnau de mâini şi de gleznele picioarelor. 

»— Scumpul meu Domn, îi zise Mr. Otis, v'aşi ruga tare 
tault să vă ungeţi puţin lanţurile,, v'am adus aci acest tub care 
conţine o unsoare specială. „Rising-Sun-Lubricator" recunos
cută ca eminentă; o singură întrebuinţare ajunge,, iar pe hârtia 
'nvelitoare, veţi găsi cele mai strălucite certificate ale somi
tăţilor noastre teologice. Vi-1 pun uite aci, alături de lumânare, 
§i dacă veţi mai avea vreodată nevoe, vă mai procur cu plă
cere. Zicând aceste cuvinte ambasadorul Statelor-Unite puse 
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tubul pe o masă de marmura, intră în odaie şl se culcă. 
Stafia din Canterville rămase câteva minute mută de înW 

dignare ; apoi aruncă furioasă tubul la pământ şi fugi dealun-
gul coridorului, scoţând nişte gemete lugubre şi împrăştiind o 
lumină verde în jurul său. Când ajunse la scara cea mare de 
stejar, se pomeni deodată că se deschide o uşă, două mici SH 
luete în cămăşuţe albe se iviră în prag şi o pernă mare îi sbură 
în cap. Nu mai e timp de pierdut, gândi stafia şi, întrebuinţând 
a patra dimensiune pentru a fugi mai repede, dispăru orin pe-̂  
rete ; după aceasta casa se linişti. 

Când stafia ajunse într'o odae mică şi tăinuită din aripat 
stângă a castelului, se sprijini obosită de o rază de lună pen
tru a-şi mai veni în fire şi începu să cumpănească serios sit 
tuaţia ei fată de cele petrecute. Niciodată, în strălucita şi Iun-* 
ga sa carieră de 300 ani nu fusese ofensat cu atâta obrăzni
cie, îşi aduse aminte de ducesa-mamă, care stând în faţa o-
glinzei, cu dantelele şi diamantele ei, căpătase crampe ner< 
voase la vederea sa ; apoi de cele patru servitoare care de
veniseră isterice numai pentru că el le zâmbise din dosul unei 
perdele; îşi aduse aminte de preotul parohiei, căruia îi stinsese 
lumânarea pe când acesta citea în bibliotecă şi care de atunci 
se tot caută de nervi ; de bătrâna Doamna de Tremouillac, 
care trezindu-se într'o dimineaţă şi văzând în fotoliu un sche
let care citea în albumul-jurnal al ei, căpătă o meningită, zăcu 
şase săptămâni de boală grea şi după ce se întrema deveni 
foarte pioasă şi rupse orice legătură cu Domnul de .Voltaire, 
cunoscutul liber cugetător. îşi aduse aminte de noaptea aceea 
teribilă în care răutăciosul lord Canterville fu găsit horcăind 
aproape sufocat, având vărâtă în gât o carte de joc —. valetul 
de pică — şi cum înainta de a-şi da sufletul, mai mărturisise 
că înşelase cu ajutorul acestei cărţi pe Charles James Fox, 
luându-i 50.000 de lire sterlinge la joc ; drept pedeapsă, sta
fia i-a băgat această carte pe gât. 

Toate faptele sale mari îi reveneau în memorie, începând 
cu servitorul care s'a împuşcat în biserică fiindcă văzuse o 
mână verde bătând toba la geam, şi până la frumoasa Lady 
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stumeio care trebui sa poarte totdeauna o panglică de catifea 
neagră în jurul gâtului pentru a ascunde urma arzătoare a 
cinci degete întipărite în carnea ei albă, şi care la urmă tot sa 
înecă în iazul din fundul parcului. Cu egoismul înflăcărat al u« 
nui adevărat artist, îşi retrăi în gând cele mai celebre roluri 
ale sale şi zâmbi cu amărăciune gândindu-se la apariţia lui de 
acum câţiva ani ca „Ruben cel Roşu sau Copilul gâtuit", ori cal 
„Uriaşul Qibeon, vampirul din Bexley-Moor." Se gândi la fu-j 
roarea ce făcuse într'o frumoasă seară de Iulie, când începu s# 
joace popice cu propriile sale ciolane, pe terenul de tennis. Şi 
acum mi-ţi vin nişte neobrăzaţi americani moderni, care îi o* 
feră ulei „Rising-Sun" pentru uns lanţurile şi îi aruncă perne în 
cap! Era cu putinţă de suportat aşaceva? Niciodată în istoria! 
universală nu fusese maltratată astfel o stafie! Jură să se răz-^ 
bune si rămase dusă pe gânduri până la ivirea zorilor. 

III 

A doua zi, familia Otis vorbi numai de stafie. Ambasadorul 
Statelor-Unite era, fireşte, cam supărat deoarece stafia nu dă-î 
duse destulă importanţă cadoului pe care i-1 făcuse. — Nu am 
deloc intenţia să aduc vre-o jignire personală acestei stafii, şi 
recunosc că, având în vedere timpul îndelungat de când locu
ieşte în acest castel, nu era tocmai politicos să i se arunce per-f 
ne în cap. La această justă observaţie mă simt cam stingherit 
să mărturisesc că gemenii începură să râdă cu hohote- Pe de 
altă parte însă, urmă d-1 Otis, dacă se încăpăţânează să nu-şî 
ungă lanţurile, voiu fi silit să i le scot; zgomotul care-1 face pe 
ganguri, e insuportabil şi nu te lasă să dormi. 

Toată săptămâna fu linişte în castei; nu se mai pomeni 
Aici urmă de stafie; numai pata de sânge apărea în fiecare di--
mineaţă şi lucru şi mai curios! ea îşi schimba zilnic culoarea 
ca un cameleon: câteodată era roşu închis; alteori roşu deschis 
Şi odată familia Otis o găsi» spre marea surprindere a tuturora, 



că avea culoarea verde a smaraldului. Aceste variaţhmi de cu
lori îi distrau foarte mult, ba chiar ajunseră să pună în fiecare 
seară rămăşaguri în privinţa culoarei de a doua zi. 

Singura făptură care nu lua deloc parte când se făceau 
astfel de -glume, era mica Virginia; de câte ori zărea pata de 
sânge, se întrista şi în ziua când aceasta deveni verde, începu 
«ă plângă cu ciudă, 

A doua apariţie a stafiei fu Duminecă seara. Nu mult după 
ce top se culcaseră, se auzi un zgomot îngrozitor venind din 
bolul de intrare. Alergară cu toţii jos şi găsiră o armură vecho 
răsturnată pe mozaic, depe soclul unde stătea de obiceiu; stafia 
din Canterville şedea într'un fotoliu vechiu şi îşi freca îndure
rat genunchii. Gemenii îşi aduseră repede arcele, le încurcară 
cn ghemotoace de hârtie şi traseră asupra stafiei, cu o sigu
ranţă pe care şi-o câştigaseră în urma unor îndelungate exer
ciţii asupra profesorului lor de caligrafie. Ambas rul State-
lor-Unite scoase în vţemea asta un revolver şi îndreptându-1 
către stafie,' strigă conform etichetei din California: „Sus ma
nile!" Stafia sări de pe scaun scoţând un urlet de furie sălba
tică şi, năpustindu-se printre ei,dispăru împrăştind fum în jurul 
său; avu grijă să stingă în treacăt lumânarea lui Washington, 
Etsându-i astfel pe toţi în mtunerec. Ajungând sus pe scară, 
stafia se opri puţin ca să răsufle şi pentru a-i speria pe aceşti 
americani obraznici, se hotărî să izbucnească în renumitul său 
râs diabolic; pe acesta îl mai întrebuinţase şi în alte ocazii, cu 
mult succes. Acest râs făcuse —- se zice i— să înălbească într'o 
singură noapte peruca Lordului Raker; trei guvernante franceze 
ale lady-ei Canterville fură atât de îngrozite încât îşi deteră 
demisia părăsind imediat castelul. Aşadar, porni şi acum 
acel râs atât de înfricoşător şi puternic care făcu să răsune 
prelung bolţile castelului; de abia se stinseră însă întâile ecouri 
$ deschizându-se o. uşă apăru d-na Otis într'o haină albastră 
de dimineaţă şi îi zise: — „Mi se pare că nu vă simţiţi tocmai 
bine; v'am adus aci o sticluţă cu picăturile Doctorului Dobells; 
dacă vă doare cumva stomacul, încercaţi cu aceste picături şi 
veţi vedea că vă vor face mult bine. Stafia se uită la ea. foc si 
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pară de mânie, şl se gândi să se prefaci pe loc într'un câine ne
gru, — scamatorie în care-şi câştigase o meritată reputaţie; 
auzi însă paşi pe sală şi se răsgândi, multumindu-se să dispară, 
scoţând un urlet amortiu şi lăsând în urma sa o lumină fosfo* 
tescentă — grozav de grăbit, căci gemenii veniau iar drept 
spre eL 

Ajunse în camera sa abătut şi aproape bolnav de supărare. 
Cruzimea gemenilor şi materialismul grosolan al d-nei Otis e-* 
rau într'adevăr lucruri mai mult decât jignitoare; dar ceeace fl 
aecăjia mai mult era faptul că nu mai putuse suporta greutatea 
vechei lui armuri; avusese speranţa că, îrnbrâcându-se cu ea, 
va putea speria chiar şi pe aceşti americani moderni; era doa
ră armura lui proprie pe care o purtase cu atâta suces acum 
vreo trei sute de ani în lupta de întrecere dela Kenilworth, cu 
care prilej îl felicitase însăşi tânăra regină. Şi adineauri, când 
voise să încerce această armură, greutatea zalelor şi a coifului 
îl copleşise, şi din această cauză căzuse cu ea la pământ, ră-< 
nindu-şi genunchii şi scrântindu-şi o mână. 

După această întâmplare se simţi câteva zile rău de tot şi 
nu-şi părăsia odaia decât pentru a reînoi pata de sânge. Se în
dreptă însă în scurt timp şi hotărî să facă o a treia încercare 
pentru a înfricoşa şi pune la respect pe ambasador împreună 
cu întreaga sa familie. Alese pentru aceasta ziua de Vineri trei-* 
sprezece August şi se ocupă toată ziua cu trecerea în revistă a 
costumelor lui. Se hotărî în sfârşit să-şi aleagă o pălărie mare, 
moale, cu o pană roşie, un cearşaf sdrenţuit cu dantele la guler 
şi la mâneci şi un pumnal ruginit. Către seară începu să plouă, 
iar vântul zguduia cu putere uşile şi ferestrele vechiului casteL 
Era tocmai vremea care îi plăcea mai mult. Planul lui era urmă
torul : voia să se furişeze încet de tot în camera lui Washington 
şi stând la piciorul patului, să-i şoptească tot felul de vorbe aiu
rite, apoi, acompaniat de o muzică invizibilă, să-şi înfigă de trei 
ori cuţitul în piept. Purta sâmbetele mai ales lui (Washington, 
deoarece ştia că el e acela care ştergea mereu cu „Pjnkerton" 
celebra pată de sânge. După ce va fi băgat în răcori pe tânărul 
acesta uşuratic si semeţ, avea de gând să se ducă în camera de 
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culcare a soţilor Otis, să atingă cu o mână de gmaţă îruntea 
d-nei Otis, iar soţului ei să-i şoptească cu o voce surdă, tainele 
îngrozitoare ale cimitirelor, până îl va face să dârdâie de groa-i 
za. In privinţa Virginiei nu era încă hotărît cu ce s'o sperie; 
era drăguţă şi blândă şi nu-1 supărase niciodată. Câteva sus
pine înfundate venite din dulapul cu haine vor fi îndeajuns pen
tru ea, iar dacă nu s'ar trezi totuş la auzul acestora, atunci ar 
mai putea trage cu degete tremurânde şi de cuvertura patului ei-
Cât despre gemeni, era hotărît să-i înveţe bine minte. Mai întâi 
Ii se va aşeza pe piept, pentru a le da senzaţia de groază a înă-i 
buşirii. Apoi, se va lungi între ei doi — căci paturile lor erau li-s 
pite — sub înfăţişarea unui cadavru verde şi rece ca gbiaţa; 
şi va sta nemişcat până când gemenii vor încremeni de spaimă; 
apoi aruncându-şi deodată cearceaful, se va târî prin odae, cu 
oasele înălbite şi cu un ochiu rotitor în orbită; acesta era rolul 
său poreclit „Daniel cel mut" sau „scheletul sinucigaşului" cu 
care mai avusese faimoase succese şi care părea tot atât de buo 
ca şi renumitul său „Martin nebunul, sau misterul voalat"c 

La zece şi jumătate auzi familia ducându-se la culcare; 
câtva timp răsună încă râsul de şcolari ştrengari ai neastâmn 
paraţilor gemeni, apoi se făcu tăcere. Când ceasul bătu două
sprezece, stafia se porni la drum. Bufniţa lovea cu aripile în 
geamuri, cioara croncănea stând cocoţată pe stejarul cel bă* 
trân, iar vântul gemea prin casă ca un suflet chinuit. Dar fa
milia Otis dormea liniştită, nepăsătoare de nenorocirea ce se 
apropia, iar prin sgomotul vântului şi ropotul ploii se auzea to-< 
tuşi sforăitul regulat al ambasadorului Statelor-Unite. Stafia 
apăru atunci tiptil prin perete având pe buzele încreţite un zâm
bet atât de răutăcios şi sinistru, încât şi luna îşi ascunse faţa în 
nori văzându-1 trecând în dreptul înaltei ferestre gotice pe care 
erau zugrăvite, în albastru şi aur, blazonul stafiei chiar, şi al 
soţiei sale asasinate; lunecă încet mai departe ca o umbră fu
nestă, de care însuşi întunericul părea că se sperie. Odată i se 
păru că strigă cineva, se opri şi ascultă; dar era numai lătra-* 
tul îndepărtat al unui câine; îşi urmă mai departe calea, mur* 
murând blesteme ciudate de prin secolul al XVI-lea. si îmoufi-i 
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gana când şi când cu pumnalul inima nopţii. Ajunsese ia capă
tul coridorului care ducea spre camera lui Washington. Se opri 
aci un minut. Vântul sufla prin cârlionţii săi lungi şi cărunţi şi 
făcea să fâlfâie fantastic şi grotesc cutele cearceafului care 
învăluia stafia. Atunci ceasul bătu un sfert după miezul nopţii 
şi spectrul simţi că a sosit momentul pentru împlinirea celor 
plăzmuite. Zâmbi cu mulţumire şi înainta câţiva paşi; se 
însă îndată cu groază înapoi, ascunzându-şi faţa palidă în ma
nile lungi osoase: drept în fata lui stătea o altă stafie îngrozi
toare şi neclintită, ca o statuie, monstruoasă ca visul unui ne
bun. Capul ei era pleşuv şi lucios, fata rotundă şi grasă şi albă, 
iar un râs hidos îi scâieiase parcă trăsăturile într'uji rânjet 
etern. Din ochi tâşnia o lumină stacojie, gura îi părea un hău 
de foc, iar corpul înalt ca de uriaş era acoperit cu un sinistru 
giulgiu alb ca şi al lui. Pe piept purta atârnată o tabla cu lit 
vechi şi neobişnuite — poate un pomelnic îngrozitor de 
şi nelegiuiri fără seamăn — în mâna dreaptă ţinea o g 
ghintuită de oţel strălucitor. 

Stafia din Canterville care până atunci nu mai văzuse 
stafie, se sepriă, fireşte, grozav, la vederea acesteia şi după ce 
mai privi odată furiş, o luă la fugă înspre odaia sa, bâjbâind 
prin coridor, împiedecându-se în cearşeaful său lung şi scă
pând pumnalul ruginit tocmai în cişmele de vânătoare ale am
basadorului, în care servitorul îl şi găsi a doua zi. Ajunsă în 
camera sa, stafia se aruncă pe pat şi îşi ascunse capul sub pla-i 
puma. După puţin însă se trezi în el dârzul şi neînfricoşatul cu
raj al Cantervililor de odinioară şi se hotărî să se ducă la ceaT 

laltă stafie şi să-i vorbească, decum se va lumina de ziuă. Aşa-
\ ^ dar, îndată ce aurora argintase cu atingerea ei dealurile, se 

îndreptă spre locul unde ochii săi zăriseră pentru prima oară fio-: 
<̂ tT*"" roasa fantomă; îşi spunea la urma urmelor, că e mai plăcut 

să fii în tovărăşia altei stafii, decât singur, iar cu ajutorul a-
cestui nou prieten va putea lupta mai victorios contra geme
nilor. Când ajunse însă. acolo îl cuprinse groaza de ce'eace-i fu 
dat să vază. I se întâmplase desigur stafiei vre-o nenorocire, 
căci în găoacea ochilor, lumina era stinsă, ghioaga lucie îi că-s 
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zuse cflti mana iar trapul ci cmar, se sprijinea cam mototol, de 
perete, într'o poziţie tare sucită şi necomodă. Simon de Canter-
ville se repezi la ea, o trase de mână ca s'o îndrepte, dar spre 
nespusa lui groază, văzu capul uriaşului rostogolindu-se pe jos, 
corpul mistuindu-se parca, şi nu-i rămase în mână decât o 
perdea albă de pat, o coadă lungă de mătură, iar la picioarele 
sale zăcea un dovleac gol înăuntru. Stafia, uluită, neputându-şi 
da seama de această ciudată transformare, apucă atunci cu 
grabă tăbliţa şi citi, în lumina palidă a zorilor, următoarele cu
vinte: 

SUNT STAFIA OTIS 
Singura fantomă veritabilă şi originala 

Păzifi-vă de contrafaceri 
Toate ceîelcîte sunt falsificate 

Adevărul deplin îi apăru acum ca o lumină! Îşi Dătusera 
joc de el, şi el căzuse în cursă! In ochii spectrului străluci pri
virea sălbatică a Cantervililor; scrâşni din dinţii lui ştirbi şi ri
dicând în sus manile sale osoase, jură în frazeologia pitorească 
a vechiului stil: „Când Chantecler va trâmbiţa vesel pentru a 
doua oară, se vor întâmpla fapte groaznice şi sângeroase, iar 
moartea cu paşi tiptili se va furişa prin casa asta". 

Abia rostise acest jurământ teribil şi se şi auzi din apro
piere cântecul cocoşului. Stafia râse prelung, înăbuşit, amar şl 
aşteptă. Trecu ceas după ceas, dar dintr'o cauză oarecare co
coşul nu mai cântă şi a doua oară. In sfârşit, pe la şeapte ju
mătate auzi paşii servitoarei şi fu silit să renunţe la groaznica 
lui pândire şi să se retragă, cu paşi dârzi, în camera sa, cu
fundat în gânduri şi amărît din pricina zădărnicirii jurământu--
lui său. Răsfoi o mulţime de cărţi vechi din vremea cavalerilor 
şi găsi în ele că, oridecâteori se pronunţase acest jurământ, co-< 
coşul cântase şi a doua oară. „Să-I ia dracu pe cocoşul acesta 
trândav 1 mormăi ei. Pe vremea mea i-aş fi trimes o suliţă si-
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gură în gâtlej, şi-1 siliam eu să-şi mai horcăie odată cucun-
gul, înainte de a, muri!' Zicând acestea, se întinse într'un scump 
cosciug de bronz şi rămase să se odihnească în el până scar? 
târziu-

W 

In ziua următoare, spectrul se simţi slab şi obosit; ultimele 
săptămâni îi aduseră atâtea emoţii încât nervii îi erau într'o 
stare de plâns; cel mai mic zgomot îl făcea să tresară. Cinci 
zile stătu în camera Iui şi lăsă până şi pata de sânge în pără
sire; îşi zioea că dacă aceşti americani nu doresc să aibă pata, 
atunci sunt şi nedemni de ea. Avea, evident, deaîace cu oa
meni cu o cultură inferioară, cu totul incapabili să preţuiască 
valoarea simbolică a unui spectru domestic. Avea însă o dato
rie sfântă de îndeplinit: să umble odată pe săptămână prin co
ridoarele castelului şi în Miercurea întâia a lunii să stea la fe
reastra cea mare gotică din sală şi sa bolborosească de acolo 
la vorbe şi blesteme încurcate. Aceste două obligaţii trebviia să 
le respecte : era o chestie de onoare şi conştiinţă- Aşadar, 
când sosi Miercurea, o porni între orele douăsprezece şi trei 
din noapte dealungul coridorului, îşi dădu însă toată silinţa ca 
să nu facă deloc, zgomot; îşi scoase chiar cizmele şi păşea cât 
putea de încet pe podelele vechi şi aproape măcinate de carii; 
purta o manta largă de catifea neagră şi îşi unsese chiar lanţu
rile cu „Rising-'Sun-Lubricator", unsoarea pe care i-o recoman
dase atât de călduros ambasadorul. Pentru aceasta, mărturi
sesc, a trebuit să-şi calce pe inimă şi a trebuit să facă şi un de
mers greu. într'o seară pe când familia Otis era tocmai la ma
să, se furişă în camera lui Mr. Otis şi luă tubul, înţelegând me
ritul nepreţuit al acestei invenţii folositoare. Insă nici în urma 
acestei precauţiuni nu fu cruţat de cicălelile americanilor. Se 
împiedica mereu pe întuneric de frânghii legate deacurmezisul 
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coridoarelor, Iar intr'o seara, pe când stana era deghizată ca 
vânătorul „Isaak cel negru", alunecă pe o podişcă oblică unsă 
cu un strat gros de unt, pe care gemenii o aşezaseră dela uşă 
până la scară, şi veni pe ea de-a berbeleacul, până jos< 
Acest din urmă fapt îl supără într'atât încât se hotărî 
să facă o ultimă încercare pentru a-şi menţine demnitatea şi 
poziţia sa socială; avea de gând să apară obraznicilor băetani 
în noaptea următoare, în renumitul său rol „Contele fără cap". 

De aproape şeaptezeci de ani nu mai apăruse în acest rol 
— de atunci de când o speriase atât de tare pe frumoasa Lady, 
Barbara Modish, încât aceasta desfăcu a doua zi logodna sa cu 
bunic'.;l actualului Lord Canterville şi fugi cu frumosul Jak 
Castletown la Gretna Green, declarând că pentru nimic în lu
me nu s'ar căsători cu un Canterville a cărui familie permite u-< 
nei stafii oribile să se plimbe pe terasă într' amurg. Bietul Jak 
fu omorît mai târziu într'un duel şi Lady Barbara muri şi ea de 
durere, până 'ntr'un an ; un succes necontestat, pe toată linia, 
pentru stafie. Dar rolul acesta era una din creaţiunile cele mai 
dificile şi îi trebuiau trei ore în cap pentru a face pregătirile 
necesare. In sfârşit totul fu gata şi stafia era destul de mulţu
mită de înfăţişarea sa. Cizmele cele mari de vânătoare, nu-i 
vorbă, îi ajunseseră cam largi şi nu putuse găsi decât unul din 
cele două pistoale, totuşi mergea şi aşa, iar la ora unu ieşi prin 
perete şi porni, ferindu-se—.dealungul coridorului. Când ajunse 
în dreptul camerei gemenilor, care, din cauza culoarei perdele
lor ei, purta şi numele de iatacul albastru, găsi uşa întredes
chisă. Voind să-şi facă o intrare măreaţă, deschise larg uşa, 
deodată — buf ! căzu asupră-i o găleată cu apă rece care-1 
udă leoarcă până la piele; auzi în aceeaş clipă râsul înfundat 
al gemenilor în patul lor. Fu atât de speriat încât nu ştiu cum 
să dispară mai repede, şi a doua zi trebui să stea în pat, răcit, 
prăpădit. Singura lui mângâiere era că nu avusese şi capul la 
el, căci urmările ar fi fost mult mai grave. 

După această întâmplare, biata stafie îşi luă nădejdea să 
mai poată speria pe aceşti americani ordinari; se mulţumea 
numai să se strecoare din când în când în papuci prin gangu* 
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nie castelului, legat cu o batistă roşie la gât, de frica vreunei 
jtioui răceli. Avea la ea numai o mică archebuză pentru a se 
putea apăra în contra unui eventual atac al gemenilor. Dar lo« 
Vitura principală o primi pe ziua de şaptesprezece Septembrie. 
In seara aceea stafia se îndreptă înspre bibliotecă pentru a mai 
împrospăta pata de sânge; făcea, mergând, observaţii sarcas
tice la platinofotografiile mărime naturală, ale ambasadorului 
şi consoartei, cari înlocuiseră portretele în ulei ale străbunilor 
familiei Canterville ; era îmbrăcat simplu dar cuvincios ; un 
cearşaf alb pătat din loc în loc cu ţărână de cimitir, o făşie de 
pânză care-1 lega sub fălci, iar în mână tinea o lanternă mică 
şi o sapă de gropar; reprezenta astfel pe „Ionas cel fără de 
mormânt sau desgropătorul de cadavre". Pe când mergea aşa 
agale înspre bibliotecă — să fi fost două dimineaţa — săriră 
deodată dintr'un colt al sălii două siluete care îi zbierară: 
„buu!" în ureche şi dispărură. Stafia, cuprinsă de spaimă ne-<. 
bună, o rupse de fugă, dar ajungând în dreptul scărilor dădu 
cu ochii de blestematul de |Washington care aştepta acolo 
înarmat cu o stropitoare mare de grădină; încerciut astfel de 
duşmani, se grăbi să dispară prin marea sobă de tuci şi făcând 
astfel un mare şi anevoios înconjur prin burlane şi coşuri, a-
junse cu chiu cu vai, în camera ei, negru tot de funingine. După 
aceste nenorociri care se ţinuseră lanţ, stafia, jignită, desnădăj-s 
duită, istovită, renunţă cu desăvârşire de a mai umbla noaptea 
prin castel. Gemenii o aşteptară câteva seri dearândul cu deo
sebite surprize, dar în zadar! întreaga familie Otis crezu că, 
hotărît, stafia a părăsit castelul; Mr. Otis organiză un pic-nic 
extraordinar şi scrise chiar o scrisoare Lordului Canterville, 
prin care-1 anunţă cu plăcere de dispariţia stafiei. Lordul, 
foarte încântat, răspunse imediat ambasadorului exprimându-şi 
toată bucuria. Familia Otis însă se înşelase când se legăna în 
nădejdea că stafia a părăsit castelul. Aceasta se găsia în ca.-> 
mera sa tăinuită şi, deşi greu bolnavă, fierbea de dorinţa răzbu
nării contra întregii familii şi mai ales contra tânărului duce 
de Cheshire, de care află că era invitat la castel şi pe care era 
foarte supărat, din cauza unui conflict ivit, în veacul trecut în-
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trc dânsa şl un strămoş al tânărului duce. îşi pregăti rolul, li
nul din cele mai îngrozitoare, pentru a speria pe duce, dar în 
ultimul moment, frica de cei doi gemeni îndrăciţi o împiedecă 
să-şi părăsească odaia, aşa că micul duce putu să doarmă li
niştit în patul său somptuos şi să viseze de Virginia, de dragul 
căreia se afla pe-aicl 

v: 

Câteva zne mai târziu Virginia ieşise ia plimbare calare, 
întovărăşită de tânărul' ei' cavaler cu plete blonde. Făcând un 
salt prea îndrăzneţ peste un gard viu îşi sfâşia atât de tare ro
chea de călărie, încât fu silită să se întoarcă Ia castel şi, pentru 
a nu fi văzută cu rochia ruptă, urcă prin scara mică din dosul 

•castelului. Trecând' prin dreptul vedici camere a gobe'inuiilor 
a cărei uşă era deschisă, i se păru că vede pe cineva înăuntru 
şi crezu că e camerista mamei sale care venea uneori să lucreze 
m acea odae ; întră înăuntru ca s'o roage să-i dreagă rocliia, 
însă spre grozava ei surpriză dete acolo de stafia din Cantcr-
ville în persoană. Şedea la fereastră şi privia la frunzişul, aurit 
şi roşietic care zbura prî văzduh pentru a cădea apoi mort la 
pământ. îşi sprijinise capul în mâini şi toată, făptura sa expri
ma o tristeţe infinită. Părea atât de singură şi părăsită încât 
mica Virginia care se gândise s'o şteargă repede din cameră, 
se opri cuprinsă de milă, pentru a consola pe biata stafie. Pasul 
ei era atât de uşor şi melancolia stafiei atât de profundă încât 
aceasta nu băgă de seamă pe fată decât când începu să vor* 
bească. 

— Mi-e aşa de milă de d-voastră domnule, îi zise ea; mâi
ne pleacă însă fraţii mei înapoi la şcoala lor din Eton şi dacă.a-
veti de gând să vă purtaţi apoi ca un om. bine crescut, atunc 
nu veţi mai fi necăjit de nimeni ! 

*— Este cu desăvârşire naiv şi absurd să ceri aşa ceva u 
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nel stăm, răspunse ei privind cu o mutră trăznită pe fata dră
gălaşă, care îndrăznea să-i vorbească ; eu trebue să hoinăresc 
toată noaptea, să-mi zăngănesc lanţurile, să suspin prin gaura 
cheii; acesta este doară singura mea raţiune de a îi! I 

I— Aşa ceva nu este câtuşi de puţin o raţiune pentru o viaţă, 
mai ales când ştii foarte bine că în adevărata viaţă ai fost 
un om foarte puţin raţional şi chiar rău; d-na Umney ne-a 
spus, chiar din prima zi a venirei noastre aci, că ţi-ai omorât 
nevasta. 

— Asta de, nu zic,—este adevărat, spuse stafia cam ne
căjita; dar aceea,«iă rog, a fost o chestiune pur familiară şi nu 
interesează pe nimeni altul. 

— Este o mare nelegiuire ca să omori pe cineva, spuso 
Virginia cu mare severitate, pe care o moştenise De semne 
ţlela vreun străbun puritan. 

— Oh, dacă ai şti cât urăsc aceste eftine predici de mo
rală abstractă ! Nevasta mea era foarte urîtă, nu-mi scrobia 
niciodată manşetele cum secade şi nu se pricepea deloc la 
bucătărie. Ca să-ţi faci o idee: într'o zi am fost la vânătoare şi 
împuş un cerb mare; ei şti d-ta cum mi 1-a adus la masă ? — 
Dar în sfârşit, astea sunt azi lucruri indiferente, căci este aşa 
de mult dcatunci; dar nu pot găsi că a fost frumos din partea 
fraţilor ei, să mă lase să mor prin groaznicul chin al foamei, 
numai din cauză că le-am ucis odorul de soră. 

—Te-au lăsat să mori de foame? Oh, d-le Spectru, vreau 
să zic Sir Simon, ţi-o fi tare foame ? Am la mine un sandwich 
în gentuţă, vreţi să-I primiţi ? 

— Iţi mulţumesc foarte mult, dar n'am ce face cu el; de 
multă vreme nu mai obişnuesc să mănânc; totuşi e foarte dră
guţ din partea d-tale, —eşti mult mai amabilă decât toţi ceilalţi 
membri ai familiei, care sunt nişte ţipi vulgari, necinstiţi şi 
scârboşi. 

•— Destul ! strigă Virginia, bătând din picior. D-voastră 
sunteţi vulgar şi scârbos, iar în privinţa necinstei, ştiţi foarte 
bine. râmâie între noi. că mi-ati furat toate voDselele de Dictat, 
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pentru a împrospăta mereu pata cea ridicolă de sânge din bi
bliotecă ! La început aţi luat toate culorile roşii chiar şi ver-
million-ul, încât, nu mai puteam picta nici un apus de : oare f 
apoi de nevoie, mi-afi luat verdelc-smarald şi galbenii! de Torn 
şi, la sfârşit, nu mi-a mai rămas decât indigo .si albul ic China, 
aşa că nu mai puteam picta altceva decât peisagii in clar de 
luna care fac o impresie atât de melancolică şi care sunt atât 
de greu de pictat! N'am spus nimănui nimic despre dispariţia 
culorilor, nu te-am trădat, deşi mi-era ciuclă şi deşi te vedeam 
căzând în ridicol, căci cine a mai văzut vreodată pete verzi 
de sânge ? 

—Dar ce puteam să fac, răspunse stafia cam umilită; azi" 
e foarte greu să găseşti sânge adevărat şi dacă fratele d-tale 
se îndârjia să şteargă mereu pata, aveam şi eu cred, tot drep
tul să iau culorile d-tale. Cât priveşte nuanţa sângelui, aceasta 
este chestie de gust ; de exemplu : Cantcrvillii au sânge al
bastru, cel mai albastru din toată Anglia, day pecât ştiu vouă 
Americanilor nu vă place această nuanţă, ori mi vă pasă de 
loc de aceste lucruri, 

— In privinţa aceasta nu puteţi şti nimic; cel mai bine ar 
fi dacă aţi emigra peste ocean pentru a vă complecta la faţa lo
cului informaţiile. Tata ar fi fericit să vă poată procura un 
paşaport gratuit şi cu toate că acolo se plăteşte taxă mare 
lie import pentru orice lucru spiritual, totuşi, d-le Spirit, nu veţi 
avea neplăceri şi nici dificultăţi prea mari la vamă, funcţionarii 
fiind acolo cu toţii democraţi. Vă asigur că odată ajuns la New-
York, veţi avea itn marc succes. Acolo sunt sumedenie de per
soane care ar da cu plăcere 1000 de dolari pentru a avea un 
străbun, şi mult mai mult încă pentru a avea o stafie a familiei. 

-- Mie unuia nu cred să-mi placă în America, zise stafia. 
— Poate fiindcă nu posedăm ruine şi nici antichităţi ? în

trebă ironică Virginia. 
— Cum ! răspunse stafia, cum puteţi spune că n'aveţi 

ruine, că n'aveţi vechituri! Aveţi doar marina precum şi ma
nierile d-voastră ! 

— Bună seara, făcu Virginia, plec şi am să rog pe tata sa 
mai prelungească gemenilor vacanta cu oot zile. 
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— Te rog, te rog, nu pleca miss Virginia, strigă stafia, 
sunt aşa de singur şi nenorocit, încât nu mai ştiu ce să fac ! 
Cum aş mai dori să dorm, şi nu pot. 

— Astea sunt prostii, n'ai decât să te culci în pat şi să 
stingi lumânarea. Greutatea e câteodată să te til treaz, mai a-
les la biserică, dar ca să adormi, nimic mai uşor. Lucrul ace
sta îl ştiu şi copiii mici, şi doară nu sunt cine ştie ce filosofi. 

—N'am mai dormit de trei sute de ani, răspunse tristă sta
fia, şi sunt atât de obosită ! 

Virginia deveni deodată serioasă, buzele ei tremurară ca 
două petale de trandafir. Se apropie de stafie şi privind în faţa 
ei bătrână şi încreţită îi zise încet:— sărmană, sărmană stafie, 
oare nu găseşti într'adevăr un locşor unde să poţi dormi ? 

— Departe, în dosul acelor păduri, este o grădină mică\ 
răspunse stafia cu o voce visătoare şi pierdută. Acolo creşte 
iarba înaltă, acolo înfloresc cucutele, şi privighetorile cânta 
toată noapta. Ele cântă toată noaptea şi luna rece de cristal 
priveşte în jos şi salcia îşi întinde ramurile plângătoare asu 
pra celor care dorm ! 

Ochii Virginiei se turburară de lacrimi şi ea îşi ascunse 
fata între mâini. — Vorbeşti de grădina morţii, şopti ea cu o 
voce albă. 

— Da, moartea, trebue să fie aşa de frumoasă moartea. 
Să poţi sta în pământul cenuşiu şi moale în timp ce vântul a-
die prin iarba înaltă ; să nu ştii nici de ieri, nici de mâine, să 
uiţi de timp şi de viata.—sa ai pace ! D-ta mi-ai putea ajuta 
miss Virginia ; poţi să-mi deschizi porţile mortei căci în pute-
j-ea d-tale este iubirea—şi iubirea e mai tare ca moartea! 

Virginia tremura, fiori reci îi străbăteau corpul şi câteva, 
minute domni tăcere. 

Atunci stafia vorbi iar, şi vocea ei părea un suspin al vân
tului: —Ai cetit vreodată vechea proorocire scrisă, pe fereas
tra mare din bibliotecă ? 

— Oh, de câte ori! strigă Virginia, o ştiu foarte bine pe 
de rost ; e pictată cu litere daurite, întortochiate si cu greu de. 
'descifrat: sunt numai şase. versuri:. 
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Când o fecioară blondă va izbuti a pune 
Pe spectru în genuche si 'n gura-i rugăciune, 
Când pentru el un înger va plânge un plâns curat 
Şi iar sub flori va râde migdalul mort, uscat, -m 
Atuncia se va frânge pe veci blesiemu-acef 
$i pacea reintra-va în soectru si 'n castel 

Nu pot pricepe însă înţelesul acestor cuvinte ! 
'— Aceste cuvinte înseamnă, că d-ta trebue să plângi peri-: 

trti mine şi păcatele mele, căci eu nu am lacrimi ; trebue să te 
rogi pentru, mine şi pentru sufletul meu, căci eu n'am credinţa, 
şi atunci, dacă ai fost totdeauna îngerul curat, bun şi blând,-^ 
moartea se va milostivi de mine şi-mi va reda pacea. Vei vedea; 
umbre îngrozitoare în întuneric, urechea d-tale va auzi su
nete înfiorătoare.dar nu ti se va întâmpla nici un rău, căci 
toate puterile iadului sunt zadarnice fată de nevinovăţia unei 
copile. -

Virginia nu răspunse, iar stafia îşi frângea mîlinele cu du-i 
rere privind la căpşorul ei blond înclinat în piept. Deodată 
Virginia se ridică, palidă, dar cu ochii strălucitori : 

!— Nu mi-e frică, zise ea cu glas hotărît, vreau să fiu înge
rul d-tale şi voi ruga cerul să se îndure de d-ta. 

Stafia sări de pe scaun cu un slab strigăt de bucurie, luă" 
mâna Virginiei cu o graţie care amintea vremile de odinioară,; 
şl I-o sărută. Degetele ei erau ca ghiaţa şi buzele îi ardeau ca' 
focul, dar fecioara nu şovăi când, ducând-o de mână trecu cu 
ea prin camera aproape întunecată; animale urîcioase cu cozi, 
de şopârle o priveau, din gobelinul verde, cu ochii bulbucaţi şl 
arzători, se rânjian la ea şulerându-i : „bagă de seamă mică 
yirginie, bagă de seamă şi întoarce-te. Doate nu te vom mal 
jevedea'. 

Dar stafia mergea repede înainte şi Virginia îşi închidea: o> 
difl şl nu da ascultare. La capătul camerei se opriră, şl stafia; 
mormăi nişte cuvinte pe care ea nu le înţelese. Deschise ochtf 
ţi vaza peretele dîispărând aşsrd ca o promoroacă, din fata fii. 
* * fe teal lui 9A deschUe a BSftfcsră Bftlgra adâncă, 
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1 se îăcu rece, dar se simţi trasa de rochie. 
— Repede, repede, striga stafia, căci altfel e prea târzia 

Şi în spatele lor peretele se închise .la loc: .camera cu tapete 
de .gobelin rămase goală. 

VI 

După vre-o -.tece minute, gongul sună, chemând întreagâş 
tamilie la ceaiu ; Virginia însă nu coborî ; d-na Otis trimise; 
servitorul s'o cheme, acesta se întoarse spunând că n'a găsit-a 
în cămara ei. Părinţii nu se îngrijorară deocamdată căci ştiatf 
că Virginia obişnuia, Ia ora asta, să se ducă să culeagă flori în; 
grădină. Când bătu însă ora şase şi ea nu se întoarse, familist 
se nelinişti. Trimeseră întâi băieţii prin parc, dar la şase şi ju* 
mătate se îirtoarsră îără s'o fi găsit. Porniră atunci cu toţii în; 
căutarea ei. Micul duce de Cheshire, în culmea turburării, îi în
soţi şi el. O căutară prin parc, *pe câmp, pretutindeni, dar -nu 
dădură de urma ei. 

Erau desnădăjduiţi, Mica Virginia era pierdută, cel puţin, 
pentru noaptea aceea. Se întoarseră la castel şi se aşezară laţ 
masă cu feţele triste şi abătute. Tocmai ieşeau din sala de 
mâncare, când ceasul din turn bătu miezul nopţîi; abia st) 
stinseră vibraţiile ultimei bătăi şi se auzi deodată o trozrtiturjfj 
grozavă urmată de un ţipăt ascuţit ; un tunet năpraznic zgUhj 
dui casa din temelie, o undă de muzică ce nu avea nimic păi 
mântesc, străbătu aerul, una din tăbliile de stejar ce căpttb 
şiau zidul în capul de sus al scării, sbură deoparte rostogoliri-» 
Idu-se, iar în deschizătură apăru Virginia, alba şi palidă, ţi* 
nând o casetă mică în mână. Se repeziră cu toţii sus pe scări, 
la ea. D-na Otis o strâse furtunos la piept, ducele o acoperi cu 
sărutări, iar gemenii ţopăiră în jurul grupei un dans sălbatic de; 
Piei-Roşii. 

— Pentru Durrmezeu, unde ai îosţ copila mea 1 întrebi 
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ambasadorul, Cecil şi cu mine te-am căutat pretutindeni şl 
mama ta cât p'aci să moară de spaimă ! Să nu ne mai io^! ta 
rog, altădată farse de astea, de prost gust. 

— Farse de-astea se pot juca numai stafiei, numai stafiei» 
cântau gemenii sărind mereu ca nebunii. 

>— Papa, zise Virginia liniştită, am fost la stafie. A murit 
şi trebue să vii să te încredinţezi şi tu. 

A fost un om rău în viaţă dar s'a căit de toate păcatele să-
,vârşite şi înainte de moarte mi-a dat această casetă care con
vine bijuterii foarte preţioase. 

întreaga familie o privi cu mirare înspăimântată, dar ea, 
foarte serioasă, se întoarse şi îi conduse prin deschizătura 
,Hin zid, dealungul unui coridor îngust şi neştiut. Washington 
îi urmă cu o lumânare aprinsă ce-o luase de pe masă. Ajun
seră în sfârşit dinaintea unei uşi grele de stejar şi bătută toată 
în cuie ruginite. Virginia abia o atinse şi uşa se deschise larg; 
se găsiră într'o cameră mică, cu o boltă scundă ; fereastra er4 
zăbrelită; în perete era înţepenit un inel mare do fier şi, în-
lănţuit de acesta, zăcea, pe lespezile de jos, un schelet enorm 
care părea că întinde degetele îuî lungi Osoase, înspre un 
italger şi un ulcior de o formă veche ; acestea erau însă aşezate, 
îastfel, ca mâna să nu le poată ajunge. Urciorul fusese o-
dată plin cu apă căci avea pe dinăuntru o pătură de mucegaiu, 
Pe farfuria de cositor era numai o grămăjoară de ţărână. 
[Virginia îngenuchie lângă schelet, îşi împreună mâinile şi se 
rugă în tăcere pe când ceilalţi priviau cu uimire tragedia în
grozitoare a cărei taină li se desvăhu acum întreagă. 

— Ia priviţi, strigă unul din gemeni, care tocmai se uitase 
aîară prin ferestruică, — priviţi: migdalul cel bătrân şi us-
a' înflorit. In lumina lunii deosebesc foarte bine florile. 

, — Dumnezeu 1-a iertat, zise serioasa Virginia , ridicân* 
!du-se, şi faţa ei strălucea de bucurie. 

r- Eşti un înger, strigă tânărul duce strângând-o în braţe 
fci sărutând-a 
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VII 

Patru zile după aceste ciudate îmtamplări, către ora uns
prezece noaptea, un cortegiu funebru ieşia din castelul Can-
terville. Dricul era tras de opt cai negri, cu câte un moţ bo
gat de pene de strut la cap ; sicriul de plumb era acoperit cu 
o pătură de purpură pe care era brodată în aur emblema Can-
tervillor. 

Deoparte şi de alta a carului mergeau servitorii îmbrăcaţi 
în negru, şi întreg cortegiul făcea o impresie solemnă. Lordul 
Canterville în doliu, venise din Wales anume pentru această 
înmormântare şi şedea împreună cu mica Virginie în prima 
trăsură. Apoi venea ambasadorul Statelor-Unite cu soţia sa, 
apoi Washington cu gemenii şi la urmă, singură în trăsură, 
bătrâna doamnă Umney. Intr'un colt al cimitirului fusese să
pată o groapă adâncă chiar în umbra sălciei, iar părintele 
'Augustus Dampier ţinu un discurs funebru. Când se termină 
ceremonia religioasă, servitorii conform unui vechiu obiceiu 
al familiei Canterville — stinseră făcliile şi sicriul fu coborît în 
groapă. Virginia se apropie şi depuse pe mormânt o cruce ma
re făcută chiar din florile albe şi roşii ale migdalului. In clipa 
aceea luna se ivi între nori inundând cimitirul cu raze argintii, 
şi o privighetoare cânta într'un tufiş. Virginia îşi aduse aminte 
de grădina mortei descrisă de stafie, ochii i se umplură de la
crimi, şi la întoarcere nu vorbi nici un cuvânt. 

A doua zi, înainte de plecarea lordului Canterville la Lan-. 
Ura, d-nul'Olis avu cu acesta o convorbire în privinţa bijuterii-
Jor pe care stafia le dăduse Virginiei şi care erau de o rară fru
museţe. Mai ales un lanţ de rubine, cu o veche ferecătură flo
rentină, era o eapo-d'operă a secolului XVI-lea, şi toate erau, 
'de un atât de mare preţ încât Mr. Otis aproape că nu voia să 
permită fiicei sale, crescută în cea. mai severă simplitate puri
tană, sa păstreze aceste bijuterii şi rugă pe lord să le ia el, 
de oajrece erau relicvii de familie. Lordul Canterville in§.| 
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spuse, strângându-i cu căldură mâna : f— Scumpul meu Mr1, 
Otis, drăguţa d-tale fiică, cu un uimitor curaj, a făcut nenoroc 
citului meu strămoş un mare serviciu, pentru care familia mea] 
şi cu mine îi suntem foarte recunoscători. 

Nu mai încape vorbă, că bijuteriile sunt de acum înaintai 
proprietatea d-şoarei "Virginia şi dacă cumva aşi îndrăzni sal 
le iau, sunt sigur că bătrânul şi răutăciosul meu strămoş s'ac 
scula din mormânt pentru a se răzbuna asupra mea şi a-mi a-, 
mări viaţa. Nu utaţi de asemenea că aţi cumpărat imobilul cu 
stafie cu tot , şi deci şi cu avutul ei. 

Mr. Otis se mai codi, mal stărui în refuzul său? 
bunul Lord însă îl convinse la urmă pe ambasador săi 
păstreze cadoul stafiei pentru Virginia, şi când în anul 

3890 tânăra ducesă de Cheshire fu prezentată la Curte; 
cu ocazia minţii sale, bijuteriile acestea făcură furori. Căc( 
Virginia, căsătorindu-se de îndată ce deveni majoră, cu tână-. 
rul ei pretendent, căpătă într'adevăr un blazon cu o adevărată 
coroană ducală,—aceasta fiind deobicei recompensa micelori 
americane democrate care au fost destul de inteligente şi care • 
s'au purtat bine. 

Erau o pereche atât de frumoasă şi se iubiau atât de mult' 
încât toată lumea se bucura de fericirea lor,—afară numai do, 
Ducesa de Dumbleton care ar fi vrut să-1 însoare pe tânărul 
Duce cu una din cele şeapte fiice nemăritate ale ei. 

Dar mai era un nemulţumit: însuşi Mr. Otis. II iubia mult 
pe duce dar în teorie era adversarul hotărît al titlurilor de ncn 
biete; era foarte îngrijorat—după propriile lui cuvinte i— „cal 
nu cumva adevăratele principii ale simplicităţii republicane să! 

nu fie uitate de copila lui slabă, sub influenţa disolvantă a arisw 
tocraţiei engleze, infectată de libertinaj şi episcurism". Rezerve* 
te lui însă fură învinse cu desăvârşire, şi cred că nu exista ta 
toată Anglia un om mai mândru decât dânsul atunci când, cu; 
fiica sa la braţ, intră în biserica din S t Georges Hanover) 
Square. Ducele şl tânăra sa soţie veniră, imediat după luna do, 
miere, să petreacă la castelul Cânterviile şi chiar a doua z\ 
după sosire se duseră la micul şi singuratecul cimitir de lângă! 
Păduricea de brazi, Re slates de tte mormânt erau filate 

gGAROlLg 
s>- -
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iniţialele mi Sir Simon de Canterville şi inscripţia cu cele şase 
versuri de pe fereastra cea mare din bibliotecă. Tânăra du
cesă adusese trandafiri minunaţi pe care îi presură pe mor
mânt şi, după ce statură un timp tăcuţi, porniră mai departe, 
hoinărind până la ruinile vechei mănăstiri. Acolo Virginia şezu 
jos pe una din coloanele răsturnate ; ducele se culcă la picioa
rele ei, în iarbă, fuma o ţigaretă şi privi cu dragoste şi fericit 
în ochii ei frumoşi. Deodată aruncă ţigareta, apucă pe soţia lui 
de mâini şi zise : — Virginio, nu-i aşa ? o soţioară n'ar trebui 
să aibă nici un secret faţă de soţul ei. 

— Dragul meu Cecil, dar eu n'am nici un secret faţă de 
tine ! 

— Ba da, ai, răspunse el zâmbind ; nu mi-ai spus nlcî-i 
odată ce s'a petrecut atunci când ai stat închisă cu stafia. 

— Asta n'am spus-o nimănui, răspunse Virginia gravă 
i— Ştiu, ştiu, dar mie ai putea acum să mi-o spui 1 
,— Te rog, Cecil, numai lucrul acesta nu-1 cere dela mine,, 

căci nu ţi-1 pot spune... Bietul Sir Simon ! Ii datoresc atâta re
cunoştinţă. 

Da, Cecil, n'ai ce râde, îi datoresc într'adevăr nespus do. 
mult. 

El m'a făcut să pătrund ce este viaţa şi ce înseamnă moar
tea şi de ce dragostea este mai tare decât amândouă ! 

Ducele se ridică şi-şi îmbrăţişa foarte drăgostos soţia. 
— Poţi să-ţi păstrezi secretul, atâta vreme cât inima ta 

ya fi a mea l zize el încet. 
t—3 Inima mea a fost totdeauna a ta, Cecil f 
*— Dar copiilor noştri, le vei spune odată secretul iăji 

jQU-1 aşa ? 
Virginia se roşi... 

In No, următor (73): 

vestitul scriitor cehoslovac 
ca îialacfn&fiia n&velâ 
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Au apărut până acum lucrări de puternică emoţie, de fină interj 
lectualltate, or) de humor: 

11. Strindberg: Na vă jucaţi ca focali 
12- Al. Kuprin •. Răul de mate. 
13. Anatole France: In anal 2270. 
14. H. Sienkiowicz: lanka Muzl-

caniuL 
15. Ivan Vazov : Balgăroalca, 
16. Heinrich Mann : Inima. 
17. Jack London : Neprevăzutul, 
18. Leonida Andreiev: Revoluţio

narul. 
jfg. Şalom-Alechem: Stăteam trei 

Ia taifas. 
20. Blasco Ibanez: Un sot celebra. 
2L Emile Zola: Pentru o noapte 

de Iubire. 
22. P_eter Nansen: Piatra de in 

cercare. 
23. Ivo Votnovicl : Sirena. 
2 1 J.-H. Oosny : CatacilsmaL 
25. Carlo Bertalozzi: Crima. 
26. Frank Wedeklnd : Seducătorul 
27. Octave Mirbeau : Divorţai Mea 
28. Israel Zangwill: Intre doaâ lnmt 
29. Dmitri Merejkovski: Iubirea mal 

tare ca moartea. 
30. Grazia Deledda : Sora. 
31. Bodo Wildberg: Cin datai caz a) 

doamnei Buroff. 
32. Francois Coppee : Gbiara da lan. 
S3. H. Zetterstrdm; Bărzăunui 
34. G. de Maupassant: O aventura 

In tren. 
35. H. Sudermann : Jertta. * 
36. Debans : Goana Morţii 
37. D'Annunzio : In Upsa tal Valet. 
38. Turgheniev: Imnul Iubirii 
30. H. G. Wells : HSrnl canoştlnţU 
40 Unamuno: Rivalele. 

41. Fr. Molnar ; Na distrugeţi tio» 
zi l lel 

42. Jean Richepin: Taina fatală» 
43. S t Zweig: Adoraţie. 
44. H. Stekpoole: In puterea soi 

gestiei 
45. M- Artzibasew: Procurorul. 
46. M. Benard: întâlnirea sinistra. 
47. Pirandello: Şalul negro. 
iS. B. Bjornson: Mâinile mamei-
49. Lafcadio Hearn: Ko-Ko-Ro. 
50. Claude Farrere: Crinii Vestejit». 
51. F. A. Buis: Fraţii 
52. Henri Robert: O crimă a Iul Nr 

poleoo 
53. Leonida Andreiew: Nebun? 
54. H. Bang: Cel mai tare. 
55. Iacob Wassermann: Sara Waft 

colm. 
56. Carola Prosperi: Ceasnl de no» 

bănie. 
57. Thomas Hardy: Un caz de cei* 

stilată. 
58. Paul Bourget: Răpirea. 
59. Valle Inclan: Rosarilo. 
60. Edgar Poe: Sistemul Dr. Catran 

şi al Profesorului Puif. 
61. R. H. Bartsch: O aventură In. 

timpul revoluţiei 
62. Andrei Karkawitzas: „Vraja*-
63. Anton Cehov: „Dragostea" 
64. B. Steyenson: Cadavre pentru 

disecţie 
65. H. Mann: „Fecioarele". 
66 Arpad de Berczik: „Bar^a* 
67. Al. Puşkin: Dama de Pică. 
68! C. Doyle: Furtul Tatfsmanaluk. 
69. S. Masoch: O femele şl JumătatA 
70. Rudyard Kipling „Sinucigaşul* 
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Ho. 390: TRICOUL VERDE de J. MAREIN 
I , i v r FIECARE NUMĂR — UN ROMAN COMPLECT 



HERBERT GEORGE WELLS 
(ANGLIA) 

H. G. WELLS s'a născut la 1866 în Brombey, ca fiu al 
profesorului Joseph Wells, care a ştiut să-i dea o cultură 
superio<iră. 

Wells a început să scrie în 1893 la Pall Mall Gazette de
venind criticul statornic al acestui jurnal. 

După succesul strălucit obţinut cu romanul fantastic 
The Time Machine (Maşina de explorat timpul) în 1895, 
Wells începu să publice o serie de romane, dând pe rând: 
Anticipations (902) — în care încearcă să-şi afirme specula-
ţiunile sale sociologice, pe care în urmă le extinde ca adevă
rate teorii socialiste în — Descoperirea Viitorului fi în alte 
scrieri. 

Dar el, Wells, e mai ales un fantast, un visător profeti-
zant, unu.1 din acei romancieri care din câteva date ştiinţifice 
se avântă pe aripile imaginaţiei, construind utopii în spaţiu 
şi în timp, până la ultimele posibilităţi, şi dincolo chiar de 
ele, — căci e prea puţin probabil, de pildă, ca oamenii să 
cunoască vreodată maşini de explorat timpul! Cu drept cu
vânt a fost numit Jules Verne sau Edgar Poe al Angliei. Dar 
Wells nu se mărgineşte numai la jocul, foarte laborios, al 
acestei imaginaţii aventuroase: el prevede ce umanitate ne 
vor creea acele miraculoase progrese ale ştiinţei. De aci, în 
opera lui, o preocupare filosofică şi socială ce lipseşte ope
rei lui Verne. 

Suscesul scrierilor lui a fost mare. Multe din ele au fost 
traduse in diferite limbi- Cităm: Amorul şi cl-l Lemesham; 
Epopeea burlească a unui ciclist; Douăsprezece povestiri şi 
un vis; Războiul lumilor; Insula d-rului Moreau; Primii oa
meni în lună; Când adorimtul se va trezi; O utopie modernă; 
Noul Machiavelli, etc. Şi de. curând, marea lui „Istorie Uni
versală", impunătoare operă de sinteză a evoluţiei omenirii. 

In toate paginile lui Wells, bogăţia de colorit a conţinu
tului se îmbină cu măestria formei. Curiozitatea cititorului 
creşte şi se menţine vie, până la ultimul rând. 



H. G. W E L L S 

VACANTA UNUI EROU SFIOS 
în româneşte de EM. STAVRI 

Prietenul meu d. Ledbetter e un omuleţ scund cu 
faţa bucălată. Blajinătatea firească a privirii lui îi e 
mărită grozav de sticlirea ochelarilor, dar vocea lui a-
dâncă şi răstită parcă, sâcâie pe persoanele suparăcioase. 
încă din anii lui de studiu şi-a însuşit o elocvenţă con
ştiincios precisă şi o anumită voinţă nervoasă de a se 
înfăţişa hotarît şi corect în toate împrejurările, — fie 
importante sau nu — , ale vieţii. Şi aşa se'rifăţişează şi 
acum ca cleric ce e. E solemn şi joacă şah, şi mulţi îl 
bănuesc că se ocupă în taină cu matematicele pure, înde
letnicire mai mult onorabilă decât distractivă. Conver
saţia lui, totdeauna îmbelşugată, prisoseşte de amănunte 
ce-ar putea lipsi. Ca s'o spun pe şleau, bună parte din 
cei ce-1 cunosc îl declară „pisălog", şi unii mi-au făcut 
chiar complimentul de a se mira c ă i suport tovărăşia. 
Dar, pedealtă parte, o bună seamă de persoane se minu
nează dimpotrivă, cum de-i place lui să aibă atâta dea-
f,ace cu un tip aşa de deşuchiat şi de nesuferit ca mine. 
Oricum ar fi, rari sunt cei cari privesc cu seninătate prie-
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tenia dintre noi. Vezi că lumea habar n'are ce legături 
ne unesc şi ce raporturi sunt între noi, — încă depe când 
eram prin Jamaica —, chestie veche, trecut depărtat, de 
care d-lui Ledbetter nu-i prea place să-i aminteşti. 

— Nu ştiu ce-aşi face de-ar răsufla ceva în public 
despre chestia aceea, — mă'ncredinţează. Şi repetă cu 
convingere: Nu ştiu, zău, ce-aşi face! 

La adică, eu cred că s'ar mărgini numai să roşească 
până la urechi. Dar, o să vedem asia mai târziu. Nu e 
iarăşi nici momentul să vă istorisesc întâia noastră în
tâlnire, pentrucă, după regula generală — pe care mie 
totdeauna îmi cam dă inima brânci s'o calc — sfârşitul 
unei poveşti trebuie să vie mai degrabă în urmă decât 
înaintea începutului ei. Şi începutul povestirii mele urcă 
cu foarte multă vreme înapoi. Sunt acum aproape două
zeci de ani, decând destinul, printr'un şir de manevrări 
complicate şi uimitoare, 1-a predat — ca să zic aşa — ^gg 
pe domnul Ledbetter în mâinile mele. 

In timpul acela, eu locuiam în Jamaica şi d. Led
better era profesor eclesiastic în Anglia. începuse încă de 
pe atunci să se rotunjească în el acelaş om de astăzi, cuvf 
aceiaşi obraji bucălaţi, cu aceiaşi ochelari — sau cel pu- x^f 
ţin unii la fel — cu aceeaşi expresie de vagă uimire pe 
faţa lui, când stă liniştită. Nu-i vorbă, eu când l-am vă
zut pentru 'ntâia oară, omul era, vă 'ncredinţez, într'o 
stare prea puţin corectă: gulerul îi era mai fleşcăit de cât 
o cârpă udă. Dar acele împrejurări au fost, ca să zic aşa, 
puntea pe care am trecut prăpastia naturală care ne des-
părţia. In privinţa asta însă, v'am făgăduit că vom mai 
vorbi mai la urmă. 

Pătărania începe la Hithergat de lângă mare, într'o 
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vacanţă de vară. Hotărît să-şi dăruiască un repaos, de 
care avea şi mare nevoe — d. Ledbetter sosise în aceas
tă localitate, aprovizionat, drept orice bagaj, cu un gea
mantan cafeniu, bine lustruit şi însemnat cu iniţialele 
F. W. L., cu o pălărie nouă de paie, pestriţă, alb şi ne
gru, şi cu două perechi de pantaloni de flanelă. Se'nţe-
lege: se grăbise. Era într'o bună dispoziţie lesne de 'nţe-
les, simţindu-se scăpat de clasă, căci băeţii cărora le dă
dea lecţie, nu-i insuflau cine ştie ce sentimente duioase. 

După prânz, stătu de vorbă cu un domn foarte gu
raliv ce st,a tot în pensiunea unde se aşezase şi d. Ledbet
ter, după sfatul mătuşei sale. Domnul acesta vorbăreţ şi 
Ledbetter, erau acolo singurii reprezentanţi ai sexu
lui bărbătesc. Discutau despre regretabila dispariţie, în 
zilele noastre, a miraculosului şi a aventurii, despre ma
nia de a vântura ţările şi mările, despre dispariţia dis
tanţelor din cauza puterii aburului şi a electricităţii, des
pre grosolănia şi exagerările reclamei, despre degrada
rea omului de către civilizaţie şi despre multe alte su
biecte de soiul acesta. 

Cu o aprindere deosebită vorbi domnul cel comu
nicativ despre decăderea curajului omenesc, pricinuită 
de simţul siguranţei, — o siguranţă pe care d. Ledbetter 
o deplângea, fără prea multa chibzuială, împreună cu 
convorbitorul său. Furat de bucuria că-i liber şi dorind 
poate şi să fie apreciat, ca un bun tovarăş, d. Ledbetter 
se cinstea, puţintel mai darnic de cât ar fi fost cuminte, 
dintr'un whisky excelent, cu care-1 îmbia domnul cel i-
nimos, — dar, încredinţa el mai târziu stăruitor, nici o 
clipă nu fusese „afumat". 

Se arăta doar mai deslegat la limbă ca de-obiceiu-
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iar vioiciunea obişnuită a judecăţii sale, părea puţin mai 
trândavă. Şi după aceasta lunga lămâere a minunatului 
timp de odinioară, care a fost şi n'o să se mai întoarcă, 
ieşi singur pe uliţele scăldate 'n lumină de lună, luând-o 
pe drumul ţărmului stâncos, străjuit pe tot lungul lui de 
vile. 

Urcând panta tăcută se mai plângea încă de soar
ta care-i hărăzise viaţa de pedagog, atât de săracă 'n 
întâmplări. Ce existenţă prozaică, stătătoare pe loc, de
colorată, ducea el. Clocea, nu trăia! In acea viaţă rândui
tă şi tipicară, dela zi'ntâi de Septembrie şi până la Sâm-
pietru, unde să găsească prilejuri de eroism? Se gândea 
înnapoi, cu jind şi oftări de părere de rău, la timpurile 
veacului de mijloc, cu răsboaiele şi cu armistiţiile lor, cu 
asalturile lor de arme şi cu curţile lor de dragoste, cu 
spadasinii şi cu condotierii lor, cu trubadurii şi cu fru
moasele castelane! Ah! câte prilejuri de a arunca pro
vocări îndrăzneţe, de a trage spada cu vitejie, sau de a 
apleca lancea năpustinduse'n goană cu ea în pieptul în-
zăuat al potrivnicului. 

Dar deodată o'ndoială, o ciudată îndoială îi încolţi 
în suflet în clipa când, la viziunile de vitejie, se ameste
că şi imaginea turnurilor igrasioase cu trapele, cu taini
ţele, chinurile şi anii cei lungi de închisoare... Şi îndoiala 
asta surpă încetul cu încetul frumoasa clădire a închi
puirii ce şi-o înjghebase aşa de repede d. Ledbetter. 

Nu zău, serios, era el chiar aşa de brav cum voia să 
se facă singur să creadă? Ar fi fost el încântat dacă diu-
murile de fier şi telegraful, gazul şi electricitatea, agenţii 
de poliţie şi jandarmii, tot ceeace contribue la siguranţa 
cetăţeanului civilizat, ar dispărea deodată de pe lume? 
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Domnul cel expansiv vorbise despre criminali în 
termeni mişcători: 

— Ah! zicea el... hoţul! — iată singurul aventurier 
adevărat care a mai rămas. Gândiţi-vă la lupta ce o des
făşură el, unul singur, contra tuturora, contra întregei 
societăţi civilizate! 

Tânărul profesor îi ţinuse isonul în aceste regrete: 
— Dar hotărît lucru! hoţii mai au un pic de plă

cere în viaţă, — răspunse dânsul. Ba chiar numai ei o 
mai au. Ia gândeşte-te! Senzaţiile prin care trebue că 
treacă ei la spargerea unei uşi! 

Şi-i scăpase un mic râs sardonic. Acum, intre patru 
ochi cu sine însuşi, încerca să compare calitatea curaju
lui său cu a criminalului învechit în rele. 

— Aş putea să fac tot atât ca şi el, — îşi atesta d. 
Ledbetter. Ba nu cer decât ocazia ca să mă risc... Nlumaî 
că... Numai că eu nu cedez cu una cu două îmboldirilor 
mele criminale. Curajul meu moral se împotriveşte la 
,aşa ceva. 

Totuşi, chiar în timp ce-şi proclama meritul, îndo-
iala-1 cuprinse. In momentul acela, el trecea prin faţa 
unei vile mari. Locuinţa era înconjurată din toate părţile 
de o grădină largă. Deasupra unui balcon gol, uşor de 
trecut, o fereastră deschisă se căsca spre întunericul din 
lăuntru. Abia de-i atrăsese luarea aminte a d-lui Led
better, dar amintirea aceasta i se împlântă în minte şi se 
împleti cu gândurile sale. 

îşi închipuia că se urcă el, da el, pe balcon, şi că s'a-
fundă în patru labe în încăperea întunecată şi tainică. 

-— Drace! Tu n'o să îndrăzneşti — îi rânjea duhul 
indoelii. 
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— Datoria faţă de aproapele mă opreşte, nimic 
altceva, obiecta amorul propriu al d-lui Ledbetter. 

Să fi fost ceasurile 11. Nici un sgomot, afară de-al 
mării, n'ajungea până la vila cea mică şi lumea toată 
părea că doarme sub raza lunii. Numai un pătrat de lu
mină al unei ferestre de departe, tocmai de vale pe drum, 
mai vorbea de viaţă trează. D. Ledbetter făcu stânga 
'mprejur şi reveni domol spre vila cu fereastra neagră 
deschisă. In picioare, înaintea gardului de lemn care în
chidea grădina, el fu, timp de câteva clipe, câmpul de 
bătaie al unor gânduri potrivnice straşnic încăerate în el. 

— Să facem proba, îl ispitea îndoiala. Ca să pui ca
păt acestei nesuferite nedumeriri, probează că eşti în 
stare să intri în casa asta. Comite o hoţie cu sânge rece. 
Aşa ceva nu este încă nici o crimă. 

Tacticos, d. Ledbetter sare gardul încetişor şi se 
strecoară în întunecimea deasă, printre pomişori. 

— E o nebunie ceeace fac eu acuma, murmură 
prudenţa profesorului. 

— Ştiam bine c'o să-ţi fie frică! — zeflemisea In-
îndoiala. 

Inima d-lui Ledbetter bătea să i se spargă, — dar 
nici vorbă, lui nu-i era frică! Nu! Lui nu-i era frică! Câ-
tuş de puţin! Totuşi, stătu locului, nehotărît, pitulat în 
umbră, mult timp. 

Un lucru era limpede: cu o singură săritură trebuia 
să sară balconul, căci pe drumul puternic luminat de 
lună ar fi fost foarte uşor zărit. De altfel, un zăbreliş de 
şipci pe care se căţăra u voioşi nişte trandafiri tineri 
făceau escaladarea un simplu joc. Acolo lângă ba
zinul de piatră împodobit cu flori, în bezna deasă, se pu-
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tea ascunde să iscodească, în voie fereastra deschisă, 
lăuntrul acestei spărturi căscate în cetatea casnică. 

D. Ledbetter stătea tot aşa de neclintit ca noaptea 
din juru-i. Apoi, deodată, blestematul whisky din el în
clină balanţa. Se repezi cu mişcări sacadate, convulsive, 
urcă zăbrelişul, încalecă parmaclâcul balconului, apoi, 
gâfâind, se lasă să cadă în întunerecul adânc, cum plă
nuise. Djnţii-i clănţăneau, răsuflarea i se tăiase, inima-i 
bătea furioasă, totuşi, nu mai putea de bucurie. Ar fi 
strigat de bucurie că se simte atât de puţin înspăimân
tat. 

Un vers frumos din Mehpistopheles djL-WiUs îi veni 
în minte: 

— Par'c'aş fi o pisică pe-un acoperiş de casă — 
bombăni el. 

Dar ştii că această expediţie era cu mult mai înve
selitoare, decât ar fi crezut? Cu adevărat erau de plâns 
toţi acei bieţi oameni cari nu cunoşteau încă gustul unei 
expediţii tâlhăreşti. Nimic de temut — siguranţă desă
vârşită! Şi el lucra ca cel mai viteaz din lume! 

Acum, spre fereastra deschisă, spre a întregi isprava! 
Trebuia el să'mpingă îndrăzneala pân'acolo? Fereastra 
probabil că dădea pe un coridor. Nu întrezărea nici o o-
glindă. nici vreun semn că ar fi acolo o cameră de cul
care sau că ar dormi acolo cineva. 

D. Ledbetter înainta târându se; rămase o clipă să 
asculte sub prichiciul de afară al ferestrei, apoi ridică 
capul şi-şi holbă privirile în întunecime. Aproape de 
dânsul, pe un soclu şi cam neliniştilor la început, un 
bronz, aproape de mărimea omului, întindea un braţ 
spre el. D. Ledbetter se plecă repede, apoi. după un mo-
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ment, riscă din nou. Dincolo, văzu un gang mare, prost 
luminat şi mai departe, în ciucuri foarte negri şi lucioşi, 
în faţa altei ferestre, mişca o perdea, toată ţesută din 
mărgele. O scară lungă s'afunda în jos, într'un ocean în
tunecos, — o alta urca spre al doilea etaj. 

D. Ledbetter aruncă o privire furişe în urma sa: 
nimic nu turbura liniştea nopţii. 

— Asta-i o crimă — şopti el. — Asta-i o crimă! 
Alunei, repede păşi peste tocul ferestrei; piciorul se 

puse fără sgomot, pe-un covor de blană. Acum era un a-
devărat călcător de case. 

Nemişcat, cu genunchii îndoiţi şi corpul înnainte, 
rămase numai ochi şi urechi. Pe neaşteptate, auzi afară 
un mers uşor şi un sgomot înăbuşit. O clipă d. Ledbet
ter se căi de întrepr'nderea lui. dar câteva miorlăituri 
de pisică urmară, şi-1 liniştiră. Simţi că-i renaşte curajul 
şi se'ndreptă dârz. Părea că toată lumea doarme. E ciu
dat de uşor să fii hoţ, dacă ţi-a venit un asemenea gând. 
Cât despre sine, era încântat, că făcuse proba. Se gân
di să ducă vre-un trofeu cât de neînsemnat, numai pen
tru ca s ă i ateste liberarea lui de orice nemernică frică 
a legilor. Apoi se 'nfricoşe, văzând până unde ajunsese. 

îşi mai plimbă privirea în juru-i şi deodată, spiritul 
critic îl înghimpă din nou. Hoţii mi se opresc numai la o 
călcare simplă ca aceasta. Ei, odală intraţi, vizitează ca
merele, forţează casele de bani. Stai, să vedem. Frică 
nici el n'avea, dar nu va forţa casa de bani! Nu! Asta ar 
fi o lipsă stupidă de respect faţă de oaspeţi. Dar va pă
trunde prin odăi, va urca scara. Afară de asta, îşi repeta 
că era într'o desăvârşită siguranţă: chiar şi o casă nelo
cuită nu putea fi mai liniştită. 
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Totuşi d. Ledbetter trebui să-şi strângă pumnii, 
să-şi adune toate puterile, ca să pornească tiptil, să ur
ce scara cea întunecoasă şi nu fără a se opri la fiecare 
pas. Sus, în tinda pătrată a scării, dădeau mai multe uşi, 
dintre care una er,a deschisă. Casa rămânea absolut li
niştită. O clipă, el se întrebă, ce oare s'ar petrece dacă 
vrei-unul care ar dormi acolo, s'ar deştepta şi s'ar ivi 
deodată în faţa lui. 

Uşa deschisă, arăta o cameră de dormit luminată 
de lună, cu un pat nedesfăcut şi cu o învelitoare albă. 

D. Ledbetter întrebuinţa trei minute, cari fură ne
sfârşite, ca să se strecoare în odae, înşfacă un săpun, — 
trofeul lui, — apoi s'apucă să se coboare şi mai încet 
încă de cum se urcase. Era lucru tot aşa de uşor ca... 

Drace! 

Nişte paşi pe pietriş, afară... Un sgomot de chee... 
O uşe deschisă, apoi închisă Se aprinse un chibrit, jos. 
la intrare! 

D. Ledbetter rămase ca împietrit, chibritul îi lumi
nase parcă, brusc, nebunia faptei sale. 

— Cum dracu să ies de aici? 
Flacăra unei lumânări lumină vestibulul. Ceva tare 

ciocni cuerul, apoi nişte paşi urcară scara. Retragerea 
era tăiată. 

D. Ledbetter rămase un moment în cea mai jalnică 
stare de pocăinţă. 

— O! Doamne! Tare-am fost dobitoc! 
Se'ntoarse repede, prin tinda scării întunecoase, 

iarăş în camera în care mai fusese şi, tremurând şi aş
teptând, ascultă. Paşii urcau la etajul întâiu. 
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O, ce gând îngrozitor! Dacă asta era chiar camera 
celui ce venea? Nici o clipă de pierdut. 

Slavă ţie Doamne! Cuvertura cădea pe marginea 
patului până la pământ. D. Ledbetter o sbughi în patru 
labe subt pat... Era şi t imp! 

— Doamne, ce zi am avut! făcu cel nou venit, gâ
fâind sgomotos. 

El puse un pachet greu pe o mobilă, care, jude
când-o după picioare, trebuia să fie un birou. 

Necunoscutul închise uşa, se asigură că ferestrele 
erau bine închise şi trase storurile. Veni apoi spre pat, 
căzând greoiu pe marginea lui. 

— Ce zi am mai avut! Doamne, Dumnezeule! 
Necunoscutul gâfâia încă, iar d. Ledbetter crezu a 

ghici că el îşi ştergea de sudoare faţa. Purta nişte ghete 
mari şi solide. După umbra picioarelor lui pe covoare, 
omul trebue să fi fost destul de corpolent. După un mo
ment, începu să-şi scoată haina şi vesta — cel puţin aşa 
'şi închipuia d. Ledbetter, — şi aruncându-le pe spetea
za patului, păru a respira mai în voe, ca răcorit. 

Din când în când, el îşi vorbea singur cu vocea pe 
jumătate şi odată isbucni chiar în râs. D. Ledbetter îşi 
vorbea şi el singur, dar de râs nu râdea de loc. 

— In frumoasă încurcătură m'am băgat! Ce să mă 
fac acuma? Nu prea avea mare alegere. 

Printre ochiurile stofei trecea puţintică lumină, dar 
nu era de ajuns ca să bage bine de seamă. Umbrele pi
cioarelor se desenau limpede, restul rămânea de ghicit 
şi se confunda în florile desenului. Un colţ al covorului 
apărea sub marginea perdelei şi plecând capul cu pre
cauţie, d. Ledbetter îşi dădu seama că covorul ascun-
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dea tot ce ar fi putut el să vadă din pardoseală. Covorul 
era luxos, odaia largă şi judecând după numărul rotiţe
lor de fotolii ce vedea el, bogat mobilată. 

D. Ledbetter se trudea să-şi dea seama ce trebuia 
să facă acuma. Să aştepte până ce omul cel gros se va fi 
culcat, şi după ce ar adormi, să se târască pân'la uşe, s'o 
deschidă şi să se repeadă ca o săgeată afară, asta părea 
singura cale de apucat. Dar ar fi putut el să sară la pă
mânt de sus, din balcon? Greu de spus. 

In faţa atâtor greutăţi, d. ledbetter disperase. 
Fu cât p'aci să-şi întinză capul până lângă picioa

rele omului corpolent. La nevoe ar ti tuşit ca s'atragă a-
tenţia, apoi, cu un surâs, i-ar fi lămurit în câteva fraze 
bine alese, nenorocita lui prezenţă. Dar şi alegerea fra 
zelor îi da de furcă: „Fără îndoială domnule, veţi socoti 
bizară apariţia mea"... sau: „sper domnule, că veţi bi
nevoi a scuza apariţia mea, atât de surprinzătoare la pi
cioarele dumneavoastră". Cam asta era aproape tot ce 
putu el să găsească. 

Dar grave complicaţii îi răsar în minte. Dacă nu 
l-ar crede, ce s'ar întâmpla cu el? S'ar ţine seama cât de 
cât de bunul lui nume. de tot trecutul lui fără de pată? 
Teoreticeşte el era un hoţ, — nici nu mai încăpea dis
cuţie! Urmându-şi şirul gândurilor, el se vedea pe banca 
preveniţilor şi alcătuia o apărare limpede: „Eu sunt vi
novat doar de o crimă teoretică..." De odată omul cel 
gros se sculă şi începu să măsoare odaia. 

D. Ledbetter Lauzi deschizând şi închizând nişte 
sertare şi, un moment avu nădejdea că se desbracă. Dar 
nu ! Omul cel gros se aşeză în faţa biroului şi s'apucă să 
scrie; apoi rupse nişle hârtii şi un miros de hârtie arsă, 
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totodată cu un parfum de ţigară, veni până la nările 
d-lui Ledbetter. 

Mai târziu, când îmi descria aventura sa, d. Ledbet
ter îmi spunea: 

— Poziţia mea era, în orice privinţă, tare nenoroci
tă.. O stinghie a patului îmi ţinea capul prea jos, făcân 
d u m ă să-mi sprijin pe mâni cea mai mare parte din 
greutatea corpului. După câtva timp simţii în grumazi 
ceeace se chiamă cred, o crampă. Pe de altă parte, apă
sarea mâinilor mele pe ţesătura aspră a covorului mi-a 
devenit şi mai de nesuferit. Genunchii mă dureau şi ei 
din cauza pantalonilor întinşi. In timpul acela purtam 
gulere încă mai înalte ca acum şi constatai că acela pe 
care-1 aveam, era cam ros sub bărbie. Dar ceeace mă je
na încă mai mult, era afurisita de mâncărime la faţă, pe 
care nu isbuteam s'o mai potolesc puţin decât făcând 
tot felul de strâmbături violente. încercasem eu să ridic 
o mână, dar gândul că manşeta ar face sgomot, mă în-
grozia. In curând a trebuit să renunţ la orice alinare, căci 
băgai de seamă — din fericire la timp — că scalâmbă-
elile feţei mele erau cât p'aci să-mi dea jos ochelarii şi 
această cădere ar fi dat de gol negreşit prezenţa mea; 
dar se mulţumiră să ia numai o poziţie oblică de o sta
bilitate mai mult ca îndoioasă. Şi drept culme, — aveam 
un pui de guturaiu şi o continuă nevoe să strănut ori să 
trag în sus pe nas; poftim de te ţine! In scurt, afară de 
grozava neplăcere morală a situaţiei mele, simţeam o 
strâmtorare fizică ce nu întârzie să devină de neîndurat. 
Şi cu toate acestea, trebuia să stau acolo încremenit şi să 
tac chitic! 

După un timp care nu se mai isprăvea, s'auzi un 



— 16 — 

zornăit de bani-monedă, într'un tact regulat: unu... doi., 
trei... patru... douăzeci şi cinci de clinchete de monedă, 
apoi sunetul aşezării unui fişic pe masă şi mormăitul o-
mului cu picioarele groase. 

Ai fi zis că-s bani de aur. Acela-i da 'nainte cu nu
măratul şi cu fişicele şi d. Ledbetter simţea că'n el creşte 
o curiozitate neînvinsă. Enigmatica persoană numărase 
până acum sute de monede. 

In sfârşit d. Ledbetter nu se mai putu ţine. Cu ne
sfârşite precauţii începu a ş i îndoi braţele ca să-şi poată 
apleca ochii la nivelul pardoselii, în nădejdea c'o să va
dă pe sub macatul patului. Dar piciorul pe care-1 mişcă, 
fără voe, făcu puţin sgomot. 

Sgomotul aurului s'opri deodată. D. Ledbetter în
gheţă. 

Clincănitul banilor reîncepu. Apoi încetă din nou 
şi totul rămase tăcut, afară de inima d-lui Ledbetter, 
care părea că bate ca o tobă. 

Nimic nu se mai mişcă. 
Riscă încă odată să-şi plece capul spre pardoseală şi 

putu să vadă picioarele cele grase până la pulpe: — stă
teau complect nemişcate. Picioarele îndoite înapoi sub 
scaun se odihneau pe vârfuri. 

Nimic nu mai mişca; mereu aceeaş tăcere. 
D-lui Ledbetter îi veni o nădejde nebunească. Da

că necunoscutul fusese lovit de un atac de apoplexie?... 
Dacă era acum mort, cu capul căzut pe birou? 

Şi-acea tăcere care ţinea într'una!... Ce s'o fi întâm
plat? 

Dorinţa de-a vedea, se făcu de neînfrânt. Cum putu 
mai cu băgare de seamă, d. Ledbetter întinse mâna şi cu 
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degetul arătător începu să ridice draperia până la înăl
ţimea ochiului său. 

Acum el văzu genunchii, de asemenea şi spatele bi
roului şi apoi... ţeava unui revolver mare, întins spre el 
deasupra mobilei. 

— Eşi de-acolo canalie! — se auzi glasul omului, cu o 
intonare dârză şi hotărâtă. — Afară! Aici, imediat! Fă
ră fasoane! He, scurt! 

D. Ledbetter eşi cu inima frântă, dar fără fasoane 
şi pe dată, cum i se poruncise. 

— In genunchi! Manile sus! 
— Macatul căzu în spatele d-lui Ledbetter, care-şi 

părăsi bârlogul în patru labe şi ridică braţele. 
— In costum bisericesc. Dumnezeu să mă bată! Şi 

licheaua n'are deloc aerul fioros! Măi, puşlama! Ce dra-
cu te-a apucat să vii în seara asta aici? Şi să te vâri sub 
patul meu? 

întrebătorul nu mai aşteptă răspunsul, ci începu 
îndată să facă o mulţime de observaţii jignitoare asupra 
fiinţei d-lui Ledbetter. Omul dela birou nu era o nami
lă, dar păru robust victimei sale şi tot aşa de lat în spa
te pe cât îi erau de groase picioarele. Vorbea cu ton a-
meninţător, dar reţinându-şi vocea: 

— Cine dracu te-a pus să vii şi să te vâri sub patul 
meu? 

D l Ledbetler se strădui să găsească un surâs naiv 
şi împăciuitor. Tuşi; apoi începu: 

— Pricep prea bine... 
— Cum?... Dar ăsta-i un săpun!... Ce! Banditule! 

Nicio mişcare cu mâna asta! 
— E un săpun, reîncepu d-1 Ledbetler, e depe masa 

d-voastră de toaletă. 
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— Nu-mi vinde gogoşi! Doar văd că-i un săpun. 
Dar de unde şi până unde? 

— Dac'aş putea să vă explic... 
— Nicio explicaţie! N'am poftă să le'nghit şi nici 

timp de trăncăneală! Ce vream să te'ntreb? Ah, da... Ai 
complici? 

— In câteva minute, dacă d-voastră... 
— Ai complici, tâmpitul dracului? Dacă mă plicti

seşti cu pişicherlicurile tale unse cu săpun, trag! Ai com
plici, ori nu? 

— Nu! 
— Minţi, desigur! Dar dacă mă minţi, ai să mi-o 

plăteşti! Dece, idiotule, nu m'ai rostogolit pe scări, când 
am intrat în casă? Acu nu se mai poate în niciun caz! Ce 
idee, să se vâre sub pat! Scurt, tu cel puţin eşti prins în 
capcană. 

— Nu văd cum aşi putea să invoc un alibi, zise 
d-1 Ledbetter, încercând s'arate prin felul său de a se 
exprima, că era un om bine crescut. 

Se făcu o tăcere. 
D-1 Ledbetter zări pe-un scaun un sac mare şi ne

gru peste un vraf de hârtii mototolite, iar pe birou, alte 
hârtii unele sfâşiate, altele arse. In faţa acestora stăteau 
aranjate în ordine pe margine, fişicuri şi iar fişicuri gal
bene cari scânteiau la flacăra celor două lumânări fixate 
în sfeşnice de argint — de o sută de ori mai mult aur 
decât a văzut vreodată d-1 Ledbetter în viaţa sa. 

Tăcerea se prelungea. 
— E foarte obositor, să tot ţii aşa mâinile în aer, 

îndrăzni să spue d-1 Ledbetter, cu un surâs ce căuta să 
convingă. 

— Nu pentru mine! — răspunse omul cel gros. Dar 
zău că nici eu nu ştiu ce să fac cu d-ta acuma! 
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— Recunosc că situaţia mea e oarecum îndoelnică... 
— Dumnezeule! îndoelnică? Umblă cu săpunu'n 

buzunar şi poartă un guler de-o şchioapă! N'am ce zice, 
— original hoţ, nostim hoţ! 

— Strict vorbind... începu d-1 Ledbetter. 
Ochelarii îi alunecară deodată şi isbiră căzând, nas

turii hainei. 
Faţa omului corpolent se schimbă deodată: un ful

ger de hotărâre sălbatecă îi scapără prin ochi şi ceva 
clincăni în revolverul său. Repede-şi duse aci şi mâna 
lui cealaltă, apoi ochiul său fixă pe d-1 Ledbetter, dela 
care se plecă apoi spre ochelarii de pe jos. 

— Acum piedica-i scoasă, declară omul cel gros, re-
venindu-şi dintr'o emoţie trecătoare... Pot să-ţi spun. că 

niciodată n'ai fost mai aproape de moarte. Doamne! 
Aproape că sunt mulţumit că s'a întâmplat aşa! Dacă re
volverul meu n'avea piedica pusă, acuma erai un ca
davru. 

D-1 Ledbetter nu răspunse nimic, dar avu o clipă de 
ameţeală. 

— Cât pe ce să dau ortu, vasăzică. Din fericire pen
tru amândoi, piedica era pusă. Slavă ţie Doamne! 

Omul cel gros răsuflă cu sgomot. 
— Nu face să păleşti şi să te înverzeşti pentru atâta 

lucru. 
— Pot să vă certific d-le... — bâlbăi cu mare sfor

ţare d-1 Ledbetter. 
— N ' a m cum să aleg. Dacă amestec aci poliţia, a-

lunci eu intru'n cofă, şi mica mea afacere de-aici intră 
în cofă. Vasăzică, asta nu... Dacă te leg cobză şi te las 
aci, mâine dimineaţă poate să se afle... Mâine-i Dumi
necă şi Luni iar e sărbătoare... Şi am contat pe trei zile 
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întregi. Dacă te 'mpuşc, asta-i o crimă... care mă poate 
mtregi. Dacă te'puşc, asta-i o crimă... care mă poate 
duce la spânzurătoare. Pe de altă parte, asta ar face 
mult sgomot... Să fiu al dracului dacă ştiu ce să fac! Al 
dracului să fiu! 

— Dacă voiţi să-mi permiteţi... 
— Vorbeşti ceremonios, parcă ai fi adevărat ,,cler-

giman". Ce mai mutră caraghioasă de hoţ! Ei, nu! Nu 
permit nimic! N'avem timp de asta! Dacă mai începi să 
flecăreşti, o să-ţi trimit un glonţ în mijlocul stomacului, 
m'auzi? Ei da! Ştiu acum, ştiu! Ce trebue să facem? 
Mai întâiu, prietene, o să-ţi inspectăm buzunarele; să 
căutăm armele pe cari Ie ascunzi. Şi ascultă aici!... Când 
ţi-oi spune să faci un lucru, să un crâcneşti! 

Şi cu cele mai mari precauţii, fără să'nceteze de a-1 
ţinti, omul cel gros îl scotoci peste tot, din tălpi şi pâ-
nă'n creştet. 

Un hoţ tu! Ptiu! O scârbă! un amator! N'ai nici mă
car un buzunar pentru revolver, la pantaloni. Nu, să 
nu-mi răspunzi!... Zât! 

Odată inspecţia terminată, el ordonă d-lui Ledbet-
ter să-şi scoată haina, să-şi suflece mânecile cămăşii, şi 
ţinându-i mereu revolverul la înălţimea urechei, îl puse 
să continue împachetarea pe care ivirea sa o întrerup-
sese. Era desigur, după ideia lui, singurul lucru de făcut 
căci dacă şi-ar fi făcut singur fişicurile, ar fi trebuit să-şi 
pună revolverul deoparte. Astfel d-1 Ledbetter trebui să 
mânuiască singur tot aurul risipit acolo. 

Să fi fost acolo, după cum îmi spunea el, ca la vreo 
18.000 de livre sterline, atât în sacul negru cât şi pe bi
rou. Şi încă vreo câteva teancuri de bilete de câte 5 livre. 

împachetarea asta nocturnă avea ceva nespus de 
bizar. Gândul omului era fără nicio îndoială, ca banc-
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notele să le ia la el, iar metalul, a cărui greutate era des
tul de mare, să-1 împartă printre bagajele sale în aşa fel 
ea să nu prea bată la ochi. 

D-l Ledbetter fu silit să'nfăşure în hârtie piesele de 
aur în fişicuri de câte 25, apoi să le aşeze în cutii de ţi
gări cari fură împărţite între un cufăraş, un sac de mâ
nă şi un carton de pălărie. Aproape 600 livre încăpură 
într'o cutie de tutun care fu pusă la rândul ei într'o 
valiză. 

Zece livre de aur şi teancurile de bilete de câte 5 li
vre îngroşară buzunarele omului celui gros, care din 
timp în timp certa aspru pe ajutorul său pentru stângă
cia ce-o arăta, şi-1 zorea să se grăbească. De mai mutle 
ori întrebă şi de oră, după ceasul d-lui Ledbetter. 

Insfârşit, cufărul şi sacul fură închise şi d-l Ledbet
ter predete proprietarului lor cheile. 

Era atunci 12 fără 10 şi, până la prima bătae a mie
zului nopţii, d-l Ledbetter trebui să stea pe valiză, în 
timpi ce gazda lui trona la distanţă pe cufăraş, întărit cu 
revolverul său şi gata la orice întâmplare. 

Deocamdată părea că se află în dispoziţii mai pu
ţin războinice şi după ce-1 privise câtva timp, îşi permise 
câteva observaţii. 

— După tonul d-tale, îmi pari c'ai avea oarecare 
educaţie, — îi zise, aprinzându-şi o ţigară. A, nu! Nu în
cepe iar cu explicaţiile! Iţi citesc pe faţă că nu le-ai mai 
termina, şi sunt sătul de minciunile mele ca să le mai 

ascult şi pe ale altora... Spuneam c'ai avea puţintică e-
ducaţie. Ideea de a te îmbrăca în haine de cleric e exicje-
lentă şi chiar, între oameni de lume, ai putea să treci de 
atare. 

-— Dar şi sunt într'adevăr, sau, cel puţin... 
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— încerci să fii! Ştiu! Dar nu trebue să mai faci 
călcări de case. Lucrează în altă ramură. Asta nu-i de 
calibrul d-tale. Eşti — ca să zic aşa... trebue să ţi-o mai 
fi spus şi alţii... un fricos. 

— Da, e drept, — se'nvoi d. Ledbetter, văzând aci 
o intrare în materie, — pentru asta am şi... 

Omul cel gros îl întrerupse brusc: 
— Iţi prăpădeşti talentul cu genul ăsta de furt. Ge 

nul d-tale este ori excrocheria, ori abuzul de încredere: 
din aste două una. Iată, ramura mea de pildă, e abuzul 
de încredere. Ca să pui mâna pe atâta aur, cât văzuşi a-
cum, ce mijloace crezi că poate întrebuinţa un om? A-
buzul, dragul meu, abuzul de încredere! Ha. Ascultă! 
Uite că-i miezu nopţii! Zece... Unsprezece... douăspre-
2ece... Mă impresionează foarte mult când aud sunând 
ceasul aşa, domol, prelung. Timpul... spaţiul... Ce de 
mistere! E timpul să ne cărăin. Hop, sus! 

Atunci, binevoitor, dar încă aspru, pofti pe d. Led 
better să-şi lege valiza în spinare cu o curea, — apoi să 
1nşface cufărul pe umeri, şi cu toată încercarea de îm
potrivire, să ia în mâna rămasă liberă şi sacul de călă
torie. 

Aşa încărcat, d. Ledbetter porni spre coborâşul cel 
periculos al scării, pe când omul cel gros, ducând un 
pardesiu, cutia de pălării şi revolverul, călca în urma 
paşilor lui, nu fără a se deda la observaţii nu prea indul
gente în privinţa vigorii hamalului său pe care trebuia 
să-l sprijine când şi Când cu braţul pe la cotituri. 

— Pe uşa din dos! — porunci el. 
Şi d. Ledbetter olătinându-se, trecu o seră, lăsând 

în urma lui cioburile multor oale de flori sparte. 
— Să nu-ţi pese de spărturi, câştigă comerţu! O 
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s'aşteptăm aici un sfert de oră. Poţi să le pui pe toate;, 
niţel jos! 

D. Ledbetter se lăsă gâfâind, pe cufăr. 
— Noaptea trecută, oftă el, dormeam în cămăru

ţa mea şi nici prin vis nu-mi trecea că... 
— Haide-hai! De prisos să-ţi faci singur rechizito

riul! îl sfătui omul cel gros, controlându-şi piedica re
volverului. 

Apoi el începu să cânte încet printre dinţi. 
D. Ledbetter. , făcu un gest ca şi când ar fi vrut sa 

ia din nou cuvântul dar... se răsgândi. 
Pe dată s'auzi un sunet de clopoţel. 
D. Ledbetter fu mânat la uşa din dos, pe care primi 

poruncă s'o deschidă. 
Se ivi un individ cu părul blond, într'un costum de 

luntraş. Când văzu pe d. Ledbetter tresări şi-şi duse re
pede mâna la spate. Dar dete cu ochii şi de omul cel 
gros: 

— Binghăm! Ce'nseamnă asta? 
— O mică fantezie filantropică a mea! Un călcător 

de case pe care încerc să-1 îndrept. II prinsei sub patul 
meu. N'ai ce te teme de el. Nu-i decât un catâr de po
veri. Ne va fi de folos pentru transportul coletelor. 

Această a treia prezenţă păru la început neplăcută 
noului venit. Dar, omul cel gros îl asigură: 

— E absolut singur. Nici nu s'ar găsi vre-o bandă 
pe lume care să-1 vrea!.. Şi către Ledbetter: — Ah, n u ! 
Pentru Dumnezeu, — n'ai să-ţi începi iar flecărelile! 

Şi toţi trei se'nfundară în întunecimile grădinii. 
Marinarul mergea în frunte, ducând sacul şi un pistolr 

în urmă venea d. Ledbetter, nou Atlas, încovoiat sub po-
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vara cufărului. D. Bingham îl urma cu mantaua, cutia 
sa de pălării şi revolverul. 

Grădina casei se'ntindea până la ţărm. De acolo, 
o scară foarte dreaptă cobora spre o cabină de bae, a-
bia vizibilă, pe plaje. Mai încolo, o luntre legată de mal, 
era păzită în tăcere de un om mic cu faţa neagră. 

— O secundă numai ca să vă explic! — imploră d. 
Ledbetter. Vă pot încredinţa... 

O lovitură de picior — îi impuse tăcere. 
Trebui să intre în apă şi să'nainteze până la barcă 

— el şi cufărul său. II săltară pe bord de umeri şi de păr 
şi toată noaptea nu obţinu alte încurajări, de cât înjură
turile de „canalie" şi „bandit", scrâşnite cu vocea scă
zută, ceeace-i cruţă barem publicitatea înjosirii lui. 

* * * 



II îmbarcară pe un iacht, al cărui echipaj era com
pus din orientali cu apucături streine şi din cele mai pu
ţin simpatice. Aci, fie că-1 îmbrânciseră acolo, fie că sin
gur căzuse, el dispăru printr'un chepeng şi se pomeni 
într'o cameră întunecoasă umedă şi puturoasă. Rămase 
aci multe zile,—câte, nici el n'are idee — căci răul de 
mare îl făcuse să-şi piardă orice noţiune a lucrurilor şi a 
timpului. 

Fu hrănit cu pesmeţi, i se dădea apă, după voe, a-
mestecată cu rom, toate acestea însoţite de vorbe neîn 
ţelese. 

Gândacii şi insectele erau stăpâne în cotlonul lui; 
noaptea şi ziua gândacii, iar noaptea, pe deasupra şobo
lanii. 

Orientalii îi goliră buzunarele şi-şi însuşiră ceasul 
lui, dar d. Bingham, aflând asta, revoltat, îl luă şi-1 păş
iră pentru dânsul. De vre-o cinci sau şase ori chinezii 
şi negrii, cari compuneau eohipagiul, veniră de-1 înşfăca-
ră pe d. Ledbetter ca să-1 ducă la d. Bingham şi priete
nul lui; trebuia atunci să le serve de tovarăş pentru câte 
o partidă de joc de cărţi, ecarte sau whist în trei, ori ca 
să asculte aici povestirile şi grozăviile lor. 

Oamenii aceştia îi vorbeau atunci, ca unui om ca
re are în spatele lui un trecut întreg de crime. Nu i-au per
mis niciodată nici ceea mai mică explicaţie, şi-1 consi
derau ca pe cel mai Caraghios răufăcător, pe cari l-au 
întâlnit ei până aci. Când se porneau pe subiectul ăsta, 
nu-i mai puteai opri din râs. 

Blondul era posac şi foarte arţăgos la joc. Cât des
pre Bingham, scăpat acum de orice grije de îmbarcare, 
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îşi dădea aere de filosof generos. Atingea problema 
misterului spaţiului şi timpului, împrumutând citaţii din 
Kant şi Heghel — cel puţin aşa pretindea el. 

De câteva ori, d. Ledbetter isbutise să plaseze cu
vintele: 

— Prezenţa mea sub patul d-vstră... ştiţi... 
Dar n'ajungea niciodată mai departe. Totdeauna 

avea să tae cărţile, să treacă whisky, sau i se cerea altă 
slujbă grabnică de felul acesta. După cea de-a treia ne
reuşită, blondul cel înalt părea că pândeşte doar vesti 
ta frază de deschidere şi, la fiecare nouă încercare a d-lui 
Ledbetter, isbucnia în râs şi trântindu-i câţi-va pumni pe 
umeri — spunea: 

— Aha-ha! Tot vechea poveste! Teribilule spărgă
tor de case, haide-hai! 

Şi scena se repeta mereu la fel, nu ştiu câte zile în 
şir, douăzeci, poate. Intr'o seară veniră d e l scoaseră pe 
d. Ledbetter, îi deteră ceva provizii, cutii de conserve, 
şi-1 depuseră pe-o insuliţă stâncoasă unde era şi un is-
vor. D. Bingham îl însoţi în barcă şi, tot timpul trecerii 
fu darnic în sfaturi folositoare, dar înlătură cu grije şi 
ultimele-i încercări de a se explica. 

— Nu zău pe onoare... eu nu sunt hoţ! 
— Nici n'ai să fii niciodată, replică d. Bingham. 

N'ai să reuşeşti cât ei trăi în ocupaţia asta. Şi sunt feri
cit c'ai început să pricepi acest lucru. Ca să-ţi alegi o o-
cupaţie trebue să-ţi studiezi temperamentul, — dacă nu, 
mai curând sau mai târziu, dai greş. Uite la mine, de 
exemplu. Toată viaţa mea am fost în bănci. Şi am reu
şit. Am fost chiar directorul unei bănci. Dar fost-am eu 
fericit? — Nu! Pentruce n'am fost fericit? Pentrucă acea 
ocupaţie nu se potrivea cu temperamentul meu. Prea am 
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spiritul aventurilor; prea îmi place mult schimbarea; 
aşa că am părăsit ocupaţia asta. Nu cred să mai reiau 
vreodată direcţia vreunei bănci. Ar fi ei mulţumiţi să 
mă mai prindă, fără doar şi poate! Dar am înţeles 
lecţia ce mi-a dat-o temperamentul meu. In sfârşit... Nul 
Niciodată nu voiu mai dirija vreo bancă! Ei bine, tem
peramentul d-tale nu-i făcut pentru crimă... cum nu-i at 
meu pentru situaţiile onorabile. Acum că te cunosc mai 
bine, nu te sfătuesc nici chiar să te ocupi de falsuri. Re-
vino la gânduri cinstite, fiule. Calea d-tale e iubirea d e 
oameni! filantropia! — iată drumul d-tale! Cu darul 
d-tale de a vorbi, ar trebui să'ntemeezi o Societate pen
tru Perfecţionarea Elocvenţei Copilăreşti, ceva în felul 
acesta! Mai cumpăneşte! Insula unde o să te debarchez 
acuma, n'are nume, — sau, cel puţin, nu poartă nici 
unul pe hartă. Vei putea să-i cauţi un nume tot timpul 
cât vei fi aici, când vei cugeta şi asupra chestiei pe care 
o atinsei adineauri. E aci şi apă de băut, ştiu. E una din 
Grenadine, un grup din „Insulele-Subt-Vânt". Acelea pe 
cari le zăreşti colo, în ceaţa albastră, sunt alte Grena
dine. Sunt o mulţime, dar cea mai mare parte nu se văd 
de-aici. M'am întrebat adesea, la ce-ar folosi aceste insu
le?... Acum, după cum vezi, îmi dau seama de folosinţa 
lor. Cel puţin asta de aici îţi este rezervată d-tale. Mai cu
rând sau mai târziu, vre-un indigen cinstit, va veni să te 
salveze. Atunci, poţi să-i spui de noi, tot ce vrei, tot răul 
cu putinţă. Ne sinchisim prea puţin de un Grenadian 
singuratec! Iată şi bani, mărunţiş de-o jumătate sterlină. 
Nu-i toca în cheltueli nebuneşti. Bine întrebuinţaţi, la în
toarcerea d-tale în civilizaţie, ar putea să-ţi asigure a 
nouă poziţie socială. Şi nu-ţi prăpădi, în cugetări îndrăs-
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nete, momentele preţioase ale singurătăţii ce te aşteaptă 
aci. Foloseşte-o bine şi ea o să-ţi fie o etapă frumoasă 
în cariera d-tale. Nu-ţi pierde nici timpul nici banii, şi o 
să mori bogat... îmi pare rău că trebuie să te rog să-ţi cari 
catrafusele 'n braţe până la mal! Nu, nu-i adânc... Iar 
afurisita d-tale de explicaţie? N'am vreme! Nu, nu, nu! 
N'am s'o ascult! Haide! Hop, peste bord! 

Şi noaptea care cădea, îl găsi pe d-1 Ledbetter —, pe 
acelaş d. Ledbetter care se bocea că aventura murise'n 
lume — şezând între cutiile de conserve, cu bărbia pe 
genunchii îndoiţi, fixând c'o privire posomorâtă şi des
perată, prin ochelarii lui, întinderea goală şi sclipitoare 
a mării! 

După trei zile fu luat de un pescar negru care-1 duse 
la! Saint-Vincent, şi de aci, cheltuind ultimii bani, ajunse 
la Kingston, în Jamaica. 

Ar fi putut să se prăpădească prin acele locuri stră
ine, căci era o biată fiinţă neputincioasă şi fără rost. N'a-
vea nici cea mai mică idee, cum să facă să iasă din 
strâmtoare. Ii veni în gând să viziteze pe toţi clericii co
religionari, pe care-i putu descoperi în insulă şi să-i 
roage să-i împrumute banii pentru înapoiere. Dar ţinuta 
lui era prea murdară, vorbirea lui prea încâlcită şi zăpă
cită, şi povestea lui prea de necrezut ca să găsească cre
zare Ia oamenii aceea. 

întâmplarea aduse ca noi să facem cunoştinţă. 
Era într'o după amiază târziu. Mă plimbam, în ur

m a somnuleţului de după masă, pe drumul Bateriilor şi 
am dat cu ochii de el. Aveam toată seara liberă — din fe
ricire pentru el — şi nimic de făcut decât să tot casc de 
o plictiseală ucigătoare. El rătăcea trist şi fără rost prin 
uliţele oraşului. înfăţişarea lui de plâns şi tăetura speci-
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ală a îmbrăcămintei sale pătate, îmi atraseră atenţia şi 
privirile noastre se'ntâlniră. II văzui codindu-se: 

— Domnule, îmi zise el, la urmă, cu vorbe între
tăiate, — aţi dori să perdeţi câteva minute, ca să-mi as
cultaţi povestea, care mă tem c'o să vă pară de necrezut? 

— De necrezut?! — exclamai eu. 
— Cu totul de necrezut — repetă el, stăruitor. Ni

meni nu vrea să m ă creadă, oricât aş căuta eu s'o îndul
cesc. Şi cu toate astea, d-le, vă pot asigura... 

Se'ntrenipse, prăpădit de disperare. Necunoscutul 
vorbea pe un ton care mă făcu curios. îmi păru un om 
tare ciudat. 

— Sunt unul din oamenii cei mai nenorocoşi de pe 
lume, — reluă el. 

— Intre alte lucruri, fac prinsoare că nici n'aţi ci
nat, spusei eu, isbit deodată de-o idee. 

— N'am mâncat de mai multe zile! răspunse el so
lemn. 

— In cazul acesta, o să-mi puteţi povesti aventurile 
d-voastră mai bine la masă. 

Şi fără să mai aştept îl dusei cu mine la un local 
popular, unde costumul său n'ar fi jenat pe cei dimpre
jur. Acolo am aflat istoria lui, afară de câteva amănunte 
pe care mi le-a mai complectat mai în urmă. 

La început nu-1 crezui, dar vinul încălzindu-1 puţin 
câte puţin, acel soi de înjosire pe care nenorocirile le în
tipăriseră persoanei sale dispăru şi începui a-1 crede. La 
unnă, am fost aşa de convins de sinceritatea lui, încât îi 
procurai un pat pentru noaptea aceia şi, a doua zi, după 
ce cerusem bancherului meu dela Jamaica să controleze 
la banca la care-mi spusese că pot lua informaţii, l-am 
dus prin diferite magazine unde se îmbrăcă. 
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Atunci sosiră şi ştirile. Ceiace-mi raportase era 
exact. Surprinzătoarea lui poveste era adevărată. Nu 
mai stăruesc să spun ce-am mai făcut atunci pentru 
dânsul. Trei zile după aceia el se îmbarcă pentru Anglia. 

...„Nu ştiu cum îmi va fi cu putinţă — zicea scrisoa
rea ce mi-a trimis-o decum a sosit acasă — să vă mulţu
mesc îndeajuns pentru bunătatea ce a ţ i arătal-o faţă de 
um om care vă era cu desăvârşire străin..." 

Şi scrisoara continua pe acest ton o bună bucată. 
...„Dacă n'aţi fi venit in ajutorul meu cu atâta mă

rinimie, cu siguranţă că n'aş fi putut să mă reîntorc la 
timp şi să-mi reiau ocupaţiile mele de profesor, iar acele 
câteva momente de nenorocită rătăcire ar fi fost poate 
cauza ruinii mele. A fost nevoie ca să combin o întrea
gă ţesătură de minciuni şi de argumente, ca să explic, 
de ce mi-e faţa aşa de arsă de soare şi unde şi cum mi-am 
petrecut vacanţa. Din nefericire, am povestit lucrurile în 
două trei feluri diferite, fără să prevăd necazurile ce-o 
să-mi iasă din cauza asta mai apoi. Dar nu îndrăznesc să 
spun adevărul adevărat. Manualele de drept pe cari 
le-am consultat la British Museum, nu-mi lasă nici cea 
mai mică îndoială: am fost complicele unui grav delict 
penal; l-am favorizat şi am luat parte la el. Am aflat că 
acest mizerabil de Bingbam a fost directorul băncii din 
Hithergat şi că s'a făcut vinovat de cele mai criminale 
sustrageri de bani publici. Vă rog foarte mult, ardeţi a-
ceastă scrisoare, după ce o veţi fi citit; am încredere în 
d-voastră. Ce e mai rău, e că nici mătuşa mea şi nici pri
etena ei, unde intrasem în pensiune, par a nu da crezare 
istoriei ce am căutat să combin pentru a le linişti. Ele 
mă bănuesc de-a fi eroul cine ştie cărei aventuri deşii 
cbiate. Dar la ce fel de aventură se gândesc, nu ştiu. Mă-
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tuşa mea mi-a spus că dacă-i voi povesti totul, mă iartă. 
I-am spus tot, moi mult decât amănunţit şi ea tot 
nu-i mulţumită. Natural, nici nu mă gândesc să le des-
vălui chiar adevărul exact; aşa că le-am spus că am fost 
atras într'o cursă şi m i a u pus căluş în gură, pe plaje. 
Mătuşa se încăpăţânează să ştie de ce am fost atras în 
cursă şi pentru care motiv m'au îmbarcat pe-un iacht. 
Nu ştiu ce să-i răspund. Mi-aţi putea recomanda vreo ex
plicaţie? Eu nu găsesc niciuna care să poată fi primită 
de-o minte sănătoasă. Când îmi veţi răspunde, aş dori 
să-mi scriţi două scrisori, într'una, pe care s'o arăt mă
tuşei, să vază limpede c'am fost vara asta la Jamaica, 
unde m'a dus un vapor. Mi-aţi face astfel, un mare ser
viciu. Mă veţi obliga încă odată şi tare mă tem că n'am 
să mă pot achita niciodată de o aşa de mare îndatorare. 
Totuşi dacă recunoştinţa vreodată..." 

Şi aşa mai departe. 
Sfârşea rugându-mă din nou să-i ard scrisoarea. 
Aşa se 'ncheie povestea buclucaşei vacanţe a sfiosu

lui d. Ledbetter. Supărarea mătuşei sale n'a ţinut prea 
multă vreme. Respectabila doamnă 1-a ertat înaintea 
morţii ei. 

Citiţi in numărul următor — 3 9 0 : 

TRICOUL VERDE 
P O V E S T E A U N E I I N G E N I O A S E F A R S E 
Î N T R ' O S T A Ţ I U N E B A L N E A R A 

D^ J. M A R EI N 



P E N T R U C I N E ARE NEVOE 
D E C U R A D E KARLSBAD 

„ I N D I C A Ţ I I L E Şl CONTRA 
INDICAŢIILE CUREI DE KARLSBAD" 

de Doctorul GR. GRAUR 
medic balnear de Karlsbad 

î Un volum de 72 pagini 40 lei 

Bibl ioteca „DIMINEAŢA" 
— Ultimele numere apărute — 

No. 134 „Naivul" de Voltaire, 130 pagini • Lei 12 
* 135 „Fedra" de J. Racine 130 pagini, » 12 
» 136 „Maternitatea" de Sigrid Undset, 90 pagini . . » 8 
» 137 „Câţiva inşi" de Const. Graur, 130 pagini, . . » 10 
» 138 „încercări de precizie literară" de Paul Zarifopol, 

112 pagini, » 8 
» 139 „Societatea Veselă" de Schalom Alechem, 96 pagini, * 8 
» 140 „Ge-am văzut în Olanda" de Eduard S. Konya, 

94 pagini, . . . . . > 6 
» 141 „Scene nocturne" de Nicolae Nicandrov, 63 pagini, » 5 
» 142 „Nuvele" de Em. Gârleanu, 92 pagini, . . . . 7 
» 143 „Atitudini critice" de Ion Sân-Giorgiu, 96 pagini, . » 7 
» 144 D-şoara Bourrat de Claude Anet » 5 
» 145 Pavilionul No. 6 de A. Cehov » 7 
•» 146 Omul fără de noroc de Eug. Boureanul . . . » 8 
» 147 Fără copil de I. Hermann » 6 
» 143 Synnove Solbakken de Bjornstjerne Bjornson . > 10 
» 149 Amintirile unui student sărac de Jules Valles . » 6 

Sub tipar : 
» 150 Apollonius din Tyane de Adrian Verea 

Fiecare volum cuprinde 70-100 pagini 
De vânzare la librării şi chioşcari. 

i 

\ 



APARE ANUL AL 8-LEA JOI 

iStâm JACK LONDON 

KSs^ ^*****$**$WN«*N****«&»^^ » 

I ACUM.-O 
REGELE MEU! 
^ ^ ^ ^ v ^ ^ 

In româneşte de 
E H . S T R A V A 

! j ^ 4 0 9 j F A M I L I A . . . SACROSANCTĂ de PIERRE VEBER 
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JACK LONDON 
(STATELE- UNITE) 

Viaţa acestui mare scriitor e im vârtej extraordinar 
de aventuri şi vagabondări, care lasă pe jos pe cele ale 
iui Gorki. Născut la San-Francisco în 1876; ca băeţaş 
vinde gazete pe stradă, la 16 ani e într'o bandă de con
trabandişti pescuitori de stridii, apoi matelot, poliţist ur
mărind pe contrabandiştii de stridii, vânător de foce pe 
coasta de nord a Japoniei, în Marea Behring. Apoi vine 
m Canada, unde e arestat ca vagabond. Trece în Califor
nia. Are acum abia 18 ani, urmeză liceul şi e socialist; e 
ln acelaş timp uşier la un hotel. Face Universitatea, lu
crând la o spălătorie de rufe. Această epocă o evocă în 
magistralul său roman autobiografic „Martin Eden". 

Puţin în urmă e căutător de aur în Klondike. Peste 
Puţin îl găsim la Londra. Pleacă apoi cu soţia, cu un bu
cătar şi cu un băiat japonez, pe o mică luntre construită 
uniune, să facă ocolul lumii. N'ajung decât până'n Aus
tralia. 

Opera lui literară nu e o lucrare de imaginaţie, ci 
°9linda directă a acestui fel de viaţă al său. Romanele şi 
nuvelele lui, sunt filme uimitoare ale celor mai variate 
zone şi peisagii, dela pol până la ecuator, evocări capti-
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vante şi instinctive ale celor mai exotice cadniri de viaţă, 
cu atmosfera şi pitorescul lor local. O ilustrare a acestui 
exotism bogat, e şi bizarul roman de faţă „Acum, o regele 
meu!" episod din „Vagabondul printre stele". 

Foarte productiv, Jack London, a tipărit unul după 
aiul zeci de volume. Arta lui e uimitor de concretă. Lui 
nu-i place decât lupta, acţiunea, sforţarea de a te des
curca cu mâinile proprii: primitivul, realitatea, viaţa aşa 
cum e, înlăturând orice teorie care s'o transforme sau s'o 
diforme. E simplu, direct, brutal chiar. Dar ce impresie 
de realism! Şi ce frumos e stilul lui, numai pentrucă nu 
comunică decât această realitate, obiectiv, strict, precis, 
fără adaos de înfloriri şi de comentarii. Realismul puter
nic, crud al marelui povestitor californian abuzează 
aproape de nervii noştri pe care-i încordează uneori cu 
atâta necruţare, că ne vine să-i cerem îndurare. 



J A C K L O N D O N 

ACUM, 0 REGELE MEU! 
î n româneşte de EM. STRAVA 

Am fost odată Adam Strang, un englez*)- Epoca aces
tei vieţi, pe cât îmi dau seama, se întindea cam între anii 
1550 şi 1650, şi am trăit existenţa aceasta până la o vârstă 
foarte înaintată, după cum veţi vedea din povestirea mea. 

Sparwehr-ul pe care navigam ca simplu marinar, era 
nn vas olandez, vas de comerţ, plecat spre Indii, dar care se 
aventurase dincolo de ele, pe mări necunoscute, în cău
tare de bogăţii noi. 

Bătrânul Johannes Maartens, care-1 comanda, şi al că
rui chip bestial şi cap pătrat, încărunţit de tot, n'aveau în 
aparenţă nimic romantic, visa la descoperiri de pământuri 
neexplorate, la vreo nouă Golcondă care i-ar furniza din 
D e lşug mătase şi plante aromatice. 

Adevărul mă sileşte să spun că am găsit mai ales fri-
SUri, morţi violente şi paradisnri pestelenţiate, a căror fru-
nuiseţe ascundea adevărate cimitire. Şi-am mai dat peste ca-
nibali, ce-şi aveau cuiburile prin copaci şi erau teribili vâ
nători de capete omeneşti. Debarcam pe câte-o insulă ciu
dată, ale cărei ţărmuri erau isbite de talazuri furioase şi 
nnde, p e vârful munţilor, fumegau vulcani. Acolo, oameni 

*) Profesorul Darrel Standing, condamnat la spânzurătoare, pe 
nedrept, este torturat în închisoare fiind pus în cămaşe de forţă, 
~ a să nu sufere atât, el îşi anihilează prin puterea voinţii sale, trupul, 
111 vreme ce sufletul său retrăieşte vieţile de mai nainte. Aci ne po
f t e ş t e una din existenţele lui. 
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mititei de tot, cu părul creţ şi strâns, ce semănau mai cu
rând a maimuţe, dela care luaseră ţipătul nesuferit şi plân
găreţ, poposeau în păduri şi'n junglă, în dosul unor întări-
turi de pari şi de tufişuri, de unde. ne trimeteau, în umbra 
serii, aşchii de lemn otrăvite. Oricine era atins de o astfel 
de aşchie, murea la sigur, urlând îngrozitor. 

In alte părţi, oameni mai mari şi mai feroci încă, ne în
fruntau chiar pe ţărm. Aruncau peste noi o ploaie de săgeţi 
şi lănci, în zgomotul războinic al tam-tamurilor şi al tobelor 
mari. Şi peste tot, pe uscat, ne aţineau calea ascunşi în scor
buri de copaci, în vreme ce, din colină 'n colină, urcau co
loane de fum, care chemau la luptă întreaga populaţie. 

Hendrick Hamei era coproprietar al aventurosului 
Sparwehr. După ce ne-am trambalat încoa şi încolo, am a-
juns la o insulă aparţinând Japoniei, ce nici nu era marcată 
pe harta noastră. Locuitorii nu vrură să aibă deloc aface cu 
noi. Doi funcţionari în rochii de mătase cu trenă şi purtând 
sabie, care umplură de admiraţie pe Johannes Maartens, ve
niră pe bord şi ne invitară, foarte politicos să ne îndepărtăm 
cât mai iute. Sub afectarea dulceagă a manierelor şi dis
cursurilor lor, simţeai ardoarea războinică a rasei, şi ne 
grăbirăm s'o ştergem. 

Trecurăm fără nici o împiedecare Arhipelagul Japonez 
şi sosirăm la Marea Galbenă, mergând spre China. 

Sparwehr-ul era o rablă veche, murdară şi oribilă. Or, 
In urma unui uragan teribil care ne scosese sufletul vreme 
de 48 de ore, vântul se oprise de-odată. Sparivehr-ul nu mai 
asculta de cârmă şi luat din flanc, se lăsase în voia valuri
lor. Ne târâm spre coastă, în lumina îngheţată a unor zori 
furtunoase, pe o mare în fierbere, cu valuri ce se ridicau 
înalte ca munţii. Era iarna. Totul, afară de mare, era tăcut 
în jurul nostru, şi, prin opacitatea unui vârtej de zăpadă 
puteam desluşi, în unele momente, o coastă neospitalieră. 
Dacă se poate numi coastă un lanţ de stânci înspumate în
şirate ca nişte mătănii, stânci sinistre şi nenumărate, din
colo de care se vedeau malurile abrupte, capete înaintând în 
valuri. In afara acestor metereze de temut, se profila un şir 
<lc munţi acoperiţi de zăpadă. 

Nu ştiam ce pământ era acesta spre care mergeam şi 
dacă a mai fost călcat de picior de om. Pe harta noastră era 
abia indicat cu o linie nelămurită. Şi era de temut ca locui
torii săi, dacă era locuită, să nu fie tot atât de neprietenoşi ca 
şi înfăţişarea sa. 

Prora Sparwehr-ului se izbi în plin într'un colţ de mal. 
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şi se frânse odată cu catargul mijlociu şi cu pânzele lui. Ud 
leoarcă, trântit încoa şi 'ncolo pe punte de pachete de va
luri, isbutii să ajung la Johannes Maartens. Alţi oameni din 
echipagiu făcură ca mine. Ne numărarăm. Eram 18, toţi cei
lalţi pieriseră. 

Johannes Maartens, pe care-1 admirasem totdeauna, nu 
îşi pierduse sângele rece. Cum nu vorbea englezeşte, mă a-
tinse cu mâna, apoi ridică un deget spre o cascadă de apă 
sărată ce curgea dintr'o crăpătură a stâncii malului. 

înţelesei ce voia să zică. Dorea să ştie dacă eram în stare 
să mă urc pe catargul cel mare, care se ţinea încă în picioa
re, şi să sar de acolo pe o ieşitură mititică deasupra acelui 
şuvoi. 

Lărgimea săriturii ce aveam de făcut varia din clipă 'n 
clipă, după oscilaţiile catargului. Acum era de 6, acum de 20 
de picioare. Catargul se clătina ca un beţiv din pricina zgu
duiturilor, în vreme ce corabia se zdrobea din ce în ce, de 
câte ori se izbea de mal. 

începui să mă caţăr. Ajuns în vârful catargului tragic, 
măsurai cu ochiul lărgimea săriturii de care era nevoie şi 
mă asvârlii. Operaţia reuşi, aterisai pe frântura malului. A-
colo mă pusei în patru l«be, gata să întind mâna tovarăşilor 
mei, care mă urmară pe catarg. Nu era vreme de pierdut, 
căci Sparwehr-ul putea să se cufunde dintr'o clipă într'alta. 
Toţi erau pe jumătate înţepeniţi de vântul îngheţat care su
fla peste noi şi peste hainele ude. 

Patru oameni căzură în gol şi fură înghiţiţi de valuri. 
Alţi 14 şi căpitanul Maartens, care ^jări ultimul, ajunseră cu 
bine. După un ceas, Sparwehr-ul se cufundă. 

Două zile şi două nopţi, în mare primejdie de moarte, 
stăturăm agăţaţi de mal, fără nici o ieşire pentru noi, căci 
ne era imposibil să ne urcăm mai sus, şi nici să coborâm la 
marea care se mai liniştise nu puteam. 

A treia zi, dimineaţa, o barcă de pescari ne descoperi. 
Oamenii din barcă erau îmbrăcaţi în haine albe, se'n-

ţelege, foarte murdare. Părul lung era înodat în chip curios 
pe vârful craniului. Nodul acela, aflai în urmă, e semn că 
cel ce-1 poartă e însurat. Asemenea, când se iau la ceartă, şi 
nu le ajung vorbele, el oferă un punct de sprijin minunat 
pentru ca să-şi tragă palme straşnice. 

Barca se întoarse în satul lor ca să ceară ajutoare. Sosi 
toată lumea cu frânghii, şi trebuiră să lucreze toată ziua ca 
sa ne scoată din poziţia nenorocită în care ne aflam. După 
care ne luară cu ei. 
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Erau nişte bieţi oameni foarte săraci, iar hrana lor era 
greu de digerat, chiar şi de stomacul unui marinar. Locu
iau în colibe de lut uscat. 

Ne odihnirăm câteva zile la aceşti oameni de ispravă, 
fumând tutunul lor dulce, aproape fără gust, din nişte nar
ghilele. 

Ceeace văzurăm pe pământul acesta, numit Cho-Sen, nu 
era menit să ne entuziasmeze prea tare. Dacă aceşti sărma
ni pescari erau o probă adevărată a locuitorilor lui, nu era 
greu de priceput de ce pământul ăsta atrăsese prea puţin 
pe navigatorii streini. 

Ne înşelam. Satul în care ne aflam făcea parte dintr'o 
insulă şi fruntaşii lui trimiseseră desigur vorbă pe conti
nent. Intr'adevăr, într'o bună dimineaţă, trei corăbii chine
zeşti enorme, cu câte două catarge şi cu pânze împletite din 
pai de orez, aruncară ancora la oarecare distanţă de plajă. 

Un Coreian bine făcut, debarcă îmbrăcat în mătase din 
cap până în picioare, o mătase multicoloră ce-i lua ochii 
lui Johannes Maartens. Era înconjurat de o jumătate de 
duzină de servitori plecaţi, îmbrăcaţi şi ei în mătase. 

O sută de soldaţi, pe puţin, coborâră după el şi se 'n-
dreptară cu el spre sat. Aceşti soldaţi purtau lăncii cu fierul 
lung şi turtit ca al unei securi, tăios ca un cuţit şi crestat de 
trei dinţi. Unii erau înarmaţi cu o puşcă cu fitil de pe tim
purile eroice. Era aşa de mare, că un om o purta şi altul 
ducea tripiedul pe care o rezemau când trăgeau. Arma du
pă cum văzui pe urmă, câteodată lua foc, alte ori însă nu 
lua foc. Asta atârna de potriveala fitilului şi de starea ier
bii de puşcă din tigăiţ» armei. 

Aşa călătorea şeful lor, nobilul Kwan-Yung-Jin. 
Fruntaşii satului tremurau de frica lui şi fără 'ndoială 

pe bună dreptate. înaintai ca tâlmaci, în numele camarazilor 
mei şi bolborosii cele câteva cuvinte coreiene ce le ştiam. 

Kwan-Yung-Jin se posomori şi-mi făcu semn să mă dau 
la o parte. II ascultai fără teamă. De ce să-mi fi fost frică de 
el? Eram tot atâta de mare ca şi el şi, în greutate, cu sigu
ranţă că-1 întreceam. Eram frumos, pielea mea era albă şi 
părul de aur. 

îmi întoarse spatele şi se apropie de şeful satului, în 
vreme ce cei şase servitori în mătase, închipuiau între el şi 
noi un cordon de apărare. Pe când vorbea cu acel om, mai 
mulţi soldaţi înaintară, purtând pe spate nişte blăni de 
scânduri groase de-o şchioapă, lungi de vre-o şase picioare, 
pe două lăţime şi care erau despicate curios. în lung. Către 
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unul din capete aveau o gaură rotundă cu un diametru mai 
mic decât un cap de om. 

Kwan-Yung-Jin dădu un ordin. Doi soldaţi se apropiară. 
cu o asemenea scândură groasă de Tromp care sta jos. Olan
dezul Tromp era un ţărănoi, greoi în mişcări, greoi la chef. 
Mai nainte ca să fi băgat de seamă de ce era vorba, scându
ra se deschise ca o pereche de foarfeci, apoi se închise, prin
să bine în jurul gâtului. 

Pricepând deodată ce nenorocire îl lovise, Tromp înce
pu să mugească ca un taur şi să dănţuiască cu furie, de tre
buia să te dai la o parte ca să-i faci loc, lui şi scândurei care 
dansa cu el. 

De-aici încolo se 'ncurcă treaba. Era limpede că Kwan-
Yung-Jin îşi pusese în minte să ne bage pe toţi în jug, şl 
lupta începu. Ne băturăm cu mâinile goale împotriva a o 
sută de soldaţi, bine înarmaţi, şi contra locuitorilor satului 
care se uniseră cu ei, în vreme ce Kwan-Yung-Jin se ţinea 
la o parte în hainele lui de mătase, plin de un dispi'eţ suve
ran. 

Atunci îmi cucerii eu numele de Yi-Yong-ik, A-tot-Pu-
ternicul. Tovarăşii mei de mult se predaseră şi de mult in
traseră în jug, pe când eu mai luptam încă. Pumnii mei erau 
grei ca maiul şi-i dirija o voinţă şi nişte muşchi tot atât de 
solizi. înţelesesem repede, spre bucuria mea că Coreienii nu 
cunosc de loc arta boxului, nici în atac, nici în apărare. I i 
doboram ca pe nişte popice şi cădeau grămadă unii peste 
alţii. 

Nu l-aş fi respectat nici pe Kwan-Yung-Jin. Când mă a-
runcai însă pe el, servitorii se puseră înaintea lui şi-1 salva
ră. Erau nişte fiinţe fleşcăite, loveam ca'n varză. In cele din 
urmă însă mă înăbuşiră aproape cu numărul lor şi fusei pus 
ca şi ceilalţi, la jug. 

Ne încărcară pe toţi, cu gâtul în jug, pe una din coră
bii şi întinseră pânzele. 

— Maica Domnului! întrebă Vandervoot, ce ne mai aş
teaptă? 

Înghesuiţi ca nişte paseri într'o zi de târg. stăm ca vai 
de noi pe punte unii lângă alţii. Tocmai când Vandervoot 
puse întrebarea, corabia se înclină brusc pe o rână, făcân-
•-du-ne să cădem unii peste alţii cu scândurile noastre spre 
marginea corăbiei şi ne zdrelirăm gâturile. 

După înălţimea pe care sta Kwan-Yung-Jin plecă ochii 
-spre noi. fără a părea că ne vede. Cât priveşte pe Vander-
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voot, nu-1 mai strigam ani dearândul decât cu porecla: „Şi 
ce ne mai aşteaptă, Vandervoot"? Bietul băiat! A murit în
gheţat, într'o noapte, pe străzile Keijo-ului, negăsind vre-o 
uşă care să i se deschidă. 

Ne debarcară pe continent, unde ne aruncară într'o în
chisoare puturoasă, plină de viermăraie. 

Aşa fu intrarea noastră pe pământul coreian şi primul 
contact cu funcţionarii acestei ţări. Dar mi-era dat să-mi iau 
o glorioasă revanşă, pentru toţi camarazii mei, dela Kwan-
Yung-Jin, în ziua când, după cum veţi vedea, Lady Om fu 
bună cu mine şi când avui eu puterea în mâini. 

Stăturăm în închisoarea ceea multe zile. Kwan-Yung-
Jin trimisese un sol la Keijo, în capitală, ca să întrebe ce 
să facă cu noi. 

M'am gândit adesea că Kwan-Yung-Jin suferea de nervi, 
şi că, de câte ori îl chinuiau prea tare, se lega de noi. Ori
cum, fără nici un motiv, de câte ori îi venea, poruncea să 
fim scoşi din închisoare şi bătuţi în stradă, în strigătele de 
bucurie ale haimanalelor. Asiaticul e o bestie crudă care 
se delectează fără să se sature la privirea suferinţelor al
tuia. 

Apoi, spre marea noastră bucurie, ciomăgelile încetară. 
Pricina fu sosirea lui Kim. 

Cine era Kim? Voi spune despre el numai că a fost i-
nima cea mai curată ce-am întâlnit-o vreodată în Coreea. 
Atunci era căpitan, ajunsese apoi comandant al gărzii pala
tului. Iar la urmă muri pentru dragostea ce o purta La-
dyei Om, şi mie. Cine era Kim? Kim, şi ajunge. 

Cum veni, ne scoase gâturile din jug şi a doua zi mer
geam pe şoseaua cea mare regală, şaisprezece marinari, că
lări pe 16 cai pitici cum se află în Coreea, îndreptându-ne 
spre Keijo. împăratul, îmi explică Kim, îşi arătase dorinţa 
să-şi plece privirea spre ciudaţii „draci de mare". 

Călătoria dură mai multe zile, căci trebuia străbătut, de 
la nord la sud, jumătate din pământul coreian. Soldaţii şi 
derbedeii ce se strângeau în jurul nostru, mă priveau gu-
ră-cască şi murmurau: „Yi-Yong-ik" „A-tot-puternicul"! 

Ren urnele ajunsese înaintea mea la împărat. 
Treceam prin sate ca o menagerie ambulantă. 
Eu călăream alături de Kim, de par'că n'aş fi fost pri

zonier. Kim era tânăr, Kim era un om universal. Toată 
ziua şi o bună parte din noapte pălăvrăgeam şi glumeam 
amândoi. De bună seamă că aveam talent la limbi şi încet,. 
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încet mă iniţiai în limba coreiană. Kim era uimit de progre
sele mele şi mă învăţă moravurile şi firea indigenilor. Mă 
învăţă multe cântece, cântece de flori, de dragoste, de beţie. 

Hendrik Hamei, bătrânul coproprietar al Sparwehr-
ului fu sfătuitorul meu, trebue s'o recunosc; după sfaturi
le lui cucerii apoi favoarea lui Yunsan, inima Ladyei Om 
şi bunăvoinţa împăratului. Eu eram braţul, Hendrik Hamei 
capul care ordona totul 

Până la Keijo, ţara pe care o străbăteam era dominată 
de munţi înalţi înzăpeziţi, tăiaţi de văi numeroase şi rodi
toare. Era semănat cu oraşe întărite, unde poposiam după 
fiecare etapă. In fiecare seară, din culme 'n culme, se aprin
deau în amurg, semnale luminoase, a căror flacără lumina 
tot ţinutul. Kim observa cu atenţie aceste lanţuri de foc, 
care, din coaste şi până 'n capitală, roşeau cerul, purtând 
soliile lor către împărat. O singură flacără de oraş însemna 
că în ţară era pace. Două flăcări vesteau o răscoală sau o 
invazie străină. Nici odată în timpul călătoriei noastre, nu 
văzurăm mai mult decât o singură flacără. 

Vandervoot care sta la coada convoiului, nu se mai să
tura admirând şi minunându-se: 

— Maica Domnului! Şi ce ne mai aşteaptă? 



DOAMNE! DOAMNE! UN BIET MARINAR... 

Keijo, capitala, era o cetate însemnată, în care toată 
populaţia, cu excepţia nobililor, zişi yangbani, era îmbră
cată în albul vecinie. Asta, mă lămuri Kim, îngădue să a-
preciezi la prima vedere, după. gradul de curăţenie sau 
murdărie a hainelor, rangul social al fiecărei persoane. 

După ce ne odihnirăm mai multe zile, într'un han, un
de ne spălarăm rufăria şi ne repararăm cum puturăm hai
nele, furăm chemaţi înaintea împăratului. 

înaintea Palatului Imperial se întindea un mare spaţiu 
liber. In faţa palatului se aflau nişte câini colosali în pia
tră sculptată. Stăteau culcaţi pe piedestale având de două 
ori înălţimea unui om, şi semănau mai curând a broaşte 
ţestoase. 

Zidurile de piatră ale Palatului erau formidabile şi a-
coperite cu o dantelă de sculpturi. Partea principală semă
n a cu o pagodă, cu multe etaje, unele peste altele, care se 
micşorau din ce în ce până la vârf. Soldaţi bogat echipaţi 
făceau de gardă înaintea porţii. Kim îmi spuse că aceştia 
sunt Vânătorii de Tigri, adică luptătorii cei mai viteji şi cei 
mai temuţi, mândria Coreei. 

Palatul împăratului era cea mai măreaţă materializa
re a puterii ce ne-a fost dat să vedem vreodată. Numai o 
civilizaţie antică şi puternică fusese în stare să ridice aces
te ziduri interminabile şi mândre şi aceste acoperişuri mi
nunate. 

Furăm duşi drept în sala cea mare de festivităţi, unde 
ne aştepta împăratul. 

Ospăţul era pe sfârşite şi mulţimea mesenilor era bine 
dispusă. Ce lume împestriţată şi superbă! înalţi demnitari, 
prinţi de sânge, nobili purtând sabia, preoţi de Curte, cu faţa 
descoperită, dansatoare fardate care se odihneau pe jos de 
atâta jucat, dame de companie, dame de onoare, eunuci, ser
vitori şi sclavi. 
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Toată lumea se dete totuşi la o parte dinaintea noastră, 
când împăratul, însoţit de familia sa se apropie de noi. In 
tinereţea lui, trebue să fi fost un om frumos, acum însă o-
chii îi erau urduroşi, cu pleoapele încreţite şi buzele se 
contractau într'un fel de tremur. Aflai în urmă că acesta 
era rodul exceselor la care se dedea, excese pe care le în
curaja Yunsan, marele preot budist şi predicator imperial, 
de care vom vorbi îndată. 

In ţinuta noastră de marinari, făceam o impresie mi
zerabilă printre persoanele strălucite care ne înconjurau. 
Mai întâi se auziră exclamaţii de uimire, care făcură cu
rând loc râsetelor. Dansatoarele ne împresurară, ne făcu
ră prizonierii lor, se prindeau câte trei, patru de fiecare şi 
ne antrenau după ele în danţ, ca nişte urşi pe care-i sileşti 
să joace. 

Era umilitor pentru noi. Dar ce puteau face spre a se a-
păra nişte bieţi lupi de mare? Ca să scape de acest trata
ment ce-1 îngrozea, Hans Amden ceru să i se facă loc şi în
cepu să execute, cu pas greoi, un dans olandez dintre cele mai 
baroce, până când toată curtea isbucni într'o ilaritate fur
tunoasă. 

Hendrick Hamei, târând după el trei dansatoare se a-
piopie de mine şi-mi şopti: 

— Pentru Dumnezeu, camarade, arată ce ştii şi scoa-
te-ne de aici... 

De câte ori deschidea gura să vorbească, cele trei dan
satoare i-o umpleau cu bomboane. 

Cu mine, dansatoarele n'o scoaseră la cale un eunuc 
însă, care mă gâdila pe gât cu o pană lungă mă scoase din 
fire. Tinerele dansatoare urmăreau cu un ochi atent maşi
naţiile eunucului: Va izbuti el, când ele nu reuşiseră? Nu 
trădai nimic din intenţiile mele. Deodată însă, iute ca să
geata, fără să întorc capul sau trupul, întorsei braţul şi-i a-
plicai nerodului o palmă teribilă. 

Mâna mea se lipi straşnic pe falca lui. Se auzi un pâ-
râit ca acel al unei bârne de corabie, când se frânge sub 
furtună, şi eunucul se rostogoli ca o minge până la vreo 12 
paşi de mine. 

Râsetele încetară. In schimb se auzeau ţipete de surpri
ză, şi auzii şoptindu-se „Yi-Yong-ik" încrucişai iar braţele 
şi rămăsei pe loc, superb de mândrie. 

Aveam de sigur, stofă de perfect actor în mine. Căci, 
ascultaţi ce urmă. 

Privind mândru şi dispreţuitor, şef recunoscut al ca-
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marazilor din acel moment, înfruntai fără să plec ochii, su
tele de priviri ce mă fixau. Eu făcui să se plece toţi ochii, 
sau să se întoarcă. Toţi, afară de doi. 

Aceşti doi ochi erau ai unei tinere femei; după bogăţia 
rochiei şi după jumătatea de duzină de servitoare care o 
înconjurau, îmi dădui îndată seama că am aface cu o fe-
mee de rang. Era într'adevăr Lady Om, o prinţesă verita
bilă din casa Min. Am spus că era tânără. Părea să aibă 
vârsta mea, vreo treizecei de ani. Şi cu toate că era frumoasă 
şi bună de măritat, nu era măritată. 

Mă privea drept în ochi, fără să clipească, până mă sili 
să fug de privirea ei. In pupilele ei nu aflai nici insolenţă, 
nici duşmănie, nici vreo sfruntare. Nu găseam decât o ne
măsurată fascinaţie. 

Nu-mi venea să mărturisesc c'am fost învins de un 
moft de femeie. Mă făcui, întorcând capul, că mă uit la to
varăşii mei încolţiţi de o dansatoare. Apoi bătui din palme 
după obiceiul asiatic, strigând poruncitor, în limba coreiană, 
cu o voce de stentor, cum vorbeşti cu nişte subalterni: 

— Ei, voi ceştialalţi, lăsaţi-i în pace! 
Aveam pieptul solid, credeai că auzi mugind un taur. 

Niciodată vreun ordin atât de impunător şi de răsunător 
nu mişcase aerul sfinţit al Palatului Imperial. 

Sala întreagă rămase împietrită. Femeile tremurau de 
grijă şi se strângeau una de alta, ca şi cum ar fi căutat una 
la alta protecţie. Dansatoarele lăsară pe marinari şi se re
traseră, speriate. Numai Lady Om nu păru de loc turburată 
şi începu să adâncească iară în ochii mei ce-i întorsesem 
spre ea, privirea ochilor ei deschişi mari. 

O tăcere adâncă domni, ca şi cum fiecare se aştepta ca 
să răsune vreun cuvânt fatidic. Toţi ochii se furişau de la 
împărat la mine şi dela mine la împărat. Numai eu, stăm 
mereu, fără să-mi pierd capul din fericire, nemişcat şi 
mut, cu braţele încrucişate. 

Insfârşit împăratul vorbi. 
— Ştie limba noastră... spuse el simplu. 
Toată sala îşi ţinea respiraţia. 
Nu prea ştiam ce să răspund şi mă agăţai, ca orice ma

rinar flecar, de prima ideie nebunească ce-mi veni. 
— Limba asta, declarai, e limba mea natală, 
împăratul păru uimit şi impresionat totodată de sigu

ranţa mea. Apoi îmi ceru: 
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— Explică-te! 
Coritinuai. 
— Limba asta este limba mea natală. O vorbeam ca 

prunc încă şi înţelepciunea mea precoce minuna pe toţi cei 
ce se apropiau de mine. Apoi fusei răpit de piraţi şi dus în-
tr'o ţară depărtată, unde fui crescut. Uitai de unde mă trag. 
Dar abia am pus piciorul pe pământul coreean, că-mi şi a-
mintii, deodată, limba mea. Sunt Coreean din naştere şi a-
cum, în sfârşit sunt la mine acasă. 

Printre cei de faţă se auzeau murmure şi discuţii. îm
păratul întrebă pe Kim. 

Acest om minunat nu se sfii să întărească spusele mele 
şi să mintă în favoarea mea. 

— Atestez, spuse el, că vorbea limba noastră de cum a 
ieşit din mare.... 

II întrerupsei: 
— Să mi se aducă fără zăbavă haine vrednice de mine! 
Şi întorcându-mă spre dansatoare: 

. — Lăsaţi-mi sclavii în pace! Sunt la capătul unei lungi 
călătorii şi sunt obosiţi. Da, da, ăştia sunt sclavii mei cre
dincioşi. 

Kim mă duse într'o altă odaie, unde-mi ajută, după do
rinţa ce o arătasem, să-mi schimb hainele. Apoi dete afară 
pe servitori şi, rămânând singur cu mine, îmi dădu o lecţie 
scurtă şi folositoare de cum să vorbesc şi cum să mă port. 
Nici el, nici eu nu ştiam unde vream să ajung. Dar era, ca 
şi mine, plin de încredere. 

Mă 'ntorsei în sala cea mare şi (ce era mai nostim din 
toată aventura) în vreme ce eu debitam coreeana mea, cam 
stricată din pricina chipurile, că lipsisem mult din ţară, Hen-
drik Hamei şi ceilalţi, care se 'ncăpăţânaseră să nu vorbea
scă decât limba lor de când debarcaseră pe coastă, nu înţe
legeau acum un bob din cele ce vorbeam. 

— Mă trag, proclamai, din Casa de Koryu, care a domnit 
odinioară la Songdo. 

Şi înşirai, cum putui, o poveste veche, pe care Kim mi-o 
povestise în cursul călăriei noastre spre capitală. Tot vor
bind îl vedeam cum ciuleşte urechea să vadă dacă sunt pa
pagal bun. 

împăratul îmi ceru câteva lămuriri suplimentare asupra 
tovarăşilor mei. Ii răspunsei: 

— Aceştia, cum spusei, sunt sclavii mei. Toţi, afară de 
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acest porc de câine (arătai cu degetul pe Johannes Maar-
tens), care e fiul unui libert. 

Făcui un semna lui Hendrik Hamei care se apropie. 
— Acesta, continuai, s'a născut în casa tatălui meu, 

neam de neam sclav. Mi-e deosebit de scump. Suntem de o 
vârstă, născuţi în aceiaşi zi, şi chiar în ziua aceia, tatăl meu 
mi-1 dărui. 

Când, în urmă, Hendrik Hamei, curios să afle ce-am 
spus, auzi povestea, se necăji puţin. 

— Ce vrei? îi spusei eu, am spus şi eu aşa, fără gând 
rău. Ce s'a făcut, s'a făcut! Ai intrat în horă, trebue să joci. 
Trebue să ne jucăm mai departe rolurile, şi tu să iei parte. 

Palatul Imperial forma singur un adevărul oraş, fui 
instalat, împreună cu camarazii mei, în cartierul cel mai 
frumos, un fel de pavilion de vară, cu totul izolat. Luai 
pentru mine, fireşte, cel mai magnific apartament, Hendrik 
Hamei şi Maartens, ca şi ceilalţi marinari, trebuiră să pri
mească bombănind, ceeace le lăsai eu. 

Nu trecuse prima zi, că Yunsan, Marele Preot budist, 
trimise să mă cheme. Când fui înaintea lui, porunci să fim 
lăsaţi singuri. Stăm amândoi pe nişte rogojini groase, într'o 
odaie sumbră. 

Doamne Dumnezeule! Ce om şi Yunsan ăsta! Ce spirit 
vioi şi pătrunzător! Se silia să-mi scruteze sulletul, necur
mat, în toate cutele lui. Era foarte bine informat asupra tu
turor ţărilor din univers şi -ştia lucruri de care nimeni în 
Coreea nu avea ideie că măcar există. Credea el în basmul 
cu naşterea mea? Niciodată n'am putut să aflu. Figura lui, 
tot atât de nemişcată ca bronzul, nu lăsa să se ghicească ni
mic din sentimentele sale lăuntrice. 

Ce gândea Yunsan, nimeni afară de el nu ştia. Dar, 
înapoia acestui preot sărăcăcios îmbrăcat, cu pântecele slab, 
simţeam adevărata putere care comanda tot de odată în Pa
latul Imperial şi în toată Coreea. înţelesei, deasemenea, în 
cursul discuţiilor noastre, că avea de gând să se slujească 
de mine. 

Lucra pe seama lui, sau pe-a lui Lady Om? Era nucă 
greu de desfăcut ; o trecui lui Hendrik Hamei, ca să vadă 
el ce e înăuntru. Cât despre mine, mi-era indiferent. îmi 
trăiam, după obiceiul meu, clipa de faţă, sinchisindu-mă 
prea puţin de a-mi făuri, sau prevedea, sau preveni, dacă 
era locul, neplăceri viitoare. 

După aceasta, mă chemă Lady Om. Ca să ajung la ea, 
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mă luai după un eunuc cu faţa lucie şi cu pas de pisică şi 
irecui cu el prin nişte coridoare lungi şi tăcute care duceau 
la apartamentul ce-1 ocupa ea. 

Locuia cum se cuvenea unei Prinţese de Sânge şi avea. 
la dispoziţia ei, un adevărat Palat. II împresura un parc, cu 
avuzuri înflorite de lotuşi, şi cu o mulţime de arbori de trei 
ori centenari, cu atâta meşteşug piperniciţi de grădinar, că 
abia ni-aj ungeau la brâu. Poduri de bronz, aşa de delicate 
şi fin lucrate că păreau a veni din atelierul unui bijutier, 
se arcuiau peste bazine şi lotuşi. Un boschet de bambuşi 
înalţi ascundea locuinţa Ladyei Om. 

Mi se învârtea capul. Aşa marinar simplu cum eram. 
nu eram indiferent faţă de femeile frumoase şi încercai, 
când pătrunsei în această locuinţă superbă şi misterioasă, 
o simţire alta decât o banală curiozitate. Auzisem poveşti de 
dragoste care istoriseau că oameni din popor fuseseră re
marcaţi de regine, şi mă întrebam dacă ora norocului, care 
ar înfăptui o poveste de acestea cu mine, nu a sunat. 

Lady Om nu-şi pierdu vremea în prezentări de prisos. 
"Era înconjurată de un stol de femei. Dar nu da mai multă 
atenţie prezenţei lor decât dă un căruţaş calului. Mă aşeză 
lângă ea pe nişte rogojini mătăsoase moi care prefăceau ju
mătate din odaie în pat, apoi porunci ca să mi se aducă vin 
şi dulciuri. Totul se servi pe nişte mesuţe minuscule, înalte 
doar de un picior şi încrustate cu perle. 

Doamne! Doamne! Ajungea să mă uit în ochii ei ca să 
înţeleg ce simte pentru mine. Dar atât! Lady Om nu era o 
proastă. Avea vârsta mea, treizeci de ani, şi seriozitatea ce 
se cuvine unei persoane de această vârstă. Ştia ce vrea şi 
ce nu vrea. Tocmai de-aceea nu se măritase niciodată, cu 
toată presiunea ce va fi exercitat-o asupra ei Curtea. 

Vroiseră s'o constrângă să ia de bărbat pe unul din ve
rii ei depărtaţi, aparţinând marei familii Min şi care se nu
mea Chong-Mong-Ju. Nici el nu era prost şi avea ambiţia ca 
prin această căsătorie să pună mâna pe puterea adevărată 
ce-o deţinea Marele Preot. 

Şi Yunsan, care nu avea poftă să-i cedeze locul, era 
candidat secret la mâna Ladyei Om şi făcea tot ce-i sta în 
putinţă ca s'o înstrăineze de vărul ci şi să-i taie acestuia a-
ripile. 

Lady Om era o perlă rară. Femei ca ea se nasc două în-
tr'un veac, în tot universul. Nu se uita la reguli şi convenţii 
sociale. Religia, aşa cum o practica ea, era un şir de abstrac
ţii cu totul spirituâie, parte învăţate dela Yunsan, parte 
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scoase din propriul său fond moral. Cât despre religia co
mună, aşa cum se predica poporului, afirma că e o invenţie 
menită să ţină în jug miile de oameni care muncesc din 
greu pentru alţii. 

Lady Om avea o voinţă tare şi o inimă cu totul de fe
meie. Era frumoasă. Frumoasă, de o frumuseţe universală, 
nu numai asiatică. Marii săi ochi negri nu erau nici piezişi, 
nici nu aveau o tăietură prea îngustă. Erau numai lungi, 
foarte lungi şi cuta pleoapelor ce-i acopereau le da un far
mec special. 

Eram beat de situaţia în care mă găseam. Prinţesă şi 
marinar ! Ce vis încântător! Şi-mi frământam creierii ca să 
nu par mai prost decât ea şi să-mi duc la capăt intriga în
cepută. Mă jucam cu focul şi eram răpit de asta. 

Aşa începui să reeditez povestea abracadabrantă pe 
care o înşirasem înaintea Curţii întregi, că eram adică Co
reean de naştere şi că mă trăgeam din neamul antic al 
Koryuzilor. 

Ea îmi tăie vorba şi izbindu-mă uşor peste buze cu e-
vantaiul de pene de fazan, spuse: 

— Bine, bine! Nu-mi spune poveşti de copii mici. Să 
ştii că d-ta eşti pentru mine mai mult decât un descendent 
al casei Koryu. D-ta eşti... 

Se opri din vorbit; stăm şi aşteptam, observând cum în
drăzneala creştea mereu în privirea ei. Termină după o 
clipă. 

— D-ta eşti... Tu eşti un om! Un om întreg, înaintea 
mea, aşa cum nu l-am presimţit nici în visele cele mai vo
luptoase. 

Doamne! Doamne! Ce putea face înaintea unei aseme
nea mărturisiri un biet marinar? Bietul marinar, mărturi
sesc, roşi grozav sub pielea lui bronzată de mare. Ochii La-
dyei Om deveniră două puţuri de şiretenie sprinţară, răută
cioasă şi tachinătoare, în vreme ce eu îmi ţineam din toate 
puterile braţele care ardeau de dorul de a o înlănţui. . 

In cele din urmă se puse pe râs, un râs care-ţi umplea 
gura de apă şi bătu din palme. Era semn că audienţa s'a 
terminat. 

' Mă dusei să-1 caut pe Hendrik Hamei; capul mi-era cu 
totul buimăcit. 

— Ah! Femeia! spuse el după o lungă şi adâncă medi
taţie. 
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Şi mă privi cu un suspin adânc de invidie: 
— Femeia, da... repeta el. Bicepişii tăi, Adam Strang, 

•ceafa ta de taur, părul tău de aur arămiu, au cucerit-o! Eşti 
"bun de cinste, băiete. Mergi înainte inimos! Şi dacă câştigi, 
•o să fie bine pentru noi toţi. Dar fă-te dorit. Nu fii prea zo
rit cu dărnicia. 

Zilele ce urmară fură ameţitoare pentru mine. Toată 
vremea mi-era împărţită între audienţele la împăratul, be
ţiile cu fratele lui, Taiwun care numai de asta era bun, dis
cuţiile cu Marele Preot şi ceasurile delicioase ce le petre
ceam cu Lady Om. Mai mult, o parte din noapte stăm 
treaz, din porunca lui Hendrik Hamei, şi învăţam dela Kim 
miile de amănunte ale etichetei, manierele Curţii, istoria Co
reei şi a zeilor săi, tineri şi bătrâni, toate fineţele vorbirii 
frumoase, până şi limba de rând a hamalilor. Nicicând nu 
şi-a bătut atâta capul un marinar. 

In realitate eram o păpuşe, în mâinile Marelui Preot 
Yunsan care se slujea de mine pentru scopurile lui tainice. 
T21 trăgea sforile, fără ca eu să înţeleg o boabă din toată 
această mare afacere. Cu Lady Om, da, era un om, cum 
spusesem, nu o păpuşe. 

Intriga de palat, pe care o bănuiam vag, dar al cărei fir 
nu-1 puteam prinde exact, era îndreptată lui Chong-Mong-Ju, 
vărul şi pretendentul Ladyei Om. Şi intriga avea iţe peste 
iţe de nu le mai dădeai de capăt, — mă pierdeam în acest 
labirint, dar nu-mi băteam prea mult capul cu el. 

Mă mulţumeam să raportez lui Hendrik Hamei, mento
rul meu, orice amănunt interesant aflam. Şi el sta ore ne
sfârşite, noaptea, cu fruntea încreţită şi aranja şi descurca, 
dacă nu cumva mai rău» le încurca, firele acestei pânze de 
păianjen. In calitatea lui de sclav credincios, insista să mă 
însoţească peste tot şi să vadă toate cu ochii lui. Adesea în
să Yunsan se împotrivea să fie el de faţă iar eu, la rândul 
meu, îl îndepărtam când eram cu Lady Om. Mă mulţu
meam să-i raportez ce se petrecuse, trecând, bine înţeles, 
sub tăcere, incidentele tandre ce nu-1 priveau. 

Lui Kim îi spuneam fără'ncetare: 
— Ajută-mă! Ca recunoştinţă îţi voi împlini toate do

rinţele. Doreşti ceva? 
îmi declară că dorea să comande pe Vânătorii-de-Tigri, 

însărcinaţi cu garda Palatului Imperial, a cărui soartă era 
în mâinile lor. 
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— Puţină răbdare! răspunsei calm. Dorinţa îţi va fi 
împlinită. Am zis. 

Cum aveam să-mi împlinesc promisiunea, nu ştiam. 
Aşa că, neavând nimic de dat, mă arătasem, fără codeală, 
generos. Ce e mai curios e că într'adevăr veni o zi în care 
Kim obţinu comanda Vânătorilor de Tigri. 

Lăsai, aşadar lui Hamei şi lui Yunsen, care erau a-
mândoi politicieni adânci, grija să combine intrigile şi să 
pregătească armele. Eu eram, mai înainte de toate, un 
amant, şi soarta mea era de bună seamă mai de invidiat 
decât a lor. Vă închipuiţi situaţia mea? Un marinar, bătut 
de toate furtunile, care acum se veselea, mânca şi bea vin 
în tovărăşia mai marilor pământului, care era amantul cu
noscut al unei Prinţese frumoase şi care, culmea culmilor, 
se bizuia pentru orice afacere serioasă pe capete de valoa
rea lui Hamei şi a Marelui Preot Yunsan. Nu era adevărat 
minunat? 

In câteva rânduri, Yunsan încercase să afle dela Hen-
drik Hamei adevărul asupra trecutului meu. îndată însă 
acesta redevenea un sclav stupid, preocupat numai să 
placă în toate bunului său stăpân, ale cărui gânduri nu 
căutase niciodată să le afle. Şi, ca să întoarcă vorba, se 
pierdea în poveşti pline de admiraţie asupra întrecerilor 
mele la băutură cu Taiwun, fratele împăratului. 

Lady Om şi cu mine nu ne refuzam nimic unul altuia. 
Gând un bărbat şi o femeie se iubesc, nimic nu-i poate ţine 
despărţiţi unid de altul, — împărăţii de s'ar prăbuşi, şi tot 
nu le-ar putea desface îmbrăţişarea. 

Apoi, încet, încet, apăru la suprafaţă chestiunea căsă
toriei noastre. Se puse piano, piaiw, mai întâi prin şuşoteli 
între cei mai mici, servitoare şi eunuci. Dar, în întreg Pala
tul, orice vorbă de clacă a celor mici ajunge până la picioa
rele tronului. 

Curând acest svon nu mai fu un secret pentru nimeni. 
Palatul şi toată Coreea intrară în mare fierbere. Aveau de 
ce. Această căsătorie era pentru Chong-Mong-Ju, o lovitură 
în plină faţă. 

Se împotrivi din toate puterile şi primi să dea lupta 
decisivă cu Yunsan. Reuşi să atragă de partea sa jumătate 
din clerul provincal, şi împăratul, spăimântat, văzu defi
lând până la porţile Palatului, nesfârşite procesiuni de 
preoţi ce protestau. 

Yunsan se ţinu tare ca stânca. Cealaltă jumătate a ele-
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rului îi rămase credincioasă, caşi toate oraşele mari ale Im
periului. 

Yunsan şi Lady Om îl convinseră pe împărat. Cum îmi 
mărturisi în urmă, ea îl constrânse prin crize de nervi şi 
lacrimi şi-1 ameninţă cu un scandal public care ar zgudui 
chiar temeliile Tronului. Yunsan duse la capăt ruina acestui 
suflet slab, împingându-1 la noi desfrânări, special pregătite 
în acest scop. 

Aşa de bine, că veni o zi în care Yunsan, cu un clipit 
imperceptibil al ochilor săi austeri, ce deveniseră deodată 
mai ironici şi mai omeneşti decât i-aşi fi crezut în stare, îmi 
declară: 

— Trebue să laşi să-ţi crească părul mare pentru no
dul de căsătorie. 

împăratul promulgă un decret că mă trag din Prinţii 
de Koryu; totdeodată Guvernatorii rebeli din cinci provin
cii fiind destituiţi şi decapitaţi, fusei numit Guvernator 
unic al acestor cinci provincii. 

Doamne! Doamne! un biet marinar... Iată-mă deci tri
mis pe drumurile mari ale Coreei cu o escortă de 500 de 
soldaţi şi o suită numeroasă, ca să iau în primire guvernă
mântul provinciilor unde mă aşteptau 50.000 de soldaţi sub-
arme! Peste tot pe unde treceam, împărţeam după voia mea 
viaţă, moarte şi tortură. Aveam cu mine un tezaur, cu u n 
păzitor special şi un regiment de scribi la ordinele mele, 
ca să le dictez poruncile. Mă mai aşteptau o mie de percep
tori, care storceau poporului ultimii bănuţi, în numele meu. 

Provinciile mele închipuiau graniţa nordică a Coreei. 
Dincolo se întindea ţara pe care azi o numim Manciuria, şi 
care era cunoscută atunci sub numele de Ţara Hongdaşi-
lor, sau al Capetelor-Roşii. 

Aceştia erau jefuitori îndrăzneţi, se spunea că sunt şi 
canibali. 

Anul care se scurse fu tare frământat. In vreme ce la. 
Keijo, Yunsan şi Lady Om desăvârşeau căderea lui Chong-
Mong-Ju, eu îmi croiam, în guvernământul meu, un renu
me glorios. Tot Hendrik Hamei mă împingea şi mă condu
cea din umbră. Dar, pentru toţi, eu eram capul dibaci care 
comanda şi activa. 

In numele meu, Hendrik Hamei instruia trupele în tac
tica şi exerciţiile europene, şi le conduse să se măsoare cu* 
Capetele-Roşii. Fu o luptă măreaţă care dură un an întreg. 
Dar după un an, graniţa de nord a Coreei era liniştită şi pe-
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malul coreian nu se găsea un singur Cap-Roşu, afară de 
cele ale morţilor lăsaţi de inamic. 

Dar să ne întoarcem la Keijo şi la Lady Om. 
Doamne! Dumnezeule! era o femeie şi jumătate! Pa

tru ani a fost a mea, în linişte. Toată Coreea se învoise cu 
căsnicia noastră. Chong-Mong-Ju, lipsit de orice influenţă, 
căzu în disgraţie complectă, se retrăsese undeva într'un colţ 
pe coasta de nord-est unde-şi clocea furia. 

Yansan dicta. Pacea domnea peste ţară, semnalele lu
minoase o proclamau în fiecare noapte. 

împăratul se cufunda din ce în ce mai mult în desfrâu. 
Lady Om şi cu mine câştigasem partida dorită de inimile 
noastre. Kim comanda gărzile Palatului. Cât priveşte pe 
Kwan-Yung-Jin, nenorocitul guvernor care ne pusese la jug 
şi ne bătuse în public, îl destituisem şi îi interzisesem să se 
mai arate vreodată la Keijo. 

Oh! Johanes Maartens nu fu nici el uitat! Disciplina e 
ancorată puternic în capul unui marinar şi, cu toată mări
rea mea actuală, nu puteam uita că mi-a fost căpitan odini
oară, când navigam împreună pe Sparwehr, în căutare de 
Indii noi. După cum povestisem la Curte, era singurul om 
liber din suita mea. Ceilalţi marinari, socotiţi de toţi ca 
sclavi nu puteau pretinde nici o funcţie oficială. 

Cazul lui Maartens era altul şi el urca în grad. Vulpoi 
bătrân! De unde să bănuesc eu ce gând avea când îmi ceru 
să fie numit Guvernor al unei biete mititele provincii ca 
Kyong-ju? 

Această provincie n'avea nici o bogăţie proprie, trăia 
din agricultură şi pescuit. Impozitele — abia acopereau 
cheltuelile de percepere, şi calitatea de Guvernor era mai 
mult decât onorifică. Ţinutul era în adevăr un adevărat 
mormânt — un mormânt sfânt — căci în munţii Tabong, 
pe creste, erau îngropate ,învelite în relicve bogate, osemin
tele vechilor Regi din neamul Silla. Johannes Maartens îmi 
declară că preferă să fie primul în mica provincie Kyong-
Ju, decât al doilea după Adam Strang. Ce să-mi dea mie 
în gând că ia cu el patru marinari ca să-i ţină de urât. 

Măreţe fură pentru mine primele timpuri ale ridicării 
mele. îmi guvernam provinciile prin mijlocirea unor No
bili scăpătaţi, devotaţi lui Yunsan care mi-i alesese. Toată 
munca o îndeplineau ei şi singura mea treabă era să fac 

»din când în când câte o inspecţie înconjurat de toată suita 
ce se cuvenea măririi mele şi având alături de Lady Om. 
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Aveam un Palat de vară, pe ţărmul de Est, unde ne petre
ceam vremea foarte plăcut. 

Ca să mă distrez, încurajam sporturile printre Nobili, 
mai ales lupte şi trasul cu arcul. Făceam şi eu împreună 
cu Lady Om vânători de tigri în munţii dela miazănoapte. 

Hendrik Hamei nu se culcase însă pe lauri. Vroia cu 
orice preţ să fiu numit amiral al Coreei, care până atunci 
nu avusese flotă. Când se mai interesă, pe faţă, şi de încu-
ietorile secrete ale Tezaurului Imperial, pricepui. Nu ţi
neam însă de fel, în ce mă privea, să părăsesc Coreea, poate 
doar însoţit de Lady Om. Ii spusei tot ce-mi sta pe inimă, 
îmi răspunse, strângându-mă cu pasiune în braţe, că sunt-
regele ei şi că mă va urma oriunde voi merge. 



„ACUM, O REGELE MEU!" 

Marele Preot Yunsan făcuse o greşală de neiertat, lă-
«ându-1 în viaţă pe Chong-Mong-Ju. O greşeală. In realitate 
nu îndrăznise să facă altfel. 

Disgraţiat şi alungat dela Curte, Chong-Mong-Ju, pă
rând că-şi cloceşte necazul pe ţărmul de nord-est, instigase 
pe nesimţite şi-şi păstrase neştirbită popularitatea în sânul 
clerului provincial. Preoţii budişti îi serveau, în mare parte, 
de emisari şi propagandişti. Necontenit străbăteau ţara în 
lung şi în lat, câştigând pentru cauza sa pe toţi funcţionarii 
imperiali, şi obţinuseră dela ei un jurământ de supunere 
faţă de el. Yunsan ştia ce se urzeşte în umbră, dar nici acum 
JIU îndrăznea să facă nimic. 

Asiaticul e mare meşter, cu răbdarea lui rece, la aceste 
-conspiraţii vaste şi complicate. Chiar în sânul Palatului Im
perial, partidul lui Chong-Mong-.Iu creştea mai semeţ chiar 
decât putea bănui Yunsan. Gărzile Palatului, faimoşii Vâ-
nători-de-Tigri pe care-i comanda Kim, fură cumpăraţi 
•şi ei. 

Şi, în vreme ce Yunsan saluta cu capul mulţimea pros
ternată la picioarele lui, în vreme ce eu mă consacram li
niştit Ladyei Om şi sporturilor, în vreme ce Hendrik Ha
mei desăvârşea planurile sale de fugă şi de a pune mâna pe 
Tezaurul Imperial, în vreme ce Iohannes Maartens fră
mânta proectele lui măreţe, printre mormintele din Munţii 
Tabong, vulcanul pe care Chong-Mong-Ju îl aprindea la pi
cioarele noastre nu ne da nici un semn că în curând va iz
bucni. 

Doamne! Dumnezeule! Când se deslănţui furtuna, fu 
ceva cu adevărat teribil! Izbucni deodată din toate părţile 
Scape cine poate! Şi nu toată lumea scăpă. Johannes Maar
tens dezlănţui, de fapt. catastrofa şi făcu să izbucnească 
conspiraţia mai înainte de ora fixată de Chong-Mong-Ju. 
Dar îi dete acestuia la îndemână un prilej aşa de bun, că 
:ar fi fost prost să nu profite de el. 
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Judecaţi singuri! Coreenii au pentru morţii strămoşeştf 
un cult fanatic. Nu se apucă piratul ăsta bătrân, setos de-
jatf, întovărăşit de cei patru marinari ai lui, să comită n e 
bunia de a profana şi jefui, într'o noapte mormintele ve
chilor Regi de Lille, care dormeau acolo în Kyong-Ju, de 
veacuri, în sicriile lor de aur? 

In noaptea ceia, cu toate că vestea sacrilegiului se şi 
răspândise prin provinciile din Nord, care se răsculară 
îndată împotriva funcţionarilor imperiali. Keijo şi Curtea 
dormiră liniştite, neştiind nimic ce se petrece. Din porunca 
lui Chong-Mong-Ju făcliile de pace ardeau înainte în toată 
Coreea. Tot aşa şi în nopţile următoare, în vreme ce solii 
lui Chong-Mong-Ju alergau până le crăpau caii, ca să aducă 
peste tot ordinele lui suverane. 

Pe când ieşeam călare din Keijo, în amurg, ca să fac o* 
raită pe câmp, văzui sub Marea Poartă a Capitalei căzând 
un cal al unui asemenea sol şi pe călăreţ ridicându-se şi ur-
mându-şi drumul pe jos. Mersei mai departe, fără să-mi bat 
capul să aflu cine e acest om şi nebănuind că aducea el 
soarta mea. 

Solia ce o aduse aprinse revolta în Palatul Imperial. 
Când mă întorsei, la miezul nopţii, totul era sfârşit. 

Dela nouă seara, conjuraţii puseseră mâna, chiar în 
apartamentul său, pe persoana împăratului. II constrânseră 
să cheme înaintea lui pe toţi miniştrii săi, şi, cum apărea 
unul îl ucideau. Vânătorii-de-Tigri se ridicaseră şi ei. Yun-
san şi Hendrik Hamei fură luaţi prizonieri şi bătuţi până la 
sânge cu teaca săbiei. Ceilalţi opt marinari putură scăpa 
din Palat salvând şi aducând cu ei pe Lady Om. Izbutiră 
mulţumită lui Kim care, cu sabia'n mână, le tăie drum prin
tre proprii săi soldaţi răsculaţi. Kim căzu în bătălie şi fu 
călcat în picioare. Dar, din nefericire pentru el, nu muri din 
pricina rănilor. 

Ca un vârtej ce se stârneşte într'o noapte de vară, su
flă revolta şi se abătu, fireşte, şi peste Palat. De a doua zi r 
Chong-Mong-Ju era călare pe situaţie şi redevenise atotpu 
ternic. împăratul subscrise tot ce-i ceru el. Afară de emoţia 
generală din pricina profanării vechilor Morminte Regale, 
Coreea rămase liniştită. Chong-Mong-Ju fu aclamat peste 
tot. Capetele foştilor funcţionari căzură, în toată ţara, şi 
aceştia fură înlocuiţi prin creaturile noului potentat. Ni-
căeri nu se iscă nici o mişcare. 

Iată acum care fu soarta noastră. 
Iohannes Maartens şi cei trei marinari fură scuipaţi de 

toată populaţia şi îngropaţi până la gât în pământ. Li se 
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•dădu apă, ca să li se prelungească chinul existenţei şi ca să 
poată să ofteze din greu cât mai îndelung după mâncarea 
fumegândă şi foarte gustoasă ce li se punea înainte. Bătrâ
nul Maartens supravieţui celorlalţi şi nu-şi dete sufletul de
cât după 15 zile. 

Lui Kim i se sfărâmaseră oasele, unul câte unul şi i se 
desfăcură închieturile una după alta, de specialişti în ale 
torturii, şi-şi dete şi el foarte greu sufletul. 

Hendrik Hamei, pe care GhongMong-Ju îl socotea cu 
drept cuvânt creierul ce lucrase pentru mine, fu bătut până 
muri, în urletele de bucurie ale oamenilor de rând din 
Keijo. 

Marele Preot Yunsan muri cu curaj şi sfârşitul său fu 
vrednic de el. Tocmai juca şah cu temnicerul lui, când tri
misul împăratului, mai bine zis, al lui -Chong-Mong-Ju se 
prezentă cu o cupa de otravă. Yunsan îl rugă să aştepte o 
clipă. 

—• Ateţi nişte maniere foarte puţin curtenitoare ,spuse 
el, nu se deranjează un om tocmai în mijlocul unei partide 
de şah. Am să beau îndată ce voi termina. 

Solul aşteptă, în vreme ce Yunsan termina şi câştiga 
partida; apoi Marele Preot goli cupa. 

Trebue să fii Asiatic, pentru ca să ştii cum să-ţi dozezi 
fierea şi cum să-ţi potoleşti setea de răzbunare, cu stăruinţă 
şi regularitate, în tot cursul unei vieţi. Fu tocmai ceeace 
făcu Chong-Mong-Ju cu Lady Om şi cu mine. 

Nu ne luă viaţa. Nici măcar nu ne închise. Insă, pe 
când Lady Om fu scoasă din rangul ei şi deposedată de 
toate averile un Decret Imperial fu promulgat şi afişat pâ
nă şi în satele cele mai depărtate, ca toată lumea să afle că 
eu mă trăgream din Casa de Koryu şi că prin urmare nimeni 
nu avea dreptul să mă ucidă. Nici cei opt marinari cari scă
paseră cu viaţă, sclavii mei, nu puteau fi ucişi. Ca şi mine şi 
Lady Om rămaseră, toată viaţa lor, cerşetori pe drumurile 
mari. 

Aşa fu, vreme de 40 de ani, căci ura lui Chong-Mong-Ju 
era nemuritoare, şi fatalitatea îi dete zile lungi şi fericite, 
în vreme ce noi ne târâm viaţa noastră blestemată. 

Am mai spus că Lady Om era o femeie minunată. Nu 
trebue să ostenesc repetând aceasta. Am auzit pe cineva 
spunând că o femeie din lumea mare a declarat într'o zi 
iubitului său: „Un cort şi o coaje de pâine, cu t ine!" Iată ce 
-mi-a spus şi Lady Om. Nu numai că a spus, dar a şi făcut 

asta. Era cu atât mai greu lucrul, cu cât foarte adesea co-
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jile de pâine erau rare şi cu cât în loc de cort aveam doar 
cerul. 

Toate străduinţele mele de a scăpa din starea de cerşe
torie fură dejudecate de ura tenace a lui Chong-Mong-Ju. La 
Song-do mă făcui hamal de lemne, şi împărţirăm amândoi 
un bordei dărăpănat care ne apăra de muşcăturile crivăţu
lui cam cât ne-ar fi apărat drumul mare. Chong-Mong-Ju ne 
dete de urmă. Mă bătură, mă puseră la jug şi mă zvârliră 
diu nou pe drumuri. Era o iarnă groaznică, înfiorător de 
friguroasă, în care bietul Vandervoot, „Şi ce ne mai aşteap
tă?" muri de frig în străzile din Keijo 

La Pyeng-Yang mă făcui sacagiu. Până ce Chong-Mong-
Ju mă află. Mă bătură iar, mă izgoniră din Pyeng-Yang şi mă 
aruncară iar pe drumuri. 

Şi tot mereu aşa. In oraşul depărtat Wiju mă făcui mă
celar de câini. Tăiam câinii, îi făceam ciosvârte şi le vin
deam carnea. Chong-Mong-Ju mă descoperi şi trebui să fug. 
iar. 

Fusei ajutor.de boiangerie la Pyonhan, căutător de aur 
în minele din Kang-Wun, fabricant de frânghii la Chiksan. 
împletii pălării de paie la Padok, cosii iarba la "Whang-hai. 
La Masempo mă închiriai, mai bine zis, mă vândui, unui 
plantator de orez cu o simbrie mai mică decât a celui mai 
de rând hamal, şi bălăceam, cu spinarea îndoită printre 
plantaţiile de orez inundate. 

Nu a fost niciodată o oră, un colţişor, în care braţul lung 
al lui Chong-Mong-Ju să nu mă ajungă. 

Toată vremea membrii rătăcitori ai marei bresle a Şta
fetelor informau pe Chong-Mong-Ju, la Keijo, de fiecare 
mişcare a mea. Orice am fi făcut, ne era cu neputinţă să 
fugim, fie trecând frontiera de nord, fie îmbarcându-ne pe 
un mare vas. Peste tot, cum soseam, ne înhăţau. 

O singură dată, înaintea aceleia care fu ultima, îl în
tâlnii pe Chong-Mong-Ju. Intr'o noapte de iarnă, pe o fur
tună năpraznică, în munţii înalţi Kong-Wu. Cu câţiva bă
nuţi economisiţi, putusem închiria pentru Lady Om şi pen
tru mine, un adăpost de noapte, în colţul cel mai îndepărtat 
de foc al unicei odăi mari a hanului. Tocmai ne pregăteam 
să începem sărmana noastră masă când auzirăm sunând 
zurgălăii de alama şi tropăitul unor căluţi înhămaţi la o sa
nie. 

Uşa se deschise şi Chong-Mong-Ju, întrupare vie a hu
zurului şi a puterii, apăru scuturând zăpada de pe nepre— 

http://ajutor.de
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ţuita blană de Mongolia. Toţi îi făcură loc, lui şi celor 12 
oameni ce formau suita sa. 

Deodată ochii săi se opriră, printr'o minune, căci hanul 
era plin de oameni, pe Lady Om şi pe mine. 

— Curăţiţi viermăria care stă colo în colţ, porunci el. 
Atunci surugiii lui ne loviră cu bicele şi ne izgoniră în 

furtună. 
Doamne! Dumnezeule! Nu se află în Coreea un singur 

drum, o potecuţă de munte, o cetăţuie, care să nu mă fi cu
noscut. 

Patruzeci de ani am colindat pământul, şi mi-a fost 
foame, iar Lady Om a împărţit cu mine mizeria asta. Ajunşi 
la disperare, ce n'am mâncat? Rămăşiţe de carne de câine 
pe cari nu le mai cumpăra nimeni, şi pe care măcelarii ni 
le asvârleau batjocoritori. Minări, un soi de salată pe care 
o culegeam în bălţile stătute, kimchi stricat, pe care l-ar fi 
vărsat şi ţăranii şi care putea la distanţă de o milă. Da 
m'am luptat cu câinii pentru un os, am strâns boabele de 
orez căzute pe drumuri, le-am furat cailor, în nopţi geroase, 
fiertura de orz fierbinte. 

Nu vă miraţi, totuşi, că n'am murit. Două lucruri mă 
susţineau: prezenţa Ladyei Om alături de mine, şi apoi cre
dinţa nestrămutată ce o aveam că va veni o zi în care de-
degetele mele se vor strânge în jurul gâtului lui Chong-
Mong-Ju: 

II căutasem mai întâi la Keijo, dar nu mi se dete voie 
să mă apropiu nici de porţile oraşului. Ştiam totuşi că cu 
răbdare tot ne vom întâlni o dată şi odată. 

Vreme de patruzeci de ani, fiecare bob de pământ din 
Coreea povesti sandalelor noastre, vechile sale poveşti. Cât 
era de mare Imperiul, nu era fiinţă omenească să nu ştie 
cine am fost, şi care era osânda noastră: De multe ori avură 
aface haimanalele care se legau de Lady Om, cu pumnii 
mei. Uneori, în munţi, prin sate pierdute, întâlneam femei 
bătrâne care, văzând cum trece alături de mine Lady Om, 
marea Prinţesă decăzută, scoteau un suspin, clătinând ca
pul, iar ochii li se înrourau de lacrimi. Altora, femei tinere, 
îi se făcea milă când vedeau trecând umerii mei largi, ple
tele mele lungi şi roşcate, omul care fusese odinioară Prinţ 
de Coryu şi guvernator al atâtor provinci. Cârduri de băieţi 
se ţineau de noi. Lor nu le era milă şi ne strigau cuvintele 
cele mai murdare. 

Dincolo de Yalou, larg de patruzeci de mile, se întinde 
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un pustiu nesfârşit care, dela Marea Japoneză şi până la 
Marea Galbenă, închipuie frontiera nordică a Coreei. Nu 
erau, la drept vorbind, pământuri neroditoare, dar fuseseră 
părăginite, în vederea politicei de izolare a Coreei. Pe acea
stă banta lată şi ea de patruzeci de mile, fusese distrus to
tul, oraşe, sate, ferme. Era ţara nimănui bântuită de fiare 
sălbatice, pe care nu o străbăteau decât companii de Vână-
tori-de-Tigri călări, având menirea să ucidă orice fiinţă u-
mană ce ar întâlni acolo. Nu era deci chip să scapi prin 
partea aceea. 

După ce rătăciră îndelung, caşi mine, cam peste tot, cei 
opt camarazi ai mei marinari o luară spre ţărmul de miază, 
zi, unde clima era mai dulce. Era, dealtminteri regiunea 
cea mai apropiată de Japonia, Se vedeau estompându-se 
departe ţărmurile japoneze. 

Acolo era singura nădejde de scăpare. Poate că într'o 
zi va apare vreun vas european. Văd şi acum pe aceşti opt 
bătrâni, în picioare, sau stând pe stâncile capului Fusan, 
şi suspinând din toată inima către marea, pe care de acum 
înainte nu li se mai îngăduia să navigheze. 

Se vedea din când în când câte o corabie japoneză, dar 
niciodată vreo pânză de forma cunoscută în vechea Europă 
nu apăru peste valuri. 

Anii treceau. Lady Om şi cu mine, trecusem, ca şi cei opt 
marinari, din floarea vârstei, în vârsta matură, apoi la bă
trâneţe. Şi noi reveneam de preferinţă la Fusan ,unde ne 
întâlneam cu toţii. 

Apoi, pe măsură ce anii treceau, vinul câte unul lipsea 
dela întâlnirea obicinuită. 

Hans Amden fu cel dintâi care ne părăsi. Iacob Brin-
ker fu cel din urmă din cei opt. 

Da, vreme de patruzeci de ani am fost cerşetor pe pă
mântul coreean. Dintre toţi tovarăşii mei, surghiuniţi ca 
şi mine, eu am trăit cel mai mult. Lady Om avea şi ea viaţa 
îndărătnică şi îmbătrânnirăm împreună. 

Ajunsese, la urmă, o babă cocârjată. Dar sufletul ei mân 
dru nu se închirci, "şi fu stăpâna inimii mele până în ceasul 
morţii Eu, pentru un om de şaptezeci de ani, mă ţineam în
că destul de bine. Chiar dacă faţa se încreţise, dacă părul 
meu auriu albise, dacă umerii largi se curbasseră, tot mai 
supravieţuia în muşchii mei, ceva din puterea de odinioară. 
Mulţumită acesteia putui săvârşi ce am să vă povestesc a-
cum. 
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Intr'o dimineaţă frumoasă de primăvară şedeam cu La
dy Om pe stâncile din Fusan şi ne încălziam la soare, la 
câţiva paşi de drumul mare. Eram în zdrenţe, stăm jos în 
ţărână. Şi totuşi, râdeam din toată inima de o glumă pe 
care o mormăise Lady Om. 

Deodată ne acoperi o umbră. Era litiera cea mare a 
lui Chong-Mong-Ju, purtată de şapte hamali, precedată şi 
urmată de o escortă de călăraşi şi înconjurată de fiecare 
parte de un nor de servitori. 

Doi împăraţi, un război civil şi o duzină de revoluţii de 
palat trecuseră, fără ca să poată zgudui puterea lui Chong-
Mong-Ju. Trebue să fi avut optzeci de ani aproape, când, în 
dimineaţa ceia de primăvară, pe ţărm, făcu un semn cu 
mâna pe trei sferturi paralizată, să se oprească litiera pen
tru ca să poată să mai privească încă pe cei pe care, de atâta 
vreme îi pedepsea. 

Lady Om îmi şopti la ureche: 
— Acum, o, regele meu... 
Apoi repede, se întoarse, ca să ceară de pomană luî 

Chong-Mong-Ju, pe care se făcea că nu-1 recunoaşte. 
Ştiam ce se petrecea în gândul ei. Gândul acesta nu ne 

fusese comun vreme de patruzeci de ani? Şi ora împlinirii 
Iui sosise. 

Atunci, şi eu, mă făcui că nu recunosc pe vrăjitorul 
meu. Prefăcându-mă că bătrâneţea mi-a luat minţile, mă tâ
râm în ţărână ca şi Lady Om, spre litieră, milogindu-mă de 
o pomană. 

Servitorii lui Chong-Mong-Ju se pregăteau să mă go
nească. Vocea măcăitoare a stăpânului îi opri. II văzui cum 
se ridică într'un cot, tremurând, şi cum, cu cealaltă mână 
desfăcea larg perdelele de mătase. Faţa lui veştedă se lu
mină de bucurie privindu-ne. 

Lady Om şoptea din nou la urechea mea, jelania ei de 
cerşetoare, care părea un crâmpei de cântec: 

— Acum, acum, o regele meu! 
Toată dragostea ei credincioasă şi nepieritoare, toată 

încrederea ei în fapta mea supremă stăteau în cântecul şi 
in vocea ei. 

Şi mânia roşie năpădi în mine. Zadarnic încercam să 
mă lupt cu ea. In această luptă mă cuprinse un tremur al 
fiinţei întregi. 

Chong-Mong-Ju văzu acest tremur, şi crezu că bătrâne
ţea singură e pricina. întinsei spre el tăleraşul meu de a-
ramă şi mă milogii şi mai tare. Ascundeam sub lacrimi fo» 
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fcul arzător din ochii mei albaştri şi măsurăm distanţa şi pu
terea mea, mai înainte de a mă azvârli. 

Fu ca o ţâşnire de foc, de fac roşu. Perdelele se rupse-
ră, ţipete pătrunzătoare ale servitorilor înebunîţi, mâinile 
mele se strângeau în jurul gâtului lui Chong-Mong-Ju. Li
tiera se răsturnă, nu ştiam unde mă aflu. Mâinile mele nu 
dădură drumul. 

In vălmăşagul de perne şi de cuverturi, nu fusei atins, 
la început, decât de loviturile servitorilor. Curând însă so
l i r ă într'ajutor călăreţii şi bicele lor puternice se abătură 
asupra capului meu, în vreme ce o mulţime de mâini mă 
apucau şi mă sfâşiau. 

îmi veni ameţeală. Păstram totuşi atâta conştiinţă ca 
să-mi dau seama că degetele mele bătrâne erau straşnic în
fipte în gâtlejul bătrân, ce-1 căutam de atâta vreme. 

Loviturile curgeau înainte asupra capului meu în care se 
în vârtej au mii de gânduri, mă asemănăm în minte cu un 
buldog pe care nimic nu-1 poate face să-şi descleşteze făl
cile. 

Chong-Mong-Ju nu-mi mai putea scăpa, şi ştiu bine că 
a murit, mai înainte ca moartea să fi coborât peste mine, 
ca o anestezie, acolo pe stâncile capului Fusan, în faţa Mă
rii Galbene. 

I 

F A M I L I A . . . 
S A C R O S A N C T A ! 
de scânteietorul D I C D D T 1 / T D C D 

satiric francez a I C fi» r\ EL V L D L n 

Un roman realist, dar mai captivant decât 
cele mai senzaţionale, căci e romanul viu 
şi revelator al unor hipocrizii sociale, asupra 

cărora ne place să închidem ochii. 
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„LECTURA 
— FLOAREA LITERATURILOR STRĂINE — 

Au a p ă r u t p a n ă a c u m lucrăr i d e p u t e r n i c ă e m o ţ i e , 
d e f ină i n t e l e c t u a l i t a t e , ori d e h u m o r . 
In cei 8 ani de apariţie a construit o operă 

culturală impunătoare. 

Iată lista ultimelor numere '• 
361. Alfons von Czibulka : Mănuşi e împărătesei. 
362. J. Kessel: Teroristul Makhno şi Evreica Iui. 
363. Andre Corthis : Inima forţată. 
364. E. Haushofer-Merk : întrebarea Iui. 
365. Leo Trotzky : Evadarea mea din Siberia. 
366. Rudolf Stratz : Sidi Binzel. 
367. Henri Bordeaux: Spovedania unei tinere de azi. 
368. Cervantes : Senora Cornelia. 
369. A. Wilbrandt: Omul tare. 
370. A. Lichtenberger: După marele sacrificiu. 
371. Felix Salten : Femei de a r t i ş t i : Intre Poezie şi Proză. 
1.72. Max Daireaux: Pasiune sinistră. 
373 Kranz Adam Beyerlein : Taina Secretarei. 
374. Albert Geiger: Amazoana Revoluţiei. 
375. Jacques Thery : Frumoasa căpcăună. 
376. Morley Roberts: Don Juanul mărilor. 
377. Marcel Prevost: Nimba, mica vrăjitoare. 
378. R. G. Binding : Dar iubirea mea nu moare. 
379. Carmen Sylva: Cupa cu venin. 
380. Arnold-Ulitz : Minorii. 
381. Maxim Gorki : O stricată ? 
382. A. Schirokauer : Dragostea cea mare. 
383. Otto Rung : Sonata Temniţei. 
384. John Galsworthy : Juratul . 
385. Frank Thiess : Eterna. 
386. H. Tr. Blunck : Frate şi f oră. 
387. Vladimir Lidin : Marina Venievcieff. 
388. Jean J. Frappa: Cadavrul viu. 
389. H. G Wells : Vacanţa unui erou sfios. 
390. J. Marein : Tricoul Verde. 
391. Jack London : Li-Wan cea frumoasă. 
392. Jean Fayard : Doamna călătoreşte. 
393. V. Blasco lbanez : Familia D-rului Pedraza. 
394. A. Wilbrandt: Lupta egoismelor. 
395. Oskar Jellinek: Viaţa mea pentru a ta. 
396. Rene Bazin : „Domnişoara". 
397. Frida Schanz: împăcarea. 
398. Joseph Conrad : Pierduţi în întuneric. 
399. Manuel Devaldes: Un t a t ă pentru copilul meu. 
400. Irene Nemirowsky: Copilul minune din Ghetto. 
401. Luigi Pirandello: Vocea. 
402. K. Behnke : Doamna Maharadja. 
403. H. de Balzac: Adio, Episod al retragerii din Rusia (1812). 
404. Somerset Maugham: Lume de Bcn-Ton. 
405. Fritz Rosenfeld: Lanţul morţii. 
406. Guido fia Verona: Roza ttin jungla. 
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I S A D O R A D U N C A N * ) 
(AMERICA) 

DIN VIATA MEA 
în româneşte de PAUL MANTU 

Marele artist Lugne Poe se însărcinase cu reprezen
taţiile mele la Paris. El prezintase Parisului pe Eleo-
nora Duse, pe Suzanne Despres şi pe Ibsen. Era de pă
rere că dansul meu avea nevoie de o oarecare punere în 
scenă şi închiriase pentru mine „Gaîte Lyrique", precum 
şi orchestra Colonne; Colonne în persoană era la pupi
tru. Rezultatul fu că luarăm Parisul cu asalt. Poeţi ca 
Henry Lavedan, Pierre Miile, Henry de Regnier, publi
cară articole entuziaste despre mine. 

Parisul îmi surâdea. 
La fiecare din reprezentaţiile mele teatrul era înţe

sat de elita lumii artistice şi intelectuale. Aveam impre
sia, că eram pe cale să-mi realizez visul şi că şcoala pe 
care voiam s'o întemeiez era la îndemâna mea. 

închiriasem două apartamente mari în strada Dan-
ton No. 5. Locuiam la etajul întâi iar al doilea era ocupat 
de elevele mele şi de supraveghetoarele lor. 

Intr'o zi, tocmai înaintea unui matineu. Deirdre"'"") 
începu să se înece şi să tuşească. Credeam că era crupul 
de care mă temeam atât, şi, luând un taxi, alergai prin 

*) Ilustra dansatoare americană, creatoare de şcoală, ne po-
V esteşte, cu un înalt avânt poetic şi cu o mare sinceritate, viaţa ei„ 
ţesută din pasiune şi idealism, fericire şi cutremurător tragism. 

**) Coo 1 ţa artistei. 
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Paris să caut un medic. Insfârşit descoperii un mare spe
cialist de boli de copii, care 'primi să mă însoţească şi 
care mă linişti îndată, spunându-mi că era un guturai 
făr'de vreo gravitate. 

Ajunsei la matineu cu o întârziere de o jumătate de 
oră. Colonne şi orchestra lui stăpânise nerăbdarea publi
cului. Toată după amiaza, în vremece dansam, tremu
ram de grijă. îmi adoram copilul şi simţiam că dacă s'ar 
întâmpla vreo nenorocire nu i-aşi putea supravieţui. 

Dragostea maternă e puternică, egoistă, feroce. Nu 
cred să fie un lucru admirabil. Ar fi infinit mai admira
bil de a putea iubi pe toţi copiii. 

Deirdre putea acum să alerge şi să danseze. Era deo
sebit de drăguţă. 

Când umanitatea va fi progresat', toate mamele vor 
fi izolate, înainte de naşterea copiilor lor, într'un loc paş
nic unde să fie înconjurate de statui, de tablouri şi de 
muzică. 

La punctul în care ajunsesem, o catastrofă era de 
neînlăturat. Mi-era cu neputinţă să mai fac faţă cheltue-
lilor crescânde ale şcoalei mele. Cu banii pe care-i câşti
gasem prin mine însă-mi, adoptasem, cu propriile mele 
resurse doară, patruzeci de copile de care purtam grijă şi 
pe care le instruiam; douăzeci dintre ele se aflau în Ger
mania, şi douăzeci la Paris; mai aveam şi alte persoane 
în sarcina mea. Intr'o zi spusei râzând surorii mele Eli
sabeth : 

— Aşa nu poate să mai meargă! Contul meu dela 
bancă s'a topit. Dacă e vorba ca şcoala noastră să tră
iască, trebuie să găsim un milionar. 

Odată dorinţa aceasta formată, nu încetă să mă 
obsedeze. i 

— Trebuie să găsesc un milionar! — îmi repetam 
de o sută de ori pe zi. La început mai mult în glumă ş̂  
la urmă, urmând sistemul lui Coue, cu convingere. 

Tntr'o dimineaţă, după o reprezentaţie deosebit de 
strălucită la Gaîte Lyrique, eram aşezată în faţa oglinzii 
mele, în rochie de casă. îmi aduc aminte că părul mi-era 
pus pe papiote în vederea matineului; capul mi-era aco
perit cu o boneţică de dantelă. Camerista îmi aduse o 



carte de vizită pe care citii un nume bine cunoscut, şi 
deodată cântă în creerul meu: „Iată milionarul meu". 

— Să intre. 
Intră, înalt şi blond, cu părul şi barba cârlionţate. 

Primul meu gând fu: Lohengrin. „Cine vrea să fie cava
lerul meu?" Vorbea cu o voce încântătoare, dar părea 
timid. „S'ar părea un copil mare, deghizat", mă gândii. 

— Nu mă cunoaşteţi, dar am aplaudat adesea arta 
dv. minunată, zise. 

Atunci fui copleşită de o impresie ciudată. II mai în
tâlnisem pe omul acesta. Unde? Ca în vis îmi amintii fu
neraliile prinţului de Polignac; mă revăzui fetiţă, plân
gând cu lacrimi calde, nicidecum obişnuită cu înmormân
tările franţuzeşti; revăzui şirul lung al rudelor, aliniate 
în partea dindărăt a bisericii. Cineva mă împinse înainte. 
„Trebuie să dai m â n a " auzii murmurând. Şi înaintai, cu 
durere sinceră pentru marele meu amic dispărut, dând 
mâna cu toţi membrii familiei, unul după altul. 

îmi aduc aminte că-1 fixai deodată pe unul din ei. 
Era bărbatul din faţa mea. 

Ne întâlniserăm pentru întâia oară într'o biserică 
în faţa unui sicriu. Nu era defel o prezicere de fericire. 
Totuşi ghiceam că omul acesta era milionarul meu, acela 
în căutarea căruia porniseră efluviile creerului meu. 

— Admir arta d-tale, curajul pentru a realiza idealul 
şcoalei d-tale. Am venit ca să vă ajut. Ce aşi putea face? 
Aţi voi, de exemplu, să mergeţi cu toate micile dv. dan
satoare, într'o mică villă dela Riviera, pe marginea mării 
şi, acolo, să compuneţi dansuri noi? N'aveţi să vă preocu
paţi de cheltueli. Mă voi însărcina eu cu asta. Aţi realizat 
până acum o mare muncă; trebuie să fiţi obosită. Acum 
odihniţi-vă spijinindu-vă pe mine. 

După o săptămână, toată mica mea trupă, într'un 
vagon de întâia .alerga spre mare şi spre soare. Lohengrin 
ne aştepta la gară. Era radios ,îmbrăcat întreg în alb. Ne 
conduse la o villă delicioasă în apropierea mării; depe 
terase ne arătă yahtul său cu aripi albe. 

— Se numeşte Lady Evelyn, zise el; acum poate că 
° să-1 numim: Isis. 

Copiii dansau sub portocali, în tunicile lor uşoare, 
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albastre, cu mâinile pline de flori şi de fructe. Lohengrin 
era cum nu se poate mai drăguţ faţă de copii, se gândea 
la bună-starea tuturor. Devotamentul lui faţă de ei a-
dăugă un nou element la recunoştinţa pe care i-o consa
crasem, şi care, în apropierea lui zilnică, se prefăcu re
pede într'un simţimânt mai puternic şi mai adânc. Cu 
toate astea, îl priveam atunci pur şi simplu ca pe cavale
rul meu, demn de a fi venerat la distanţă, într'un chip 
oarecum spiritual. 

Intr'o seară, în timpul carnavalului, Lohengrin, cu 
generozitatea lui caracteristică, invită o întreagă bandă, 
de prieteni la un bal la Casino. Dădu fiecăruia un costumi 
de Pierrot de satin liberty. Pentru întâia dată mă deghi
zam în Pierrot, pentru întâia dată asistam la un bal 
mascat public. Seara se anunţa veselă. Nu exista decât 
un punct negru pentru mine: o doamnă cu diamante, îm
brăcată şi ea într'un costum de Pierrot. Gând o priviam 
înduram martiriul. Dar puţin mai târziu, îmi aduc a-
minte, că dansam cu ea frenetic — atât e de aproape iu
birea de ură. Un valet dela Cazino veni şi ne atinse de^ 
umăr, anunţându-ne că asta era interzis. 

In mijlocul acestei reuniuni nebune, fui chemată 
deodată la telefon. Mi se spunea dela villa din Beaulieu 
că Erica, cea mai mică elevă a şcolii, a căpătat crup, şi 
că era foarte grav, că era pe moarte. Mă repezii dela te
lefon Ia masa supeului unde Lohengrin îşi trata cu ve
selie prietenii. Ii cerui să vie repede la aparat. „Trebuie 
chemat un doctor". Şi acolo, lângă cabina telefonică, sub 
povara acestei groaze comune pentru o mică fiinţă care 
ne era dragă amândurora, rezistenţa noastră căzu şi bu
zele noastre se uniră pentru întâia oară. Dar nu era de 
pierdut nicio secundă. Automobilul lui Lohengrin era 
la uşă. Aşa cum eram, în Pierrot, plecarăm şi cu un doc
tor pornirăm în plină viteză spre Beaulieu. Mica Erica se 
sufoca, faţa îi era neagră de tot. Doctorul făcu ce avea 
de făcut. Bieţi Pierrot înspăimântaţi, aşteptam lângă pă-
tuţ, verdictul. După două ceasuri, când aurora începu să 
mijească pela ferestre, doctorii afirmară că micuţa era 
salvată. Lacrimile ne curgeau dealungul obrajilor, făcând 
să se topească fardul. Dar Lohengrin mă luă, în braţe: 
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,,Curaj, scumpa mea! Hai să ne întoarcem la invitaţii 
noştri". Şi tot timpul cât dură întoarcerea în automobil, 
mă ţinu strânsă de el, murmurând: „Draga mea scumpă, 
de n'ar fi decât amintirea acestei nopţi, pentru această 
singură emoţie, te voi iubi mereu!" 

La Casino timpul trecuse cu atâta repeziciune că cea 
mai mare parte dintre invitaţi abia de observaseră lipsa 
noastră. 

Dar era cineva, totuşi, care numărase minutele ace
stea. Mica doamnă cu diamantele supraveghiase pleca
rea noastră cu ochi geloşi; când ne întoarserăm, ea luă 
un cuţit depe masă şi vru să-1 arunce în Lohengrin. Din 
fericire, el văzuse gestul şi, apucând-o de încheietura 
mâinii, o ridică în braţe deasupra capului său. O duse 
astfel la vestiar, caşicând întreg incidentul n'ar fi fost 
decât un joc, un episod de carnaval preparat înainte. O 
predete femeilor de serviciu, spunând simplu că era o 
criză de nervi şi că avea fără îndoială nevoie de un pa
har de apă! Apoi se întoarse în sala de bal, extrem de 
calm şi plin de antren. Veselia generală crescu şi mai 
mult până la cinci dimineaţa şi terminai serbarea dan
sând emoţiile felurite ale seratei într'un tango apaş cu 
Max Dearly. 

Când fu la despărţire, în zori, doamna cu diaman
tele se întorcea singură la hotel, iar Lohengrin rămase cu 
mine. Generozitatea lui faţă de copii, groaza şi grija lui 
adevărată în faţa boalei micuţei Erica, toate acestea îi 
câştigaseră dragostea mea. 

In dimineaţa următoare îmi propuse o călătorie în 
yaht, pe Lady Evelyn, botezat acum Isis. Luarăm cu 
noi pe fetiţa mea şi lăsând şcoala în grija supraveghetoa-
relor. întinserăm pânzele spre Italia. 

Orice noroc aduce cu sine blestemul şi aleşii bucu
riei nu pot fi fericiţi timp de douăzeci şi patru de ore. 

Dac'aşi fi putut presupune că bărbatul cu care eram, 
avea un caracter de copil răsfăţat, că fiecare din cu
vintele mele, fiecare din acţiunile mele trebuiau pregătite 
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pentru a plăcea, toate s'ar fi petrecut cu bine. Dar eram 
prea tânără şi prea naivă ca să mă gândesc la asta, şi 
vorbeam, vorbeam, explicând ideile mele asupra vieţii, 
asupra Republicei lui Platon, asupra lui Karl Marx, şi 
asupra reformei lumii, fără a mă gândi o clipă la pustii
rile pe care le pricinuiam. Omul acesta, care declarase 
că mă iubea penirn curajul şi generozitatea mea, se arătă 
din ce în ce mai neliniştit când descoperi ce înfocată re
voluţionară luase pe bord. înţelegea cu încetul că nu va 
putea împăca ideile mele cu pacea spiritului său. 

In vremea asta yahtul său măreţ naviga pe Medi-
terană. 

Revăd totul, caşicând ar fi fost ieri: puntea largă 
a yahtului, masa pusă cu cristaluri şi argintărie pentru 
dejun; mica Deirdre dansând în tunică albă lângă noi. 
Nici vorbă, eram îndrăgostită şi fericită. Totuşi, mă gân
deam neîntrerupt, cu tristeţe, la muncitorii fochişti din ca
mera cuptoarelor; la cei cincizeci de marinari ai yahtu
lui; la căpitan şi la secund; la toată această enormă chel
tuială pentru plăcerea a două persoane. Fără a-mi da-
seama sufeream, pe măsură ce se scurgeau zilele acestea,, 
care mă îndepărtau de drumul pe care mi-l trăsesem. 
Uneori comparam plăcerile acestei vieţi luxoase, a ace
stor serbări continue, a acestei părăsiri în braţele plă
cerii, cu vajnica lupta a primei mele tinereţi. Atunci re-
trăiam impresia pe care o făcea odinoară asupra cor
pului şi asupra sufletului meu lumina aurorei prefăcân-
du-se în amieze arzătoare. Da, Lohengrinul meu, cava
lerul Graalului meu, va sfârşi şi el prin a împărtăşi ma
rea ideie! 

Petrecurăm o zi la Pompei, şi Lohengrin avu ro
mantica ideie de a voi să mă vază dansând în templul 
din Paestum, în lumina lunei pline. Angaja numai decât 
o mică orchestră de muzicanţi napolitani, spunându-le 
să se ducă la templu, şi să aştepte sosirea noastră. D a r 
izbvicni o furtună de vară, însoţită de un potop de ploaie. 
In ziua aceea şi în cea următoare yahtul nu putu părăsi 
portul, şi când ajunserăm însfârşit la Paestum, găsirăm 
pe muzicanţii orchestrei uzi până la piele şi mocăind în-
tr'un hal făr' de hal pe treptele templului, unde ne aş-



teptau de douăzeci şi patru de ore. Lohengrin comandă 
zeci de sticle de vin şi un miel fript haiduceşte pe care-1 
mâncarăm după moda arabă, cu degetele. Orchestra flă
mânzită bău şi mancă atât de mult, încât nu fu în stare 
să cânte, lucru la care contribuise şi oboseala şi aştepta
rea. Iată cum se termină ideia romantică a dansului pe 
lună plină în templul din Paestum! 

Lohengrin dorea să continue a naviga pe JMedite-
rana, dar îmi amintii că aveam un contract cu impre
sarul meu din Rusia şi, surdă la toate pledoariile, deşi 
îmi venea greu, mă hotărîi să-mi execut angajamentul. 

Turneul acesta în Rusia fu tot atât de triumfal ca şi 
celelalte. 

Când mă întorsei însfârşit iar la Paris, mă aştepta 
acolo Lohengrin. 

Avea un apartament ciudat, întunecos, pe Piaţa Vos-
ges. Mă duse acolo şi mă culcă într'un pat Ludovic XIV 
unde mă mancă de vie nu alta, înăbuşindu-mă sub mân
gâierile lui. Acolo, pentru întâia oară ştiui până la ce 
punct pot fi zguduiţi nervii şi simţurile. Nu mai eram de
cât o masă de înfiorări în mâinile voluptăţii celei mai 
experte. Mi se părea că mă năşteam la viaţă într'un chip 
nou şi plin de bucurie pe care nu-1 cunoscusem încă nici-v 

odată. 
Ca o turmă de capre sălbatice păscând coasta rotun

jită a colinelor, dorinţa lui îmi da târcoale trupului şi 
simţeam, ca şi pământul, o mie de guri care mă devorau. 

Ca Zeus, lua forme multiple, îl cunoscui ca taur, ca 
lebădă, ca ploaie de aur. Dragostea lui mă transporta 
deasupra valurilor, mă ridica pe aripi albe, mă răpea în
văluită în aureola unui nour de aur. 

Toate aceste plăceri îşi aveau însă şi pedeapsa ispă
şitoare, şi erau zile în care vorbeam de acea ciudată 
boală: neurastenia. 

îmi amintesc de o dimineaţă în care, în timpul unei 
încântătoare plimbări la Bois de Boulogne, zării pe chipul 
lui Lohengrin o expresie depărtată, tragică, o impresie de 
care trebuia să 'nvăţ a mă teme. II întrebai de pricina ei. 
El îmi răspunse: 

— Am mereu sub ochi chipul mamei mele în sicriul 
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ei; ori unde aşi fi imaginea aceasta mă urmăreşte. La ce 
bun să trăieşti, devremece totul tinde spre moarte? 

înţelesei ca bogăţiile şi luxul nu dau fericirea. Le 
este fără îndoială, mult mai greu oamenilor bogaţi de a 
împlini ceva cu adevărat serios în existenţa lor. Yahtul 
care se află în port îi pofteşte mereu să plutească pe ma
rea de azur. 

Petrecurăm vara aceasta în yaht pe largile coaste ale 
Bretaniei. Marea era adesea aşa de rea, că eu urmam 
yahtul în automobil dealungul ţărmului. Lohengrin nu 
părăsea vasul, dar inima nu-i era prea voinică şi adesea 
îl vedeam verde pământiu. Astfel sunt plăcerile bogaţilor. 

In Septembrie petrecui un timp oarecare la Veneţia 
cu copilita mea şi cu nursa ei; fui singură cu ele timp de 
câteva săptămâni. Intr'o zi, pecând mă aflam în basilica 
San-Marco, şezând singuratică, şi admirând albastrul şi 
aurul domului, mi se păru deodată că văd chipul unui 
băeţaş; dar era şi cel al unui înger, cu ochi mari albaştri 
şi cu un nimb de păr de aur. 

Mă dusei la Lido, şi acolo, şezând cu mica mea Deir-
dre, care se juca pe plaje, petrecui câteva zile de medi-
tare. Ceeace văzusem ca'n vis la San-Marco, mă umplea 
de bucurie şi de nelinişte în acelaş timp. Iubeam, dar cu
noşteam acum, vai! uşurinţa, egoismul capriciului a ceea 
ce bărbaţii numesc dragoste, şi întrevedeam noua jertfă 
pe care aveam s'o impun artei mele, sacrificiu care-i va 
fi poate fatal. Şi iată că începu să mă chinuie un dor 
nespus de puternic după dansul meu, după lucrul meu, 
după şcoala mea. Viaţa mi se părea atât de împovărată, 
de grea în afară de visurile mele de artă! In starea a-
ceasta de nehotărîre plecai la Milano, ca să văd un doctor 
amic pe care-1 chemasem, şi să-i expun cazul meu. 

— E o nebunie! exclamă el. D-ta, o artistă unică, să 
rişti de a lipsi lumea pe 'ntotdeauna de arta d-tale! E cu 
neputinţă. Te rog urmează-mi sfatul şi nu făptui o astfel 
de crimă împotriva umanităţii. 

II ascultai, nehotărîtă, şovăitoare, când plină de re
voltă ca o astfel de difOrmare să fie din nou impusă 
trupului meu, care era instrumentul artei mele, când tor-
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turată de chemarea, de speranţa, de viziunea acestui chip 
de înger, chipul fiului meu viitor. 

Cerui prietenului meu să mă lase singură un ceas 
ca să iau o hotărâre. îmi amintesc de camera de hotel, o 
cameră foarte întunecoasă; zării deodată în faţa mea por
tretul unei femei ciudate, îmbrăcată într'o rochie din se
colul al XVIII-lea şi ai cărei ochi foarte frumoşi dar cruzi, 
păreau că se afundă într'ai mei. Ii fixai la rândul meu. 
Păreau că-şi bat joc de mine: „Oricum ai hotărî, îmi spu
neau parcă, tot acolo iese. Priveşte frumuseţea mea care 
strălucea acum atâţia şi atâţia ani. Moartea înghite totul, 
totul, la ce ai suferi ca să aduci viaţă pe lume, o viaţă 
pe care moartea o va înghiţi?" 

îmi apărai ochii împotriva acestei priviri, cu mâinile 
amândouă. încercai să gândesc, să decid. 

Insfârşit, mă ridicai şi mă adresai acestor ochi: 
— Nu, nu mă veţi nelinişti. Am credinţă în viaţă, în 

dragoste, în sfinţenia legilor naturii. 
Să fi fost imaginaţie, sau cu adevărat strălucise deo

dată în ochii aceştia aspri un râs batjocoritor, cumplit? 
Când amicul meu veni iar după răspuns, îi împăr

tăşii hotărîrea mea şi de atunci nimic nu o putu turbura. 
Mă întorsei în Veneţia şi, luând în braţe pe Deirdre, 

îi murmurai: ,,Ai să capeţi un frăţior". 
— Oh! făcu Deirdre râzând, şi bătând din palme 

bucurată, ce fericire! ce fericire! 
Ii trimisei o telegramă lui Lohengrin şi el veni în 

grabă la Veneţia. Părea încântat, plin de bucurie, de dra
goste, de tandreţe. Demonul neurasteniei dispăru cu totul 
pentru o vreme. 

Iscălii un al doilea contract cu Walter Damrosch; 
în Octombrie eram în drum spre America. 

Lohengrin mă însoţea; nu văzuse niciodată Ame
rica ; era nebun de plăcere, amintindu-şi că avea sânge a-
merican în vine. 

Fireşte, angaja tot ce era mai bun pe bord; avurăm 
în fiecare seară un menu anume imprimat pentru noi nu
mai, şi călătorirăm ca nişte regi. 

O călătorie cu un milionar simplifică lucrurile, 
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luarăm un apartament splendid la Piaza; treceam prin-
tr 'un dublu cordon de spinări încovoiate. 

Există un anumit caraghiozlâc în pudoarea ameri
cană, care nu permite, pare-se, la doi amanţi să călăto
rească împreună. Bietul Gorki şi tovarăşa sa, cu care 
trăia de şaptesprezece ani, fură goniţi dela Charybda la 
Scylla, viaţa lor fu un adevărat supliciu; dar când eşti 
foarte bogat toate aceste mici neplăceri sunt înlăturate. 

Turneul acesta prin America fu din cele mai feri
cite, din cele mai strălucite şi din cele mai răuşite, căci 
banii atrag banii. Dar într'o zi de Ianuarie, o doamnă 
foarte nervoasă intră în loja mea strigând: „Scumpă Miss 
Duncan, dar starea d-tale se vede din rândurile dintâi. 
Nu mai poţi continua astfel!" 

Ii răspunsei: „Scumpă doamnă X..., tocmai asta vrea 
să exprime dansul meu. Amorul, Femeia, Concepţia, Pri
măvara, tabloul lui Botticelli, ştii bine: natura fecundă, 
cele trei graţii însărcinate şi Madonna însărcinată dea-
semeni. Tot ce freamătă, tot ce făgăduieşte o viaţă nouă. 
Iată ce însemnează dansul meu". 

La răspunsul acesta, doamna X... făcu o mutră cam 
caraghioasă, totuşi, era mai bine să ne întrerupem tur
neul şi să ne înapoiam în Europa, căci starea mea bine
cuvântată devenea cam prea vizibilă. 

* * * 
— Ce-ai spune de o călătorie în susul Nilului pe un 

dahabieh, iarna întreagă? Să fugim de cerul ăsta cenuşiu 
şi înorat ca să ne ducem unde străluceşte soarele: să vi
zităm Theba, Denderah, tot ce doreşti să vezi? Yah tul 
e gata să plece spre Alexandria. Dahabiehul a şi căpătat 
un echipaj de trizecei de marinari indigeni şi avem un 
„şef" de primul ordin; cabinele sunt somptuoase: camere 
de culcare şi cabine de bae. 

— Dar şcoala mea, lucrul meu?... 
— Sora ta Elisabeth conduce şcoala foarte bine, 

eşti atât de tânără că ai tot viitorul înaintea ta ca să tot 
lucrezi. 

Astfel ne petrecurăm iarna plutind pe Nil; asta ar fi 
putut fi un vis de fericire; şi aproape că ar fi fost, dacă 
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monstrul acela „neurastenia" care apărea din când în 
când, n'ar fi acoperit uneori soarele cu mâna lui cea 
neagră. 

Pecând dahabiehul urca lin Nilul legendar, sufletul 
se întorcea cu o mie de ani înapoi, cu două mii, cu cinci 
mii, prin ceaţa trecutului până la porţile eternităţii. 

Ce frumoasă şi liniştită mi s'a părut călătoria asta, 
în vreme ce purtam în mine făgăduinţele unei vieţi noi. 
Ne duserăm să vizităm templele care vorbeau despre ve
chii regi ai Egiptului, pătrunzând prin nisipurile de aur 
ale deşertului până'n adâncimile misterioase ale mor
mintelor Faraonilor. Mica făptură ce era în mine părea 
că bănuieşte vag călătoria aceasta prin tărâmurile întu
nericului şi ale morţii. 

Ne întoarserăm în Franţa, la Villefranche. Lohen
grin închiria pentru sezon o vilă luxoasă la Beaulieu, ale 
cărei terase coborau până la mare. 

La întâi Mai, într'o dimineaţă în care marea era 
foarte albastră, în care soarele strălucea şi în care în
treaga natură se desfăta în flori şi bucurie, fiul meu se 
născu. 

Deirdre intră în camera mea cu mutrişoara ei în
cântătoare, pe care era imprimată o precoce expresie ma-
ternelă. 

— Oh! ce băeţaş frumos, mămico, să n'ai nicio grijă. 
Am să-1 ţin mereu în braţe şi am să văz numai eu de el. 

Cuvintele acestea îmi reveniră când ea muri: ea 
îl strângea şi atunci în micile ei braţe albe deja înţepenite. 

Când mă întorsei la Paris, Lohengrin mă întrebă 
dacă nu mi-ar plăcea să dau o serbare tuturor amicilor 
noştri; îmi ceru să pregătesc programul, pentru care ar 
fi încântat să-mi lase mână liberă. 

Oamenii bogaţi nu ştiu niciodată cum să se amuze. 
Dacă dau un dineu, nu e mare deosebire faţă de un di
neu oferit de un biet portar; mă gândisem adesea la ser
barea minunată care s'ar putea oferi dacă aşi avea destui 
bani. Iată dară ce făcui. 

Invitaţii fură rugaţi să sosească la patru după a-
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miază la Versailles, şi acolo, în parc, se amenajaseră bu
fete cu tot felul de răcoritoare, dela icre negre şi şampa
nie până la ceai şi prăjituri. După care, pe un loc vast 
unde fuseseră întinse acoperise de pânză, orchestra Co-
lonne, sub direcţia lui Pierne, făcu să se audă o suită de 
lucrări de ale lui Richard Wagner. îmi amintesc cât fu 
de splendidă Idila lui Siegfried la umbra marilor copaci 
în această minunată după-amiază de vară, şi cât de im
pozante fură acordurile Marşului Funebru al lui Siegfried 
tocmai în momentul în care soarele apunea. 

După concertul acesta, un banchet minunat oferi in
vitaţilor plăceri mai materiale. Banchetul acesta, cu fe
luri tot atât de variate pe cât de delicioase, dură până la 
miezul nopţii şi când grădinile fură iluminate, la sune
tele unei orchestre vieneze se formară perechi perechi şi 
dansară până dimineaţa. 

Iată cum concepeam eu că-şi putea cheltui banii un 
om bogat ca să-şi distreze prietenii; întreaga elită şi toţi 
artiştii Parisului veniră la serbarea aceasta care fu foarte 
mult apreciată. 

Dar faptul cel mai extraordinar, cu toate că organi
zasem serbarea pentru a răspunde dorinţei lui Lohengrin 
şi cu toate că-1 costase cincizeci de mii de franci (dina
inte de război), este că el n'a asistat. 

Cam cu vreo oră înainte primii o telegramă dela Lo
hengrin în care-mi spunea că avusese o congestie şi că 
era prea bolnav ca să iasă; mă ruga să primesc eu invi
taţii în locul lui. 

In aceeaşi vară, Lohengrin. îşi puse în cap că tre
buie să ne căsătorim, cu toate c ă i repetasem adesea că 
eram împotriva căsătoriei. 

— E stupid pentru o artistă să fie măritată, îi spu
sei, trebuie să-mi petrec viaţa în turnee străbătând în 
lung şi'n lat pământul; tu, cum ţi ai petrece-o în loja 
mea ? 

— N'ai mai avea de făcut turnee dacă am fi căsă
toriţi, răspunse el. 

— Şi ce-am face atunci? 
— Ne-am petrece viaţa în casa mea din Londra, sau 

la proprietatea mea dela ţară. 
— Şi ce-am face atunci? 
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— Ştii că am un yaht. 
— Dar ce-am face acolo? 
Lohengrin îmi propuse să încerc existenţa aceasta 

timp de trei luni. 
— Dacă n'are să-ţi placă aşi fi tare surprins. 
Ne duserăm dară în Devonshire unde avea un cas

tel splendid, ge care-1 construise după modelul celor dela 
Versailles şi Micul-Trianon, cu numeroase camere, săli 
de bae, şi alte apartamente pe care mi-le puse cu totul 
la dispoziţie precum şi cele patrusprezece automobile ale 
garajului şi yahtul din port. Dar nu ne gândisem la 
ploaie. Intr'o vară engleză plouă toată ziua. Englezii pare 
că nu se sinchisesc de asta. Ei se scoală şi iau un prim 
dejun cu ouă, cu slănină fripta, şuncă, rinichi şi supă. 
Apoi îşi pun impermeabilele şi se plimbă prin câmpiile 
umede până la lunch când mănâncă mai multe feluri de 
mâncare şi sfârşesc printr'o cremă de Devonshire. Dela 
lunch până la cinci se cheamă că-şi fac corespondenţa; 
cred că de fapt se duc să se culce. La cinci coboară la 
ciai, care consistă în tot felul de prăjituri, pâine cu unt, 
ciai şi dulceţuri. După ciai se întrunesc sub pretext că 
joacă bridge, până ce vine momentul de a proceda la ocu
paţia cea mai importantă a zilei, şi care este de a se în-
brăca pentru dineu unde apar —• doamnele foarte de
coltate, iar domnii în cămăşi scrobite — ca să atace o 
masă de douăzeci de feluri. După sfârşitul mesei, domnii 
angajează o conversaţie politică superficială, sau pun la 
cale filozofia, până la ora de retragere. 

Se poate ghici plăcerea pe care o găseam într'o ast
fel de viaţă! După două săptămâni eram în culmea des-
nădejdii. 

Observându-mi plictiseala crescândă, Lohengrin 
îmi zise: 

— Dece nu mai dansezi în sala de bal? 
Mă gândii la gobelinurile şi la tablourile de David 

ale sălii. 
— Cum aşi putea executa gesturile mele simple îna

intea lor şi pe parchetul acela lunecos şi ceruit? 
— Dacă nu te împiedică decât atât, răspunse el, a-

du-ţi cortinele tale şi covorul. 
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îmi adusei dară pânzele mele albastre şi aşternui co
vorul pe parchetul ceruit. 

— Dar îmi trebuie un pianist. 
— x\du-ţi un pianist. 
Telegrafiai deci lui Colonne: „Vara în Anglia, trebuie 

lucrez; trimeteţi pianist". 
Se afla în orchestra Colonne o primă vioară, un băr

bat cu o înfăţişare foarte bizară, cu un cap mare care os
cila pe un trup diform. Această primă vioară cânta şi la 
pian. Dar fizicul lui îmi era atât de antipatic încât sim
ţeam o adevărată silă când îl priveam sau când îi atin
geam mâna. II rugasem pe Colonne de nenumărate ori să 
nu mi-1 aducă. Colonne îmi spunea că acela mă adoră, 
dar îi răspunsei că-mi era cu neputinţă să-mi stăpânesc 
repulsiunea aceasta, şi că nu puteam să-1 suport. Intr'o 
seară, Colonne fiind bolnav şi neputând dirija orchestra 
pentru mine la Gaîte-Lyrique, trimisese pe pianistul a-
cesta ca să-1 înlocuiască; am fost foarte contrariată şi am 
spus : 

„N'am să pot dansa, dacă e el". 
Venise în loja mea, şi, privindu-mă cu lacrimi în 

ochi îmi spuse: „Isadora, vă ador; lăsaţi-mă să conduc 
odată orchestra pentru dv." 

L-am privit cu răceală. 
— Nu; trebuie să-ţi mărturisesc că fizicul d-tale îmi 

produce oroare. 
El izbucni în hohote de plâns. 
Publicul aştepta; Lugne Poe ceru atunci lui Pierne 

să dirijeze orchestra. 
Care nu-mi fu dar mirarea când, într'o zi deosebit 

de ploioasă, văzui pe acest domn X... coborînd din tren! 
— Cum se poate ca tocmai pe d-ta să te fi trimes 

Colonne? Ştie doar că te urăsc, că te dispreţuiesc! 
— Vă cer iertare, doamnă, scumpul meu maestru 

m.'a trimes! îngână el. 
Când Lohengrin află ce pianist venise: „Cel puţin 

n'am niciun motiv să fiu gelos", spuse. 
Lohengrin mai suferea încă de efectele congestiei pe 

care credea c'o avusese: avea un doctor permanent în 
castel şi o infirmieră. Persoanele acestea îmi stabiliră o 
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anumită linie de purtare. Mă trimeseră să locuesc într'o 
cameră izolată tocmai la celalt capăt al casei şi, sub nici 
un pretext, nu trebuiam să viu să turbur pe Lohengrin, 
care-şi trecea în fiecare zi câteva ore nefăcând altceva 
decât să se nutrească cu orez, macaroane şi apă; din 
ceas în ceas medicul venea să-i ia presiunea arterială. 
Când şi când, Lohengrin era introdus într'un fel de coli
vie adusă dela Paris, în care se aşeza, iar medicul făcea 
să treacă asupră-i mii şi mii de volţi; Lohengrin părea 
•emoţionat şi spunea: 

— Sper să-mi facă bine. 
Toate astea, bine 'nţeles, îmi măreau nervozitatea 

şi, împreună cu ploile ce nu mai încetau, explică în parte 
evenimentele extraordinare ce urmară. 

Pentru a-mi mai risipi plictisul, începui să lucrez cu 
X..., cu toate că-mi displăcea atât. Când cânta, puneam 
un paravan împrejurul lui, zicându-i: 

— Mi-e aşa de penibil să te văd încât n'am curajul să 
te privesc. 

Contesa de A..., o veche prietenă a lui Lohengrin, 
locuia la castel. 

într'o zi, ea mă rugă mult să-1 invit şi pe X... să vie cu 
noi în automobilul închis, în care făceam zilnic o plim
bare după dejun; consimţii cu neplăcere. Automobilul 
neavând strapontine, eram aşezaţi cu toţii pe aceeaşi ban
chetă, eu, la mijloc, cu contesa la dreapta şi cu X... la 
stânga mea. Ca de obicei ploua cu găleţile. Abia făcuse-
r ă m o scurtă plimbare pe câmpie că fui apucată de o ast
fel de greaţă faţă de X... că bătui în geam dând ordin şo
ferului să se întoarcă acasă. Făcu semn că înţelesese, şi, 
ca să-mi fie plăcut, întoarse brusc. Drumul era plin de 
băltoace, şi, când maşina vira, fui aruncată în braţele lui 
X... El închise braţele asupră-mi. Mă aruncai înapoi, îl 
privii şi simţii deodată urcând în mine o flacără care mă 
devora ca pe nişte paie. 

N'am simţit vreodată ceva atât de violent. Deodată, 
privindu-1, avui o revelaţie. Cum de nu-1 văzusem până 
acum? Trăsăturile lui erau de o frumuseţe perfectă şi 
în ochii lui strălucea dulcea lumină a geniului. Din clipa 
aceea, înţelesei că era un om mare. 
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Tot timpul cât dură întorsul acasă, îl fixai cu un fel 
de încântare pasionată şi, când intrarăm în hallul caste
lului, mă luă de mână, şi, cu ochii lui mereu într'ai mei, 
mă atrase binişor în dosul paravanului din sala de bal. 
Cum e cu putinţă ca o antipatie atât de violentă să nască 
un amor atât de violent? 

Aflai mai târziu oarecum cheia enigmei. Singurul 
stimulent permis atunci lui Lohengrin era faimoasa des
coperire, din care se vindeau mii de butelii şi despre 
care se credea că activează fagocitele. Sufragiul avea po
runca să nu uite să dea acest întăritor tuturor oaspeţilor 
lui Lohengrin, şi cu toate că doza reglementară, cum 
mi-am dat seama mai târziu, nu era decât o linguriţă de 
cafea, Lohengrin ţinea numaidecât să bem din tonicul 
acela, un pahar mare. Un farmacist mi-a spus mai târ
ziu că băutura aceasta pentru stimularea fagocitelor era 
în acelaş timp un foarte puternic excitant sexual — un 
afrodiziac. 

Dela plimbarea .aceasta în automobil, nu mai aveam, 
X... şi eu, decât un singur gând, să fim singuri în seră, în 
grădină, să facem chiar drumuri lungi pe potecile noro
ioase de prin împrejurimi, dar pasiunile acestea violente 
au sfârşituri nu mai puţin violente, şi veni o zi în care 
X.., trebui să părăsească la iuţeală castelul pentru a nu 
se mai întoarce. Făcurăm sacrificiul acesta pentru a salva 
viaţa unui om de care se spunea că e muribund, cu toate 
că eram pe deplin încredinţată că toată această însce
nare, cu izolarea şi cu băutura pentru activarea fagocite
lor, era un complot prin care să pot fi prinsă în cursă. 

Mult timp după aceea, când ascultam splendida mu
zică Miroir de Jesus, înţelegeam că avusesem dreptate de 
a crede în geniul acestui om. Geniul a avut întotdeauna 
o atracţie fatală asupră-mi. 

Dar incidentul acesta îmi dovedi că nu eram făcută 
pentru viaţa casnică; si chiar în toamna aceea, într'un 
chip mai modest şi mai puţin vesel, mă îmbarcai din 
nou pentru America, legată de un al treilea contract. 

Atunci, pentru a suta oară, luai ferma hotărâre, ca 
deacum încolo să-mi consacru viaţa în întregime artei, 
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«are este, cu toate exigenţele ei neîndurătoare, de o sută 
de ori mai recunoscătoare decât fiinţele omeneşti. 

In timpul acestui turneu făcui un apel definitiv A-
mericei ca să-mi ajute să-mi înjghebez şcoala. 

După trei ani de experimentare a vieţii bogătaşilor, 
eram încredinţată că e desnădăjdultor de sterilă şi e-
goistă, şi că nu putem găsi bucurie adevărată decât în-
tr'o manifestare universală. In iarna aceasta, am vorbit 
în acest sens publicului, din lojile lui Metropolitan 0-
pera, şi jurnalele publicară scandalul cu titlu mare dea
supra paginei: „Isadora insultă pe bogaţi!" 

Nu voiu uita niciodată întoarcerea mea la Paris, 
îmi lăsasem copiii la Versailles cu o guvernantă. Gând 
deschisei uşa, băeţaşul meu alergă spre mine cu buclele 
lui aurii, care-i făceau un nimb în jurul feţei lui ferme
cătoare. Când plecasem era încă în leagăn. 

In 1908 îmi cumpărasem atelierul lui Gervex la 
Neuilly; avea o sală de muzică întocmai ca o capelă; mă 
dusei să trăiesc acolo cu copiii mei. Lucram toată ziua şi 
uneori şi toată noaptea cu credinciosul meu Hener Skene, 
care era un pianist neobosit şi de mare valoare. Ne apu
cam adesea de lucru dimineaţa, şi, cum lumina zilei nu 
pătrundea niciodată în studioul acesta care era tapisat 
cu pânzele mele albastre şi luminat de puternice lămpi 
electrice, nu ne dam seama de orele care treceau. Uneori 
spuneam. Nu te simţi obosit? Nu ţi-e foame? Mă 'ntreb 
cât o fi ceasul? Priviam pendula şi ne dădeam seama că 
era patru dimineaţa din a doua zi. Eram atât de absor
biţi de lucrul nostru încât ajunseserăm la ceeace Hin
duşii numesc ..o stare de extaz static". 

In studio nu numai că lucram, dar şi jucam. îmi 
plăcea să dau acolo dineuri şi serbări şi adesea vastul 
studio era transformat într'o grădină din tropice, sau în-
tr'o grădină spaniolă unde veneau toţi artiştii şi oamenii 
celebri ai Parisului. 

într 'o seară îmi aduc aminte că Cecile^Sorel, Gabriel 
d'Annunzio şi eu, am improvizat o pantomimă în care 
d'Annunzio arătă un mare talent de actor. 

Dar una din aceste serbări avu un desnodământ tra
gic. Intre invitaţi se afla Henri Bataille şi Berthe Bady, 
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celebra lui interpretă; ei doi erau amici intimi de multă 
vreme. 

Precum am mai spus, atelierul meu era un fel de ca
pelă, tapisată de jurîmprejur, până la o înălţime de cin-
cisprezecemetri, cu pânzele mele albastre. Dar sus de tot 
se afla un fel de loje cu un balcon, care fusese transfor
mată într'un adevărat domeniu al Circeei prin arta de
corativă a rafinatului maestru Poiret. Mari perdele de 
catifea neagră se reflectau în pereţi în nişte oglinzi au
rite, un covor negru şi un divan cu perne din ţesături o-
rientale complectau decorul. Ferestrele fuseră condam
nate iar uşile erau nişte deschizături ciudate aducând cu 
mormintele trusce. Poiret însuşi spusese de întregul ce 
realizase: „Iată locuri unde e în stare omul să facă sau 
să spună cine ştie ce alte lucruri decât în locurile obiş
nuite". Adevărat. încăperea era fermecătoare, turbură
toare şi în acelaş timp primejdioasă. Să nu fie ceva din 
mobilier care face toată deosebirea între un pat virtos şi 
un culcuş criminal, între nişte scaune respectabile şi nişte 
divane sfătuitoare la păcat? Oricum ar fi, ceeace spusese 
Poiret. aşa era. Intr'acest apartament te simţeai altul şi 
vorbeai altfel decât în studioul meu care semăna a ca
pelă. 

In seara aceea aşa dar, şampania curgea valuri, ca 
deobicei când Lohengrin dădea o serbare. La două din
spre ziuă mă aflam aşezată pe divan cu Henri Bataille, 
în camera lui Poiret, şi cu toate că 'ntotdeauna fusese cu 
mine ca un frate, în seara aceea, fără îndoială fascinat 
de locul unde se afla, vorbi şi se purtă altfel. Şi deodată 
iată pe Lohengrin că apare. Când mă văzu pe mine şi pe 
Henry Bataille pe divanul aurit, reflectaţi de nenumărate 
ori în oglinzile paralele, fu apucat de o furie cumplită şi, 
coborând în fugă scara studioului începu să apostrofeze 
invitaţii cu reflecţii injurioase privitoare la mine, spu
nând că nu se va mai întoarce niciodată. 

Scena aceasta cam făcu asupra invitaţilor noştri e-
fectul unui duş, prefăcând într'o clipă comedia în tra
gedie. 

— Repede, spusei lui Skene, cântă Moartea holdei, 
că de nu seara ne e stricată. 
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Repede schimbai tunica mea brodată punând o ro
chie albă, pecând Skene cânta mai minunat ca nici
odată, şi dansai până în zori. 

Dar seara aceasta trebuia să aibă totuş o urmare tra
gică. 

Cu toată inocenţa mea, Lohengrin nu voi să se lase 
încredinţat şi jură că nu mă va mai revedea niciodată. 
Mă apărai în zadar, şi Henri Bataille, care era disperat de 
acest incident, merse până 'ntr'acolo încât să-i scrie o 
scrisoare lui Lohengrin. Osteneală zadarnică. 

Lohengrin nu consimţi să mă mai revadă odată, de
cât în automobil. Blestemele lui se abătură asupra mea 
cu zgomotul surd al unor clopote diabolice. 

Deodată, încetă de a mă blestema şi, deschizând uşa 
automobilului, mă împinse afară în noapte. Mersei sin
gură pe străzi ceasuri dearândul, într'un fel de aiureală. 
Oameni bizari îmi făceau mutre şi-mi şopteau propuneri 
echivoce. Lumea îmi apăru deodată transformată într'un 
infern obscen. 

După două zile aflai că Lohengrin plecase în Egipt, 
cu aceeaşi infirmieră care-1 îngrijise la Devonshire. 

* * * 
La muzicantul Hener Skene găsii atunci cea mai 

multă afecţiune şi ajutor moral. 
In Ianuarie 1913 făcurăm împreună un turneu în 

Rusia. Călătoria aceasta fu marcată de un incident ciu
dat. La sosirea noastră în Kiev, într'o dimineaţă, în zori, 
luarăm o sanie până la hotel. Eram încă adâncită în
tr 'un semi-somn, când deodată văzui, de fiecare parte a 
străzii, foarte desluşit, două rânduri de cosciuge; erau 
coşciuge de copii. Apucai braţul lui Skene. 

— Priveşte, spusei, toţi copiii, toţi copiii sunt morţi! 
El mă linişti. 
— Dar nu e nimic. 
— Ce! nu vezi? 
— Nu: nu e nimic decât zăpadă, troiene de zăpadă 

de fiecare parte a drumului. Ce ciudată halucinaţie! Tre-
bue să fie oboseala! 

In seara aceea, ca să mă odihnesc şi să-mi calmez 
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nervii, mă dusei să fac o bae rusească. In. Rusia în came
rele unde se fac băile de aburi se află mese lungi pe care 
te culci. Eram întinsă pe una din aceste mese, şi femeia 
de serviciu tocmai ieşise din odaie, când deodată căldura 
mă supără atât de tare încât îmi pierdui cunoştinţa şi 
căzui depe masă pe lespezile de marmoră. 

Fui găsită leşinată şi trebuiră să mă transporte la ho
tel. Un doctor diagnostică o uşoară comoţiune cerebrală. 

— Nu trebuie cu nici un preţ să dansaţi astă seară; 
lemperatură ridicată. 

— Dar mi-e groază să-mi desamăgesc publicul, spu
sei, şi insistai ca să fiu lăsată să plec la teatru. 

Programul era consacrat lui Chopin. Jucai. Către 
sfârşitul spectacolului spusei deodată lui Skene: 

— Cântă Marşul funebru. 
— Dece? întrebă el. Nu l-ai dansat niciodată. 
— Nu ştiu, cântă-1. 
Stăruii cu atâta căldură că trebui să se supuie şi dan

sai în seara aceea Marşul Funebru. Imaginai o fiinţă 
care-şi duce în braţele ei copilul mort, cu un pas încet, cu 
un pas şovăitor spre Locul de Odihnă. Dansai coborîrea 
în pământ şi sborul sufletului, scăpând din închisoarea 
lui de carne, şi urcând, urcând către lumină — Reîn
vierea. 

Când isprăvii şi cortina căzu, se făcu o tăcere ciu
dată. II privii pe Skene. Era de-o paliditate mortală şi 
tremura. îmi apucă mâinile într'ale lui. Erau îngheţate. 

— N u m a i îmi cere niciodată să mai cânt asta, mă 
imploră el. Am simţit trecând moartea. Am respirat par
fumul florilor funerare — al florilor albe, — şi am văzut 
sicrie de copii, sicrie, sicrie. 

Tremuram amândoi şi eram sleiţi de puteri şi cred 
că'n seara aceea am avut o stranie presimţire a ceeace 
avea să se întâmple. 

Când ne întoarserăm la Paris în Aprilie 1913, Skene 
cântă din nou pentru mine Marşul funebru la Trocadero, 
Ia sfârşitul unui lung şir de dansuri. După o tăcere reli
gioasă în care publicul părea ca lovit de spaimă, a-
plauze frenetice izbucniră, femeile plânseră, altele erau 
cât p'aci să capete un atac de nervi. 
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Poate că trecutul, prezentul şi viitorul sunt ca un. 
drum lung. Dincolo de fiecare cotitură drumul continuă 
dar noi nu-1 putem vedea, şi numim aceasta viitor. Dar 
viitorul e deja aici, de faţă, aşteptându-ne. 

După viziunea din Kiev începui să a m strania pre
simţire a unei nenorociri care mă pândea şi asta mă de
prima grozav. La întoarcere dădui câteva reprezentaţii la 
Berlin, şi din nou fui hărţuită de ideia de a compune 
dansul făpturii care înaintează în viaţă şi pe care o groaz
nică lovitură a soartei o doboară deodată; apoi făptura 
rănită se ridică şi renaşte la o nouă speranţă poate. 

Copiii mei, care rămăseseră cu Elisabeth în timpul 
turneului meu în Rusia, îmi fură aduşi la Berlin; erau în
floritori de sănătate şi de veselie şi dansau în jurul nos
tru; erau bucuria în persoană. Ne întoarserăm cu toţii 
la Paris, în casa mea mare din Neuilly. 

încă odată mă aflam1 la Neuilly cu copii: mei. A-
desea, din balcon, o contemplam fără ştirea ei pe Deir-
dre, care compunea dansuri în felul ei. Dansa şi poeme 
pe care le făcuse ea; revăd silueta copilărească în marele 
studio albastru; aud dulcea voce de copil spunând: ,,A-
cum sunt o pasăre şi mă urc foarte sus, foarte sus în nori" 
şi „acum sunt o floare, privesc pasărea urcând şi eu mă 
legăn pe ramura mea... Uite aşa..." In faţa graţiei sale 
fermecătoare şi a frumuseţii sale, îmi spuneam uneori că 
ea va realiza cândva şcoala mea aşa precum o visasem. 
Ea era cea mai bună elevă a mea. 

Patrick, şi el începea să danseze, pe o muzică ciu
dată, compoziţie proprie, dar nu voia niciodată să ia vreo 
lecţie. „Nu, răspundea el cu demnitate, Patrick dansează 
singur dansurile lui Patrick". 

In această casă din Neuilly, lucrând în studio, citind' 
ceasuri întregi în bibliotecă, jucându-mă în grădină cu 
copiii mei sau învăţându-i să danseze, mă simţeam foarte 
fericită şi mă temeam ca turnee noi să nu vie să mă des
partă din nou de copiii mei. Se făceau tot mai frumoşi pe 
zi ce trecea şi 'n fiecare zi îmi venea tot mai greu să-mi 
iau curajul de a-i părăsi. Profetizasem întotdeauna 
că va veni un mare artist care să reunească în el geniul 
muzical cu cel al dansului, şi privind pe băeţaşul meu 
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cum dansa mi se părea uneori că el va fi artistul acela în 
stare de a crea dansul nou născut dintr'o muzică nouă. 

Eram legată de copiii aceştia adorabili nu numai prin 
legăturile cumplite ale sângelui şi ale cărnii, dar prin al
tele, supra-omeneşti aproape, prin legăturile Artei. Ei 
iubeau amândoi pătimaş muzica şi se rugau adesea să fie 
lăsaţi în studio când cânta Skene sau când lucram; a-
tunci stăteau acolo atât de gravi şi expresia chipurilor lor 
micuţe era atât de intensă, încât mă temeam uneori de 
excesul acestei emoţii pentru făpturi atât de tinere. 

îmi amintesc de o după amiază în care marele artist 
Raoul Pugno cânta Mozart. Copiii intrară în vârful pi
cioarelor şi se ţinură nemişcaţi de fiecare parte a pianu
lui tot timpul cât cântă. Dupăce isprăvi, amândoi îşi tre
cură capetele blonde pe sub braţele lui şi-1 priviră cu 
atâta admiraţie încât el exclamă surprins: 

— De unde vin îngerii aceştia, îngerii aceştia a lui 
Mozart? 

Atunci ei râseră şi se căţărară pe genunchii lui şi-şi 
ascunseră mutrişoarele în barba lui. 

Priveam cu duioasă emoţie grupul admirabil pe care-1 
formau. Ce-aşi fi simţit dacă aşi fi ştiut cât erau de a-
proape aceste trei fiinţe de acea ţară a umbrei „de unde 
niciun călător nu se mai întoarce vreodată". 

Aceasta se petrecu în Martie. Dansam alternativ la 
Châtelet şi la Trocadero; toate păreau a-mi surâde şi su
feream totuşi de o continuă spaimă. 

Şi încă odată, într'o noapte la Trocadero, am dan
sat Marşul funebru al lui f'liopin pe care Skene îl cântă 
la Orgă: şi de astă dată, din nou simţii pe fruntea mea 
ca un suflu de ghiaţă şi respirai parfumul stăruitor al tu
berozelor albe şi al florilor funerare. Deirdre, mică si
luetă adorabilă, albă detot în loja centrală, izbucni deo
dată în hohote de plâns, de parcă avea să i se frângă 
inimioara. ,,De-ce, zise ea, e atât de tristă mămica mea?" 
Era prima notă atât de slabă încă, a Preludiului Trage
diei care avea să ucidă pentru mine orice speranţă de fe
ricire pe pământ, pentru totdeauna. Sunt dureri care o-
moară, chiar atunci când pari că le supravieţueşti. Tru
pul urmează să se târască pe drumurile netrebnice ale 
vieţii, dar spiritul e nimicit, pe veci. Am auzit oameni 
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spunând că durerea mobilează, tot ce pot spune e că ul
timele zile pe care le-am trăit înainte de a nu mă fi izbit 
nenorocirea sunt ultimele ale vieţii mele spirituale. După 
aceea, n'am mai avut decât o dorinţă... să fug... să fug... 
să fug de oroarea aceasta şi viaţa mea n'a mai fost, de 
fapt, decât o succedare de plecări fără de rost. Am fost 
tristul Jidov rătăcitor, Olandezul zburător, vasul fantomă 
pe o mare fantomă. 

Printr'o stranie coincidenţă evenimentele psyhice 
au uneori reflexe asupra lumii lucrurilor materiale. Când 
Poiret desenă pentru mine apartamentul exotic şi miste
rios de care am mai vorbit, pusese pe fiecare uşă de aur 
o dublă cruce neagră. Nu văzusem la început într'asta 
decât o ideie originală, dar puţin câte puţin aceste cruci 
negre mă impresionară grozav. 

Cum am mai spus, împotriva tuturor aparenţelor de 
fericire, pe care o înfăţişa atunci viaţa mea, eram sub 
stăpânirea unei groaze ciudate, unei presimţiri funebre, 
lntr 'o noapte mă trezii, cutremurată, îngrozită. La slaba 
lumină a unei veilleuse văzui răsărind din dubla cruce 
care se afla în faţa patului meu o figură drapată în ne
gru care se apropia de mine şi mă privi lung cu ochi plini 
de milă. Timp de câteva minute fui paralizată de groază, 
apoi aprinsei toate luminile şi fantoma dispăru. Dar a-
ceastă ciudată halucinaţie, prima de genul acesta pe care 
o avui, se mai repetă de mai multe ori. 

Fui atât de turburată încât într'o seară la un dineu 
dat de amabila mea prietenă Rachel Boyer, îi destăinuii 
neliniştile mele. Ea se arătă foarte alarmată, şi, cu obiş
nuita ei inimă bună, voi cu tot dinadinsul să telefoneze 
imediat doctorului ei, „căci, spunea ea, cu siguranţă că-ţi 
sunt nervii bolnavi". 

Tânărul şi simpaticul doctor Rene Badat sosi. I-am 
descris viziunile mele. 

— Cu siguranţă că sunteţi surmenată, îmi spuse el. 
Trebuie să vă duceţi să staţi câteva zile la ţară. 

— Dar sunt ţinută prin contract să dau reprezen
taţii la Paris, răspunsei. 

— Atunci duceţi-vă la Versailles, e atât de aproape 
că puteţi veni în fiecare zi cu automobilul şi aerul vă va 
întrema. 
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A doua zi, anunţai plecarea noastră guvernantei co
piilor. Era încântată. „Versailles o să facă mult bine şi 
copiilor", zise. 

Valizele noastre erau făcute şi erau gata de plecare, 
când văzui apărând lângă grilaj şi înaintând încet pe că
rare o siluetă subţirică îmbrăcată în negru. Să fi fost iar 
nervii mei prea încordaţi, era din nou numai aceeaşi um
bră care răsărea noaptea dintre dublele cruci negre ? De 
astădată ea înainta reală şi vie spre mine. 

„Mi-am făcut timp ca să viu să te văd", zise ea. 
„Te-am visat deunăzi şi aveam nevoie să te văd". 

Atunci abia, o recunoscui. Era fosta regină a Nea-
polului. Cu câteva zile înainte i-o dusesem pe Deirdre. 
Spusesem copilului: 

— Deirdre, mergem să vedem o regină. 
— Da, atunci trebuie să-mi pui rochia de sărbătoare 

îmi spuse ea. Aşa numea ea o rochiţă pe care Poiret o de
senase pentru ea; un lucru frumos, complicat şi brodat 
peste tot. 

Mi-a trebuit câtva timp ca s'o învăţ să facă o adevă
rată reverenţă de Curte. Era încântată. Dar în ultima mi-
nută izbucni în hohote de plâns şi spuse: ,,Oh! mămico, 
m i e frică să mă duc să văd o regină adevărată!" 

Poate că mica Deirdre credea că o să fie silită să-.şi 
facă intrarea într'o adevărată Curte, ca cea din feerii, 
dar când în casa dela marginea pădurii se văzu în faţa 
unei femei încântătoare, cu părul alb împletit ca o co
roană în jurul capului, ea încercă cu curaj să-i facă re
verenţa şi deodată dete fuga şi se aruncă râzând în bra
ţele regale larg deschise. Nu-i mai era frică de această re
gină, atât de bună şi atât de graţioasă. 

In ziua aceea, când veni înfăşurată în văluri de do
liu, îi anurfţai plecarea noasb'ă la Versailles şi-i spusei 
pricina. Ea propuse să ne însoţească. ,,Ar fi pentru mine 
o adevărată escapadă", zise ea. 

In timpul drumului, cu un gest foarte duios ea a-
trase deodată în braţele ei pe amândoi micuţii mei şi-i 
strânse pe inima ei, dar când văzui cele două capete 
blonde acoperite în vălul negru, simţii din nou acea ciu
dată strângere de inimă care mă abătuse de atâtea ori. 

La Versailles luarăm ceaiul veseli, împreună cu co-

A. Am atu. 
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piii şi condusei apoi acasă pe Regina Neapolului. N'am 
întâlnit nicăeri o fire atât de încântătoare, un spirit mai 
pătrunzător şi mai fin ca la sora nefericitei împărâtese 
Elisabeth. 

Când mă trezii a doua zi în admirabilul parc al ho
telului Trianon, toate spaimele, toate presimţirile mele 
dispăruseră. 

Vai! încercând să fugim de nenorocire, ni se întâm
plă să mergem deadreptul în întâmpinarea ei. Dacă n'aşi 
fi venit la Versailles ca să scap de presimţirile morţii care 
mă copleşeau, poate că trei zile după aceea copiii mei 
nu şi-ar fi aflat moartea chiar pe drumul acela. 

îmi amintesc atât de bine seara aceea! Am dansat 
cum nu mai dansasem! Nu mai eram o femeie ci o flacără, 
de bucurie, un incendiu! scânteile care ţâşnesc, fumul 
care se 'nvârtejeşte! Se urca din inima publicului ca un 
adio. După mai mult de zece rechemări, dansai pentru a 
sfârşi Momentul muzical şi o voce cânta în inima mea:: 
„Viaţa şi Dragostea şi extazul nesfârşit, toate astea sunt 
ale mele pentru a le da în dar celora care au nevoie". 
Apoi deodată mi se păru că Deirdre e aşezată pe unul din 
umerii mei şi Patrick pe celalt, în echilibru perfect, în-
tr'o fericire deplină, şi cum întorceam capul dansând, ve
deam chipurile lor luminoase, zâmbetul lor de copil, şi 
picioarele mele nu ştiau ce-i oboseala. 

* * * 
O mare surpriză mă aştepta după reprezentaţia a-

ceasta. 
Lohengrin, pe care nu-1 mai văzusem dela plecarea 

lui în Egipt cu câteva luni în urmă, apăru în loja mea.. 
Felul în care dansasem în seara aceea şi întâlnirea noas
tră părea că-1 emoţionase adânc. Propuse să ne întâl
nească la supeu, în apartamentul lui Augustin la Hotel de 
Champs Elysees. Sosirăm, aşteptarăm la masa pusă: Mi
nutele trecură — o oră trecu — n u veni. Felul acesta de 
a se purta mă aruncă într'o stare de nervozitate extremă. 
Cu toate că ştiam prea bine că nu făcuse singur voiajul 
acesta în Egipt, simţisem o bucurie sinceră revăzându-1, 
căci tot îl mai iubeam şi nu mai puteam de nerăbdare 
să-i arăt pe fiul său, care în timpul absenţei sale deve
nise robust şi superb. 
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Suna ceasul trei, şi cura tot nu venise, amarnic de

zamăgită, părăsii hotelul ca sa mă întorc la copiii mei la 
Versailles. 

După emoţia spectacolului şi istovitoarea nervozi
tate a aşteptării, mă simţeam frântă, şi, abia mă'ntinsei 
că şi căzui într'un somn adânc. Fui trezită devreme a 
doua zi dimineaţa de copii, care intraseră, după obiceiul 
lor, sărind în patul meu cu hohote de râs. Atunci ca de 
obicei, dejunarăm împreună. 

Patrick era mai sburdalnic ca niciodată; se amuza 
să răstoarne scaunele şi de fiecai'e dată izbucnea în noui 
ţipete de bucurie. Chiar şi nursa îi spuse: „Patrick, nu 
face atâta gălăgie, o plictiseşti pe mămica". 

Era o femeie blajină şi bună, cea mai răbdătoare din 
lume, şi adora pe copii. „Oh, lasă-1, spusei, gândeşte-te 
ce ar fi viaţa fără de zgomotul lor". Şi mă străbătu gân
dul: „Cât de stearpă şi de neagră ar fi viaţa fără de ei, 
căci mai mult decât arta mea şi de o mie de ori mai mult 
decât dragostea vreunui bărbat, au umplut-o şi au îmbă
tat-o ei de fericire". 

O teamă subită îmi strânse inima. Deschisei braţele, 
chemai la mine pe copilaşi: şi, pe când îi strângeam, sim
ţii de odată lacrimi urcându-mi-se în ochi. Decâte ori în 
nopţile fără de somn n'am retrăit fiecare din clipele a-
cestea întrebându-mă zadarnic dece vreo viziune nu mă 
vestise de ceeace avea să se întâmple. 

Era o dimineaţă calmă şi cenuşie. Ferestrele erau 
deschise spre parc, unde arborii se acopereau de primii 
muguri. Simţeam pentru întâia oară a anului torentul de 
bucurie ce ne pătrunde la primele zâmbete ale primă
verii; între deliciile primăvaratice şi contemplarea copii
lor mei atât de rumeni, atât de frumoşi, atât de fericiţi, 
mă covârşi o astfel de emoţie încât sării jos din pat şi 
începui să dansez cu ei, într'o furtună de râsete. Nursa 
ne privea şi zâmbea. Deodată, soneria telefonului. Era 
vocea lui Lohengrin cerându-mi să viu să-1 întâlnesc în 
oraş cu copiii. „Doresc să-i văd". Nu-i văzuse de patru 
luni. 

Eram încântată la gândul că asta ar putea aduce îm
păcarea atât de mult dorită, şi, pe şoptite, vestii pe 
Deirdre: 
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„Oh, Patrick! strigă ea, unde crezi tu că ne ducem 

azi?" 
De câteori n'aud vocea copilărească: „Unde crezi tu 

că ne ducem azi?" 
Bieţii, gingaşii, frumoşii mei copilaşi! Dac'aşi fi 

ştiut ce soartă vă aştepta! Unde, unde v'aţi dus în ziua 
aceea ! 

Guvernanta spuse: „Doamnă, cred că o să plouă, 
poate c'ar fi mai bine să rămâie copiii acasă!" 

De câteori, ca într'un coşmar groaznic, n'am auzit 
avertismentul acesta al ei şi m'am blestemat că nu l-am 
înţeles! Dar mă gândeam că întâlnirea cu Lohengrin ar 
deveni cu mult mai simplă dacă copiii ar fi acolo! 

In automobil, în timpul acestui ultim drum dela 
Versailles la Paris, ţinând în braţele mele micile fiinţe, 
eram copleşită de o nouă speranţă, de o nouă încredere 
în viaţă. Ştiam că atunci când Lohengrin va vedea pe Pa
trick, va uita toată supărarea lui împotriva mea şi visam 
că împăcarea noastră avea sa ne îngăduiască să înfăp
tuim ceva mare. 

înainte de a pleca în Egipt, Lohengrin cumpărase 
un teren mare în centrul Parisului, cu intenţia de a zidi 
pe el un teatru pentru şcoala mea. Un teatru unde să se 
întâlnească toţi marii artişti ai lumii. 

Totul se petrecu cum prevăzusem. Lohengrin era 
încântat că-1 revedea pe micul lui băeţaş şi pe Deirdre, pe 
care o iubea cu duioşie. Plini de veselie luarăm împreună 
dejunul într'un restaurant italienesc mâncând spaghetti 
udaţi cu vin de Chianti şi vorbind despre viitorul minu
natului teatru. 

„Va fi Teatrul Isadorei" zise Lohengrin. „Nu răs
punsei, va fi teatrul lui Patrick, căci Patrick e Marele 
Precursor care va creia Dansul Muzicii viitoare." 

Când isprăvirăm dejunul, Lohengrin spuse: „Mă 
simt atât de fericit azi: Dece nu ne-am duce la Salonul 
Humoriştilor". 

Dar aveam o repetiţie. Atunci Lohengrin luă pe tâ
nărul nostru prieten H. de S..., care era cu noi iar eu cu 
copiii şi cu guvernanta mă întorsei la Neuilly pentru re
petiţie. Când fui în faţa uşii spusei nursei: „Vrei să mă 
aştepţi aici cu copiii?" Dar ea răspunse: „Nu, doamnă, 
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cred că am face mai bine să ne întoarcem. Copiii au ne
voie să se odihnească". 

Atunci i-am sărutat spunând: „Mă întorc îndată şi 
eu. Şi, plecând, mica mea Deirdre apăsă buzele de geam. 
Mă aplecai şi sărutai geamulla înălţimea buzelor ei. Re
cele geamului îmi făcu o impresie ciudată. 

Intrai în atelierul imens. Nu era încă ora repetiţiei. 
Mă gândii să mă odihnesc aşteptând şi mă urcai în apar
tamentul meu unde mă întinsei pe un divan. Erau acolo 
flori şi o cutie de bomboane pe care mi-le trimisese cineva. 
Luai o bomboană şi o mâneai a lene gândindu-mă: „La 
urma urmelor, sunt foarte fericită, poate cea mai fericită 
femeie din lume. Arta mea, succesul, norocul, dragostea* 
dar mai presus de toate copiii mei frumoşi." 

Continuam să savurez alene bomboanele mele, zâm-
bindu-mi mie însă-mi şi gândind: „Lohengrin s'a întors, 
totul o să meargă bine", când pătrunse la mine un strigăt 
ciudat, în care nu era nimic omenesc. 

Intorsei capul, Lohengrin era acolo, clătinându-se 
ca un om beat. Genunchii i se muiară, se prăbuşi dinain
tea mea şi depe buzele lui auzii cuvintele acestea: 

„Copiii, copiii au muri t ! " *) 
îmi aduc aminte că un calm ciudat puse stăpânire 

pe mine, în gâtlej simţeam o arsură de parc'aşi fi în
ghiţit cărbuni aprinşi. Dar nu înţelegeam, li vorbeam 
blajin detot, încercam să-1 liniştesc; îi spuneam că nu, 
asta nu putea fi adevărat. 

Apoi sosiră alte persoane, dar nu-mi puteam în
chipui ce se întâmplase. Apoi,un bărbat cu barbă neagră; 
mi se spuse că era un doctor. „Nu-i adevărat spuse el, am 
să-i scap". 

II crezui. Voii să-1 urmez; dar nu mă lăsară. Ştiu 
acum că nu mai era nicio nădejde; se temeau ca lovitura 
aceasta să nu mă înebunească, dar eu eram în prada 
unui fel de exaltări. Vedeam pe toţi oamenii în jurul meu 
plângând, dar eu nu plângeam. Simţeam dimpotrivă o 
dorinţă nemărginită de a-i consola. Când mă gândesc 
înapoi la momentul acela, nu pot înţelege strania stare 
de spirit în care mă aflam. Era oare o supremă lucidi-

*) Automobilul care-i ducea la Versailles s'a rostogolit în Seina, 
şi copiii au fost scoşi din apă, morţi. 



late? Aveam conştiinţa că moartea nu există, că aceste 
două mici chipuri de ceară nu erau copiii mei, ci numai 
învelişul lor sfărâmat? Că sufletele copiilor mei trăiau 
într'un nor de lumină, trăiau pentru veşnicie? Două ori 
numai răsună strigătul mamei care se aude la naştere şi 
la moarte. 

Căci, atunci când simţii în mâinile mele aceste mici 
mâini reci care niciodată nu vor mai strânge şi ele mâi
nile mele, îmi auzii strigătele, aceleaşi strigăte pe care 
mi le auzisem la naşterea copiilor mei. Dece aceleaşi ? 
Pentrucă unul este strigătul bucuriei supreme iar celalt 
al durerii. Nu ştiu dece, dar ştiu că sunt aceleaşi. Nu-i 
aşa că în întreg universul, nu e decât un mare strigăt con
ţinând Durerea, Bucuria, Extazul,,Agonia, strigătul ma
tern al creaţiunii! 

Manuscrisul memoriilor îsadorei Duncan a fost isprăvit 
la începutul verii anului 1927, cu câteva luni înainte de acci
dentul de automobil în care avea să-şi găsească moartea. A-
mănuntele sfârşitului ei tragic, întâmplat la Nisa în 14 Sep
tembrie 1927, au fost povestite de ziarele de a doua zi •' 

Aseară, Isadora Duncan a ieşit la plimbare într'un auto
mobil de curse. Dar eşarfa ce o purta în jurul gâtului, şi care 
mai înainte flutura îndărătul ei, s'a prins deodată de roata 
dinapoi înfăşurându-se pe ea. Fără să poată striga nici face 
un gest, Isadora a fost strânsă cu atâta violenţă, că a murit 
aproape numaidecât, sugrumată. Dar eşarfa trăgând mereu, 
corpul îi fu smucit şi căzu pe şoseaua „Promenade des An
glais". A fost ridicată plină de răni, de praf şi de sânge... 

(Petit Parisien, 15 Septembrie 1927). 
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„LECTURA" 
— FLOAREA LITERATURILOR STRĂINE — 

Au apărut până acum. lucrări de puternică emoţie, 
de fină intelectualitate, ori de humor. 
In cei 8 ani de apariţie a construit o operă 

culturală impunătoare. 

Iată l ista u l t imelor numere : 
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408. Jack L o n d o n : Acum, — o Regele meu. 
409 Pierre Veber : Familia... Sacrosanctă ! 
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411. Klabund : Mohamed. 
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414. Somerset Maugham : Forţa Împrejurărilor. 
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416. Veza Magd • Un gest nobil. 
417. Nicolas siegur: Furii e răsbunătoare. 
418. Ewald G. Seeliger: Pelicanul. 
419. ichard Voss : Fiica Regelui Keops. 
420. Maxim G o i k i : Cum se născu un om. 
42). Pitigril l i ; Pălăria i e pat. 
422. Georges Imann ; Un biet sufleţel. 

;; * 4.'3. Ivan Vol nov : Tragedia din tren. 
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S O M E R S E T M A U G H A M 
(AN OL IA) 

GIULIA LAZZARI, AMANTA CONSPIRATORULUI 
in româneş te de L. MARIU 

Ashenden *) făcuse o plimbare plăcută pe malul lacu
lui. Intorcându-se la hotelul din Geneva unde locuia, por
tarul îi întinse o telegramă. 

„Mătuşa Maggie greu bolnavă la hotel Lotti, Paris. Rog 
insistent mergi de-o vezi dacă posibil. Raymond". 

Raymond era unul din numele sub care se ascundea 
colonelul R...2), şi cum Ashenden n'avea fericirea să posede 
o mătuşe Maggie, înţelese pe dată că era invitat să plece 
la Paris. Totdeauna îşi închipuise că şeful său îşi închina 
o bună parte din. timpul liber citirii de romane poliţiste, şi 
că, în zilele lui de bună dispoziţie, îi plăcea să facă pe Sher
lock Holmes-ul. Când R... simţea că e pe cale să prindă ceva 
în undiţă, era grozav de vesel; dar îndată ce obţinea succe
sul, recădea într'o dispoziţie sumbră de ale cărei urmări 
subalternii săi aveau să sufere. întrebând la ce oră pleacă 
trenul de Paris, Ashenden avu grije să uite telegrama pe 
birou. Privi la pendulă să vadă dacă mai are timp să^şi vi
zeze paşaportul mai înainte de a se închide consulatul. Pe 
când urca să-1 caute pe consul, portarul îl strigă în momen
tul când se închideau uşile ascensorului. 

— Domnul a uitat telegrama. 
— Drace ! spuse Ashenden. 

1) Ashenden, romancier englez, angajat agent secret în serviciul 
de contra-spionaj al Angliei. 

2) Colonelul R... şeful serviciului de « formaţ iuni al Angliei, în 
timpul războiului. 
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In felul acesta, în cazul când baroana de Higgins, cu 
care flirta, dar pe care o ştia agentă secretă a Austried, va 
afla despre plecarea lui bruscă, o va atribui boalei subite 
a unei rude. In vremile acestea tulburi, e bine să dai fiecărui 
lucru o explicaţie plauzibilă. Ashenden era bine cunoscut 
la consulatul francez şi nu-1 făcură să piardă timpul. Când 
se întoarse la hotel, făcu o bae şi-şi schimbă hainele. Călă
toria este neprevăzută, îi plăcea. Nu se speria el de-o noapte 
în wagon-lit, şi, chiar dacă-1 mai trezea vreo zguduitură, se 
consola aprinzând o ţigară. Uruitul roţilor pe şine îi legăna 
visarea. Ii plăcea să se simtă dus, aşa, în noapte de trenurile 
astea care săgetează ca un bolid spaţiul. Şi, la capul călă
toriei: necunoscutul. 

Când Ashenden sosi la Paris, era frig şi cădea o ploaie 
măruntă. Simţea nevoia să se scalde şi să-şi schimbe lingeria, 
dar nimic n'ar fi putut, în ziua aceea, să-i strice buna dis
poziţie. Dela gară îi telefona lui R... cerându-i veşti dela mă
tuşa Maggie. 

— Văd cu plăcere că eşti cel mai atent dintre nepoţi. 
N'ai pierdut un minut, răspunse R... cu un ton ironic abia 
simţit. E tare deprimată, biata femee, dar are să-i facă bine 
când te-o vedea. 

Asta-i slăbiciunea umoriştilor fără talent: când pun mâna 
pe o glumă, nu-i mai dau drumul. Omul de spirit nu stărue 
mai mult la o vorbă cu haz decât albina pe o floare. Dar 
contrariu celor mai mulţi literaţi, Ashenden suporta ciu
dăţeniile altora cu indulgenţă. Luă chiar parte la jocul 
lui R... 

— Când i-ar fi mai agreabilă vizita mea? Asigur'o de 
toată afecţiunea mea. 

Deodată R... îşi dete frâu liber humorului. Ashenden se 
resemna. 

— Are să vrea cu siguranţă să se gătească un pic, mai 
înainte de a te primi. O cunoşti doar. Pentru nimic în lume 
nu s'ar lăsa văzută în „negii je. Iţi convine la zece şi jumă
tate, şi apoi să mergem să prânzim împreună? 

— Ne-am înţeles. Voi fi la Lotri Ia zece şi jumătate. 
Când Ashenden, ras şi odihnit, se înfăţişă la hotel, o 

ordonanţă pe care o recunoscu, îl primi în hali şi-1 introduse • 
la R... In picioare înaintea focului, marele şef dicta. 

— Şedeţi, spuse el. 
Şi continuă. 
In salonul confortabil, o vază de trandafiri făcea să se 

simtă mâna unei femei. 
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Pe o masă zăceau răvăşite numeroase hărţi. Dela ultima 
lor întrevedere, R... îmbătrânise. Faţa-i slăbită era brăzdată 
de cute iar părul încărunţea. Trăsăturile trădau oboseala. 
Pentrucă într'adevăr nu se menaja. In picioare dela şapte 
dimineaţa, lucra până noaptea. Uniforma nouă prea era de 
tot lipsită de şic. Şeful se întrerupse. 

— Ajunge pe ziua de azi. Ia tot teancul ăsta şi dă zor 
copiei. Am să iscălesc înainte de a mă duce la masă. 

Apoi, către ordonanţă: 
— Nu sunt acasă pentru nimeni. 
Secretarul, un sublocotenent de vreo treizeci de ani care 

n'avea de fel aer de militar, îşi strânse hârtiile şi ieşi. Cum 
ordonanţa pleca şi ea, R... adaogă: 

—• Să aştepţi înaintea uşii. Dacă voi avea nevoe de d-ta, 
a m să sun. 

— Prea bine, domnule colonel. 
De îndată ce fură singuri, R... se întoarse spreAshenden 

c u toată amabilitatea de care era capabil. 
— Ai călătorit bine? 
— Da, domnule colonel. 
— Ce spui de astea de pe-aici? (roti o privire in jurul 

sSu). Nu-i urît, hai? Nu văd dece războiul ne-ar preface în 
sălbateci. 

Tot vorbind, R... cerceta pe Ashenden ciudat de insistent 
CU ochii lui palizi, foarte apropiaţi, ce priveau totodată tăios 
?l dezamăgit. In aceste rare momente de expansiune, R... 
Mărturisea că-şi împarte semenii în două categorii: imbe-
cdii şi canaliile. Care speţă era mai rea? Nu prea ştia. Una 
Peste, alta, prefera tot canaliile. Cu ele cel puţin ştii la ce 
s \ te aştepţi şi acţionezi în consecinţă. Militar de carieră, 
fraise în Indii şi în colonii. Războiul îl găsise în Jamaica. La 
Ministerul de război cineva îşi amintise de el, îl rechemase 
?H plasase în serviciul de informaţiuni. încăpăţânarea, spi
rtul lui de organizare îl ridicaseră curând la un post im
portant. Avea iniţiativă,, îndrăzneală, hotărîre. Aahenden 
J*11-) cunoştea decât o slăbiciune. Niciodată, înainte de răz-
°i> R... nu frecventase cercurile unei anumite clase sociale, 

?*ai ales femeile de lume. Singurele pe care le întâlnise erau 
I d e i l e de funcţionari şi de industriaşi. La sosirea sa la 
^°ndra, la începutul ostilităţilor, când funcţia lui îl puse în 
Udaţii cu doamne mari, rămase fermecat. II intimidau, dar 
i fascinau. Ajunse un obişnuit al saloanelor. In ochii lui 
r s henden — şi el ştia mai multe despre dânsul decât bă-
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nuia R... — trandafirii din vază trebuia că aveau poveste9 

lor. 
Ashenden ştia prea bine că R... nu 1-a chemat ca să diS' 

cute cu el cum e vremea. Unde voia să ajungă? îşi detc 

curând seama. 
— N'ai debutat rău la Geneva, spuse R... 
—• Sunt fericit de această judecată, domnule colonel-
— Deodată, privirea lui R... se înăspri. Terminase <$ 

vorbele inutile. 
— Am de lucru pentru d-ta. 
Ashenden nu răspunse, dar tresări de curiozitate. 
— Ai auzit vreodată de Chandra Lai? 
— Nu, domnule colonel. 
Nerăbdarea încreţi o clipă fruntea lui R... Credea 1°' ! 

totdeauna că subalternii săi sunt la curent cu toate. 
— Dar unde D-zeu ai trăit în anii din urmă. 
— Chesterfield Street 36. Mayfair, d-le colonel. 
Un zâmbet decolorat lumină faţa lui R... Acest răspu^ 

de o scurtime impertinentă îi plăcea. Se apropie de i»aS'e 
cea mare, deschise un sertar, scoase un portret şi-1 întin5 

lui Ashenden. 
— Uite-1. 
Pentru Ashenden, care nu prea era obicinuit cu fr£.e 

rile orientale, acest Chandra Lai, cu trăsăturile lui greo3 

şi tenul lui măsliniu, putea fi tot atât de bine primul I " " 1 ^ 
venit caşi unul din acei rajahi, a căror vizită din timP -
timp uimeşte Anglia şi îmbogăţeşte revistele ilustrate. Y 
rul negru era aspru şi ţeapăn, buzele cărnoase, nasul ^ 
Fotograful nu atenuase expresia bovină a ochilor lui i*1 

şi şterşi. Părea că se simte rău în hainele europeneşti. ^ 
— Iată-1 în costum indigen, spuse R... dându-i o alta 

tografie a lui Ashenden. e 

Aceasta îl arăta întreg, pe când prima nu lăsa sa } 
vadă decât bustul, şi data cu siguranţă de mai mulţi ani-

In figura mai puţin plină, te izbea numai prrvi r e a
s Ce-

rioasă. Fotograful, un indigen din Calcutta, închipuise o , 
nă naivă. Chandra Lai se detaşa pe un fond în c a r e ' a de 

ramurile unui palmier, apărea marea. Mâna lui se r < ? z e I : & 
o masă rustică pe care se afla un ghiveci cu un arbor ^ p , 
cauciuc minuscul. Cu toate astea, cu turbanul şi tunic* 
gă de culoare deschisă, avea o oarecare prestanţa. 

— Ce impresie-ţi face? întrebă R... 
— Fizionomie interesantă. Are expresie. 
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— Iată dosarul lui. Citeşte. 
R... îi întinse lui Ashenden două foi bătute la maşină şi, 

Punându-şi iar ochelarii, începu să citească scrisorile ce tre
buia să le semneze. Ashenden citi raportul, apoi îl reciti cu 

I ° atenţie crescândă. Chandra Lai era un agitator primejdios. 
j Avocat rătăcit în politică, predica pe faţă în India insurec-

Ua împotriva Angliei. In mai multe rânduri, răscoalele pro
vocate de el făcuseră să curgă sânge. Fusese arestat şi con
damnat la doi ani închisoare. La deschiderea ostilităţilor se 
Şasea în libertate: profită îndată de aceasta pentru a pune 
}a cale turburări. Era sufletul tuturor comploturilor. In fe-
'ul acesta reuşi să împiedice mai multe transporturi de trupe 
Pe teatrul operaţiunilor. Sumele enorme vărsate de agenţii 
Armani, îi dădeau puternice mijloace de acţiune. 

I se atribuiau două atentate. Bombele lui, chiar dacă 
Û uciseră decât câţiva trecători inofensivi, avură totuşi un 

efect rău asupra moralului populaţiei. Scăpă de toate urmă
r i l e . Graţie activităţii sale prodigioase, era peste tot de o-
jktă; nu aflai de prezenţa lui într'un oraş decât în momen-
' u l în care, după ce-şi realizase planurile, îl şi părăsise. 

Se puse un premiu pe capul lui. 
Atunci fugi, trecu în America, de acolo în Suedia şi în 

Cele din urmă la Berlin. De-acolo, punea la cale planurile. 
j^ntru a aţâţa la revoltă trupele noastre indigene transpor
t e în Europa. Toate acestea erau expuse succint, fără co

mentarii, dar ghiceai misterul şi aventura, pe omul fugărit 
j^re scapă ca prin minune şi se aruncă înaintea primejdiei. 
Raportul sfârşea astfel: „Ch... are în India o soţie legitimă şi 
"°i copii. Femeea în genere nu contează la el. Nu bea, nici 
1111 fumează. Se spune că e integru. I-au trecut prin mâini 
sUftie mari fără a i se fi putut suspecta vreodată delicateţa 
'"•- cuvântul întrebuinţat în raport) : E un muncitor învier-
t^Uat, are un curaj indubitabil. Se mândreşte să-şi ţine tot-
Q e auna cuvântul". 

Ashenden dădu înapoi lui R... documentul. 
— Ei? 
— Un fanatic. 

! j, Ashenden nu era neimpresionant de o oarecare latură 
c

0lHantică a acestei figuri. Dar se ferea de a lăsa să se vadă 
? va: ştia că şeful său n'ar prea gusta un atare gen de apre-

e r i - Adaugă: 
— Are aerul unui individ primejdios, 

1 s- — Dintre cei mai primejdioşi din India şi de aiurea. El 
^gur a făcut mai mult rău decât toţi ceilalţi împreună. A-
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ceşti Indieni din Berlin formează, după cum ştii, un adevărat 
partid. Ei bine! el este sufletul lui. Dacă izbutim să scăpăm 
de el, aş putea să-mi permit să neglijez restul bandei, e sin
gurul care are stofă. De un an mă tot lupt să-1 prind în cursă; 
începusem să desperez, dar, însfârşit. întrevăd un prilej, şM1 

jur că nu-1 voi pierde. 
— Şi atunci, ce veţi face cu el? 
R... zâmbi crud. 
— Douăsprezece gloanţe, fără şovăială. 
Ashenden nu răspunse. R... străbătu odaia odată sau d? , 

două ori apoi se întoarse şi se rezemă de sobă. Privirea i sc 

opri asupra lui Ashenden. Un surâs sarcastic îi crispa bu
zele înguste. 

— Ai observat că la sfârşitul raportului se spUne că fe' 
meea nu contează la el? 

Ei bine! A fost adevărat, dar acum nu mai este. Acest 
imbecil a lăsat să i se întoarcă capul. 

R... se duse la casa de fier şi scoase nişte hârtii legate ci' 
o panglică bleu-pal. 

— Uite scrisorile lui de dragoste. Vor captiva poate in'.' 
ma d-tale de romancier. De altminteri trebuie să le citeşte 
asta te va ajuta să-1 înţelegi. Le vei lua cu d-ta. 

R... aruncă deocamdată la loc pachetul. 
— Cum a putut un pehlivan ca ăsta să se lase agăţa 

astfel de o fustă? Numai la asta nu m'aşi fi aşteptat din pa1'' 
tea lui. 

Privirea lui Ashenden alunecă fără voie spre trandau' 
rii frumoşi, dar îşi păstră pentru el observaţiile. R..., carul' 
nimic nu-i scăpa, surprinse această privire şi fruntea i s 

roşi. Era cât pe ce să-I întrebe la ce se uită. In momentul il 

cela nu simţea nicio simpatie pentru subalternul lud. 
Cu toate acestea nu spuse nimic si reluă firul discurs11 

lui. 
— însfârşit, astea sunt faptele. Chandra e amorezat &e 

bun de o oarecare Giulia Lazzari. 
— Ştiţi unde a dibuit-o? 

— Cum să nu ! E o dansatoare, italiancă din naştere, da 

care se produce cu dansuri spaniole. 
Pe scenă, se numeşte Malagu'enna. O vezi, nu: castaffi,1 

te, mantilă, evantai şi pieptene mare. A vânturat toată ^ 
ropa în aceşti doi ani din urmă. 

— E şic? ,„ 
— Nu, o oroare. In timpul turneului său în Anglia, 
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provincie şi la Londra, unde a avut câteva angajamente, 
nicăeri nu a primit mai mult de zece livre pe săptămână. 
Chandra a întâlnit-o într'un cabaret la Berlin. Cred că pe 
continent, dansul pentru ea e floare la ureche, îi slujeşte 
filai mult ca să-şi valorifice farmecile de prostituată. A fost 
fiiăritată odinioară cu un spaniol. Cred, de altminteri că 
filai e încă. cu toate că nu mai trăesc împreună. In orice caz, 
e a călătoreşte cu paşaport spaniol. 

R... luă iar fotografia indianului şi o examina. 
— Ce poţi găsi seducător la această maimuţă mică şi u-

leioasă? Şi ce iute se buhăeşte soiul ăsta. 
— Fapt e că femeia e îndrăgostită tot cât el. Am şi scriso

rile ei către dânsul, copiile bineînţeles, el are originalele şi 
trebue că le păstrează tot legate cu o panglică roz. E nebună 
după el. Eu nu sulnt un literat, dar când un lucru miroase 
a veritabil, nu mă înşel. Ai să le citeşti şi ai să-mi spui ce 
crezi. Şi când te gândeşti că sunt oameni care nu cred în 
îndrăgostirea fulgerătoare ! 

R... zâmbi cu dispreţ. Era desigur într'o zodie bună. 
— Dar cum v'aţi procurat această corespondenţă? 

„ — Cum mi-am procurat-o? Iată! Fiind de origină italian
ca» Giulia Lazzari a fost după câtăva vreme expulzată din 
germania. Deoarece avea un angajament în Anglia am pu-
*Ut-o aresta acum cincisprezece zile la Huli. 

— Sub ce pretext? 
— Pentru spionaj. A fosi transferată la Londra şi m'am 

"Us chiar eu s'o văd la Holloway. 
„ Ashendcn şi R... se priviră un moment fără să vorbeas

că) fiecare se străduia să citească în ochii celuilalt. Ashenden 
Se întreba unde e adevărul, şi R... până la ce punct îi permi-

e interesul să împingă mărturisirile. 
— Cum aţi putut-o dovedi? 
— Mi s'a părut destul de bizar faptul că nemţii, după 

ce au lăsat-o să danseze cu săptămânile la Rerlin, fără să se 
ngnjoreze, s'au decis brusc, deşi nu aveau vreun motiv apa-
e nt, să scape de ea. Asta mirosea cât de colo a misiune spe-

^fiua. Şi 0 dansatoare de moravuri uşoare are adesea ocazia 
s ?

 s u r p r i n d ă informaţii pe care Berlinul nu aşteaptă decât 
c

a le cumpere. Am socotit că e abil să o las să vină în Anglia 
t r - s a y**d c e v a ^ a c e acolo. Am descoperit că, de două sau 
i e i o r i Pe săptămână, trimetea scrisori în Olanda, totdeauna 
ş aceeaşi adresă, şi că i se răspundea tot atât de regulat. 

C r i a într'un amestec nemaipomenit de franceză, germană 
Ş l engleză. 
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Stâlceşte englezeasca, dar vorbeşte binişor franţuzeşte 
Răspunsurile erau dela un cap la altul redactate în engte' 
jeşte, o englezească chiar bună. Dar stilul grandilocvent tră
da că e un străin. 

Mă întrebam cine putea să le fi scris. Aceste scrisori dp 
dragoste, banale în aparenţă, trebue că ascundeau afaceri 
importante. Era limpede că veneau din Germania şi că tfl-
miţătorul nu era nici Englez, nici Francez, nici German. D e ' 
ce, atuncea, scria englezeşte? 

Singurii străini care cunosc mai bine limba noastră de' 
cât cele depe continent sunt Orientalii, cu excepţia Tuircil°r 

şi a Egiptenilor, care vorbesc franţuzeşte. Japonezii şi W* 
dienii se slujesc de limba engleză. Ajunsei la concluzia ĉ  
amantul Giuliei trebue să fie afiliat acelei bande de Indiei11 

din Berlin care ne puneau atâtea beţe 'n roate. Nu mă î p ' 
doiam că era Chandra Lai în persoană, chiar mai nainte de 
a fi pus mâna pe fotografia lui. 

— Cum aţi descoperit-o? 
— Giulia nu se despărţea niciodată de ea. Aşa că a f°s 

greu de tot. O ţinea ascunsă în geamantan, sub o grămadă dp 
poze de cântăreţi de cafe-concert, de clowni şi de acrobat*' 
Chandra Lai putea trece drept un actor în costum de seen'1-
De fapt mai târziu, când fu arestată şi întrebată ce rep r e] 
zintă această fotografie, ea răspunse că o are dela un p r e ' 
stidigitator indian al cărui nume 1-a uitat. Un băiat i s*e ' 
observă îndată că din tot pachetul numai poza asta venp 
din Calcutta. Un număr notat 'pe dos îi atrase atenţia; f1' 
întipări în minte şi, fireşte, puse fotografia la loc. 

— îmi daţi voe? Aş dori să ştiu, din pură curiozita^ 
cum a ajuns băiatul acela isteţ să dea de urma fotografi^' 

Ochii lui R... scânteiară. . 
— Asta nu e treaba d-tale. Dar pot să-ţi spun totu» 

că plăcea femeilor. Dealtminteri n'are importanţă. De v 
dată ce am avuit numărul fotografiei, am telegrafiat la y } 

cutta, şi, curând, aflai cu satisfacţie că amorezul Giuliei ^ 
era altul decât austerul Chandra. Dublarăm supraveghie 1^ 
în jurul Giuliei. Părea să aibă o slăbiciune accentuată pe 

tru ofiţerii de marină. Nu eu am s'o blamez; sunt drăguţi; ^ 
să damele cam uşoare şi de naţionalitate dubioasă ar *A

a J 
mai bine să nu se încurce cu ei în timp de război. Cura 
strânsei un frumos mănunchiu de dovezi împotriva e l-

— Cum făcea ca să-şi treacă informaţiile? . -Y 

— Nu le trecea. Nici nu încerca. Germanii o *z^j-u 
seră de-adevărat, şi nu lucra pentru ei. Ea lucra p e n 
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Chandra. După turneul din Anglia, credea că-1 va întâlni 
*n Olanda. N'avea fineţe şi nici tupeu, dar, cum părea că 
nimeni nu-i dă atenţie, capătă din ce în ce mai mult curaj 

I | i strângea tot soiul de date, convinsă că nu riscă nimic, 
hitr'una din scrisori, îi spunea: „Iubitule, am să-ţi spun o 
sUmă de lucruri care te vor interesa grovaz", şi „grozav" 
tobliniat. 

R... se întrerupse şi-şi frecă mâinile. La gândul pro
priei sale viclenii, faţa veştedă i se lumină de o bucurie 
diabolică. 

— Era spionaj mărunt. Pricepi că nu mă interesa de 
; el, ea! Cu el aveam ce-aveam. Deci, de îndată-ce avusei 
jj* mâini probele, arestai femeea. Dispuneam de mai multe 
documente decât aveam nevoe ca să bag la dubă un regi-

i fcient de spioni. \ 
. R... îşi puse mâinile în buzunări, iar buzele-i inco-

| l o*e zâmbiră. 
•— Holloway nu-i un loc prea vesel, drept să-ţi spun. 
— Dar ce închisoare e veselă! 

I — Am lăsat-o pe jăratec opt zile până să m ă duc s'o 
v5d. Era într'o stare de nervi!.... Păzitoarea îmi spuse că 
t izele de furie se urmau fără întrerupere. O adevărată 
u8roaică! 

— E oare chiar aşa de îndrăcită? 
— Ai s'o vezi singur. Nu e tipul med. Trebue să fie 

?*ai bine când e fardată şi încorsetată. Am dat cărţile pe 
atS. I-am spus că nu scapă fără zece ani. Cred c'am în-

8fozit-o de tot; în orice caz am făcut tot ce am putut pentru 
».s*a. Iţi închipui că fireşte a negat, dar aveam dovezi, am 
lert-o trei ceasuri. In cele din urmă am îngenunchiat-o şi 

? ttlărturisit totul. Atunci, i-am făgăduit libertatea dacă iz-
r

l l t eşte să-1 atragă pe Chandra în Franţa. A refuzat hota-
hat- „Mai bine moartea!" striga ea. Ce cabotinaj! Jalnică! 
»u am lăsat-o să ţipe. I-am spus că vom mai sta de vorbă 
espre asta peste vreo zi două. In realitate am aşteptat 

f săptămână întreagă. Avusese, pe cât se părea, timp să 
^flecteze, căci, de îndată, mă întrebă cu mult calm ce a-

J^tte îi propuneam, precis. Era în închisoare de cincispre-
j ce z i i e > şj desigur, că începuse să i se urască. I-am spus 

Cl"Urile pe şleau şi s'a hotărât. 
~— Mărturisesc că nu înţeleg, spuse Ashenden. 

u —^ Adevărat? Mi se pare totuşi limpede. Dacă ho-
eŞte pe Chandra să treacă frontiera şi să intre în Franţa, 
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va fi liberă să plece în Spania sau în America de Sud, cu 
voiajul plătit. 

— Şi cum dracu vreţi să-1 decidă pe Chandra? 
— Dânsa i-a intrat în sânge. Nu mai poate fără de ea-

Scrisorile lui sunt de nebun. E a i-a scris anunţându-1 c a 

n'a putut obţine viza pentru Olanda (unde trebuiau să se 
întâlnească), dar că o are pe cea elveţiană. Intr'o ţar a 

neutră el nu are nici un risc. Chandra a fost fericit de a-
ceastă ocazie. întâlnirea e fixată la Lausanne. 

— Şi atunci? 
— La sosirea sa acolo, o scrisoare a frumoasei îl ^ a 

avertiza că autorităţile franceze îi interzic să iasă di'1 

Franţa, că pleacă la Thonon şi-1 roagă să vină acolo s ° 
întâlnească. 

— Şi credeţi că se va prinde? 
R... tăcu o clipa. Privi pe Ashenden cu un aer amuza1-
— Are să-şi bată ea capul să se aranjeze aşa ca el s a 

se prindă 'n laţ, dacă nu vrea să facă zece ani de mu>nca 

silnică. 
— Am înţeles. 
— Ea soseşte din Anglia sub pază bună azi pe seai'a' 

şi contez pe d-ta s'o duci la Thonon cu trenul de noap*e' 
— Eu? 
— Da. Eşti cel mai nimerit pentru asta. Cu siguranţa 

că eşti mai psiholog decât mijlocia oamenilor. Are să * i e 

pentru d-ta o variaţie să petreci o săptămână, două la Th°' 
non. Se pare că e un orăşel drăguţ, în timp de pace chi a f 

elegant. Vei putea să faci o cură de apă minerală. 
—• Şi ce trebue să fac, când coletul va fi ajuns la de 

stinaţie? 
— Treaba d-tale cum te vei descurca! Am aici câte v ' 

uotiţe care-ţi vor fi de folos. Să ţi le citesc. 
Ashenden ascultă cu atenţie. Planul lui R... era simp 1 ' 

Ashenden nu se putu opri de a admira creerul care-1 c 0 ' 
cepuse. 

Sosi ora prânzului. R... îl rugă pe Ashenden sâ-i ' 
comande un restaurant la modă. Ashenden observă ca ţ^'j 
aşa de tăios, aşa de sigur în biroul său, intra în restaur 8 ^ 
cu stângăcie. Vorbea cu voce prea ridicată ca să P a r a

n r c 
se simte la largul lui. Simţeai în atitudinea lui pe omu c . z , 
dusese o viaţă moderată până în ziua în care norocul r

 Q 

boiului îl ridicase la o situaţie înaltă. Ashenden îi a r a t a
u t ă -

femee în negru, acoperită de perle, urâtă dar bine fa c 
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— E d-na de Brides, amanta marelui duce Teodor. 
Una din femeile cele mai influente din Europa şi, în orice 
caz, una din cele mai inteligente. 

Ochii tăioşi ai lui R... se aprinseră. 
— Pe legea mea, asta-i viaţă! suspină el. La cafea, 

R... se se simţi deplin în apele lui. Ashenden socoti mo
mentul oportun ca să revină la subiectul ce-1 interesa. 

—• Acest Indian trebue că nu e un oarecine, reluă el 
conversaţia. 

— Nici vorbă. 
—• Nu poţi să te opreşti de a avea o oarecare conside

raţie pentru un om care are curajul să se ridice împotriva 
puterii britanice. • 

— In locul d-tale mi-aş păstra admiraţia pentru o o-
cazie mai bună. E un criminal de cea mai rea speţă şi 
nimic altceva. 

—• Fără 'ndoială că n'ar fi recurs la bombe, dacă ar 
fi avut sub ordinele sale câteva tunuri şi şase batalioane. 
Foloseşte armele care-i stau la dispoziţie. La urma urmei, 
nu lucrează pentru el. E gata să se sacrifice pentru liber
tatea ţării sale. In ce mă priveşte, nu-i pot refuza stima 
mea. 

Dar R... rămânea pe poziţia sa. 
— Aşa se înduioşează numai neurastenicii. Noi n'a-

vem ce ne amesteca în lucrurile astea. Rolul nostru este 
să-1 arestăm şi să-1 punem la zid. 

—• Fireşte. Ne-a declarat război, are să sufere rigorile 
legii. Voi urma instrucţiunile dv. De altminteri, de-aia sunt 
aci, dar asta nu împiedică să am respect pentru Chandra. 

R... redevenise judecătorul neîndurat. 
— Mă mai întreb dacă pentru misiuni de felul acesta 

e mai bine să fii stimulat de pasiune, sau să-ţi păstrezi sân
gele rece. Ura unora dintre agenţi pentru cei pe care-i ur
măresc e de neînchipuit: ajung până la urmă să creadă 
că-şi satisfac o răzbunare personală trimiţându-i la moarte. 
Aceia urmăresc cu învierşunare. Cu d-ta, e altceva. Cu 
toate tiradele d-tale sentimentale, socoteşti toate astea ca 
o partidă de şah. Eu nu prea înţeleg această stare de spirit, 
dar în cazul de faţă e tocmai ceeace trebue. 

Ashenden nu răspunse. Ceru socoteala, apoi R... şi 
el se întoarseră la hotel. 
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Trenul pleca la ceasul opt. Ashenden îşi ocupă locul 
aşezându-şi valiza sus şi porni în căutarea Giuliei Lazzari. 
Ea şedea în colţul unui compartiment, cu spatele întors 
Spre lumină. El nu-i putu vedea faţa. O păzeau doi agenţi. 
Unul dintre ei salută pe Ashenden. Mai lucrase cu el pe 
malul franţuzesc al lacului Leman. 

— Am întrebat-o pe coconita dacă vrea să ia masa în 
vagonul-restaurant, dar preferă să mănânce aici, aşa că am 
comandat de mâncare. Bine-am făcut? 

— Foarte bine, spuse Ashenden. 
— Noi o să cinăm unul «după altul, camaradul meu şi 

cu mine, ca să n'o lăsăm singură. 
— Bine 'nţeles! Când om porni, am să viu să pipăi un 

pic terenul pe lângă ea. 
— Nu pare de fel dispusă la confidenţe. 
— Nici nu-i de mirare. 
Ashenden luă un tiket pentru serviciul al doilea şi se 

duse iar în vagonul lui.Giulia Lazzari termina tocmai de 
mâncat când veni iar s'o vadă. După înfăţişarea coşului de 
alimente se părea că a mâncat cu destulă poftă. Agentul 
care o supraveghia, deschise uşa lui Ashenden şi, la un 
semn al acestuia îi lăsă singuri. 

Giulia Lazzari îi aruncă o privire sumbră. 
— Sper că n'aţi cinat prea rău, spuse el aşezându-se 

In faţa ei. 
Ea se înclină uşor, dar nu răspunse. El îi întinse ta-

bacherea. 
— O ţigare? 
Ea ezită. Apoi, fără să spună nimic, luă una. El scoase 

bricheta şi, oferindu-i-o, o privi. Fu surprins de acest cap 
oacheş. In genere îţi închipui că orientalii sunt atraşi, prin 
contrast, de blonde. Purta o pălărie cloche strânsă pe cap. 
Ochii-i luceau ca jăratecul. Avea aproape patruzeci de ani, 
şi nici-un fard nu-i ascundea pielea galbenă şi cam ofilită. 
Ochii magnifici erau singura ei frumuseţe. Avea un aer ră
tăcit. Talia ei înaltă o păgubea de bună seamă în graţia 
dansatoare. Costumul spaniol îi da poate o strălucire provo-



— 15 — 

cătoare, dar acolo, în tren, în hainele acelea sărace, nimic 
nu justifica pasiunea Indianului. Ii aruncă lui Ashenden o 
privire scrutătoare. Era evident că se căzneşte să ghi
cească cu ce soi de om are aface. Suflă un nor de fum. Apoi 
atenţia i se întoarse iar spre Ashenden. Posomoreala ei îi 
ascundea prost neliniştea. Vorbea franţuzeşte cu un accent 
italienesc. 

— Cine sunteţi dv.? 
— Numele meu nu vă spune nimic, doamnă. Merg la 

Thonon. V'am reţinut o cameră la hotelul de la Place, sin
gurul care e deschis. II veţi găsi, sper, convenabil. 

— Ah! dv. sunteţi acela de care mi-a vorbit colonelul, 
dv. sunteţi temnicerul meu. 

— Numai de formă. N'am să vă stingheresc. 
— Tot temnicer îmi sunteţi. 
— Nu pentru mult timp, sper. Am în buzunar paşa

portul dv. şi s'au împlinit toate formalităţile ca să puteţi 
trece în Spania. 

Ea se aruncă înapoi în colţul ei. Sub lumina pală, faţa 
ei palidă, mistuită de ochii mari şi negri, luă deodată o 
expresie de desperare. 

— E o infamie! O! mi-aş da cu dragă inimă viaţa ca 
să pot suci gâtul acestui colonel bătrân. N'are inimă! Sunt 
aşa de nenorocită! 

— Mă tem că v'aţi pus într'o situaţie foarte grea. Nu 
ştiaţi oare că spionajul e un joc primejdios? 

— N'am trădat niciodată vreun secret. N'am făcut nici 
un rău. 

— Fiindcă nu aţi avut, pesemne, ocazia. Cred a fi înţe
les că aţi iscălit o mărturisire complectă. 

Ashenden îi vorbea pe un ton plin de bunăvoinţă, niţel 
cum ai vorbi unei bolnave. 

— Tare am fost neroadă! Tot ce a vrut colonelul am 
scris. Nu e de ajuns? Ce are să mi se mai întâmple dacă 
Chandra nu răspunde? Nu pot doar să-1 forţez să vină dacă 
nu vrea. 

— A răspuns, zise Ashenden. Am răspunsul la mine. 
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Ea tresări, iar vocea i se frânse. 
— O! Arătaţi-mi-1. Vă rog în genunchi să mă lăsaţi să 

citesc. ' 
— De ce nu. Numai te rog să-mi dai scrisoarea înapoi. 
Scoase din buzunar scrisoarea lui Chandra. Ea i-o smul

se din mâini. Avea opt pagini. In vreme ce citea, îi curgeau 
lacrimi pe obraz. Printre hohote de plâns scotea mici ex
clamaţii de tandreţe, pe franţuzeşte şi italieneşte. Era răs
punsul la scrisoarea ei, scrisă sub ordinele lui R... prin care 
îl prevenea pe Shandra că ea îl va întâlni în Elveţia. A-
ceastă veste îl făcea pe amantul său nebun de bucurie. Ii 
spunea ce lung i s'a părut timpul şi cum tânjea departe de 
ea. Acum când spera s'o vadă curând, se întreba cum va 
mai avea puterea să aştepte. Ea lăsă hârtia să cadă jos. 

—• Vedeţi că mă iubeşte? Nu 'ncape nicio îndoială. Eu 
mă pricep într'astea, vă i-og să mă credeţi. 

— Dar d-ta, îl iubeşti cu adevărat? 
— E singurul om care a fost vreodată bun cu mine. 

Nu-i o plăcere să te trambalezi prin toate şantanele EurcP 
pei. Niciodată o zi de odihnă, şi bărbaţii... nu sunt cine Ştie 
ce bărbaţi care merg prin localurile astea. In primele tim
puri am crezut că nici el nu preţuieşte mai mult ca ceilalţi. 

Ashenden strânse scrisoarea şi o puse iar în buzunar. 
— S'a trimis o telegramă în numele d-tale la adresa 

din Olanda prin care-1 încunoştiinţezi că vei fi pe ziua de 
14 la Lausanne, hotel Gibon. 

— Asta e mâine. 
— Da. • 
Ea ridică capul iar ochii ei aruncau flăcări. 
— U! E o ruşine ceeace mă siliţi sâ tac ! o î m a m i c 
— Nimic nu te obligă la asta. 
— Şi dacă refuz? 
—• Vei suporta consecinţele. 
— Nu vreau să merg la puşcărie! urlă ea de odată. Nu 

pot! nu pot! Nu mai am mult timp să fiu tânără, vedeţi! 
Mi-a spus că e vorba de zece ani. E adevărat, spuneţi, voi 
fi condamnată la zece ani? 
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— Dacă v'a spus aşa colonelul, aşa este. 
— O! îl cunosc, cu botul lui de călău! N'are să aibă nici 

o milă. Şi ce se va alege de mine în zece ani? O! nu ! nu! 
In acel moment trenul se opri. Agentul care aştepta pe 

coridor bătu în uşe şi-i întinse o carte poştală ilustrată: o 
vedere din Pontarlier, oraş la frontieră. Ashenden îi oferi 
creionul. 

— Fii te rog bună şi scrie această ilustrată lui Chandra. 
Va fi pusă la poşta din Pontarlier. Adresează-i-o la hotel 
Lausanne. Ea îi aruncă o privire. Apoi, fără să răspundă, 
luă ilustrata şi scrise ceace el dicta. 

—• Acum scrie pe partea cealaltă: .,Sunt reţinută la 
frontieră, dar totul merge bine. Aşteaptă-mă la Lausanne". 
Adaugă ce vrei, vorbe dulci, de exemplu. 

El citi ilustrata. 
Apoi, luându-şi pălăria: 
— Ei, te las. Sper că vei petrece o noapte bună. Am să 

vin să te iau mâine dimineaţă, când voiu coborî la Thonon. 
Al doilea agent terminase de mâncat. Cei doi oameni in

trară iară în compartiment. Giulia Lazzari se ghemui în 
colţul ei. Ashenden încredinţa ilustrata agentului care tre
buia s'o ducă la Pontarlier, apoi prin coridoarele pline de 
lume, se duse la vagonul său de dormit. 

Când ajunseră a doua zi dimineaţa, vremea era fru
moasă, şi, cu tot frigul soarele lucea. 

Ashenden se apropie de Giulia Lazzari care-1 aştepta, 
escortată de cei doi agenţi. El se întoarse spre cei doi oa
meni. 

— Bună ziua, prieteni. Puteţi să vă duceţi. 
Ei salutară şi se depărtară. 
— Unde se duc? întrebă ea. 
— S'a isprăvit. Aţi scăpat de ei. 
— Atunci trec sub paza d-tale? 
— Nu eşti sub paza nimănui. Am să-mi permit să te 

c°nduc la hotel şi am să te las acolo. Trebue să cauţi să 
t e odihneşti bine. 

Eşiră din gară şi se urcară într'o maşină. Hotelul era 
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departe. Din timp în timp, Ashenden simţea că tovarăşea sa 
îl observă printre gene. Tot se temea de el. Ashenden tă
cea. Descinseră înaintea unui hotel modest care avea o ve
dere încântătoare. 

— Voi face tot ce-mi stă în putinţă ca să vă simţiţi bine, 
doamnă, spuse Ashenden. Aici nu depindcţi de nimeni şi 
sunteţi absolut liberă. 

— Liberă de a ieşi? întrebă ea repede. 
— Bineînţeles. 
— încadrată de doi agenţi, presupun? 
— De fel. Eşti liberă ca acasă la d-ta. Făgădueşte-mi nu

mai că nu vei seri nici o scrisoare fără să mă avertizezi Şl 

că nu vei încerca să pleci din Thonon. 
Ea îl privi lung pe Ashenden. Discursul acesta o lăsa 

stupefiată. Credea că visează. 
— Sunt silită să promit tot ce-mi cereţi. Vă dau cu

vântul meu că n'am să scriu nici o scrisoare şi că nu vo' 
căuta să fug. 

—Mersi. Acum te las. Am să-mi fac plăcerea de 3 

veni mâine dimineaţă să văd ce faci. 
Ashenden se înclină şi ieşi. Se opri cinci minute la co

misariat ca să vadă dacă e totul în ordine şi apoi se dusŞ 
la vila unde locuia. Când se înoptă, un poliţist în civil veP1 

să-1 vadă. Ashenden îi oferi un pahar de vin şi-1 aşeză lân
gă foc. 

— Ei bine! Doamna d-voastră n'a pierdut vremea, sp11' 
se agentul. Un sfert de oră după ce a sosit, s'a dus de şi-13 

vândut o parte din catrafuse, apoi, când a sosit vaporul "e 

după amiază, a coborât la chei şi a luat un bilet peutr1' 
Evian. r* 

- Evian e ultima staţie franceză. De acolo, vaporul tre c C 

lacul spre Elveţia. 
— Bineînţeles ca, fără paşaport cum e, a fost împie (* 

cată să se îmbarce. 
— Cum a explicat că e fără paşaport? 
— A spus că 1-a uitat. A povestit că o aşteaptă u1? 
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prieteni la Evian, şi ca să decidă pe funcţionar ca s'o lase 
s â treacă, a încercat să-i dea o sută de franci. 

— N'aş fi crezul-o aşa de tâmpită, spuse Ashenden. 
A doua zi se duse s'o vadă pe la ceasul unsprezece şi 

QU făcu nici o aluzie la această tentativă de evadare. Giu-

I ha avusese timpul să se aranjeze şi, acum ondulată proas
păt şi fardată, părea mai puţin ofilită. 

— Ţi-am adus nişte cărţi spuse Ashenden, ca să nu te 
Plictiseşti. 

— Dacă aţi şti cât vă urăsc. 
—• M'aş simţi fără îndoială foarte rău. Dar nu văd de 

ce mă deteşti atât. Eu nu execut decât ordinele ce mi s'au 
dat. 

—• Ce mai vreţi dela mine? Doar nu v'aţi deranjat pen
tru ochii mei? 

Ashenden zâmbi. 
—• Vreau să-i scrii amantului d-tale. Ii vei spune că din 

Pricina unei nereguli la paşaportul d-tale, autorităţile 
elveţiene nu te-au lăsat să intri şi că atunci ai venit aici, 
Unde e foarte bine, foarte linişte, încât uiţi războiul, şi îi 
v ei propune să vină şi el. 

— Credeţi că e idiot? Are să refuze. 
— Ai să faci aşa ca să-1 convingi. 
Ea şovăi o vreme. Fără 'ndoială că se întreba dacă, 

'Scând ceeace i se spune, nu ar câştiga timp. 
— Bine! dictaţi! 
—• Prefer să o scrii d-ta în felul d-tale. 
— Daţi-mi o oră şi scrisoarea va fi gata. 
— Voi aştepta aci. 
— Dece? 
— Pentrucă prefer aşa. ' 
Ochii ei scânteiară de furie, dar izbuti să se stăpâneas-

c^- Se aşeză şi se puse pe scris. Când îi întinse lui Ashenden 
S crisoarea, el observă că Giulia pălise sub fard. Stilul era al 
u °ei persoane nu prea obişnuite să scrie, dar, în ultimele 
t a ndur i , pasiunea zbucnea. 

— Acum, adaogă te rog: 
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„însărcinez un elveţian să-ţi transmită scrisoarea. Poţi 
să ai toată încrederea în el. Am preferat să evit cenzura"-

Ea se codi, apoi se supuse. 
— Acum adresa, şi ai scăpat de mine. 
încredinţa scrisoarea unui agent, iar scara Ashendefl 

îi aduse Giuliei răspunsul. Ea îi smulse scrisoarea din mâini 
şi o strânse la piept. Citind-o, scoase un mic strigăt Ae 
uşurare. 

— Nu va veni. 
Scrisoarea, în englezeasca pompoasă şi înflorită a In

dienilor, exprima o dezamăgire amară. Chandra îi arăta e-
moţia febrilă cu care-şi aşteptase prietena şi o ruga să facă 
tot ce e omeneşte posibil ca să aplaneze greutăţile care o 
împiedecau să vină la el. Ii era imposibil să vină, imposibil 
e pus un premiu pe capul lui, şi ar fi o nebunie. Ea nu ţ1 ' 
nea doar să fie împuşcat dragul ei, care o iubea atâta. 

— N'are să vină, repeta ea. N'are să vină. 
— Trebue să-i scrii că nu se expune niciunui risc. SpU' 

ne-i că de n'ar fi aşa, nici nu ţi-ar fi trecut prin cap să-i 
ceri să vină şi că, dacă te iubeşte, să nu mai şovăe. 

— Nu vreau! Nu vreau! 
— Lasă neroziile, nu mai poţi da înapoi. 
O podidiră lacrimile. Se aruncă brusc la picioarele l u l 

Ashenden. 
— Fac orice pentru dv., dacă mă lăsaţi să plec. 
— Ei aş! Speri să-mi întorci capul? Ia lasă! Fii serioasa-

Ştii între ce ai de ales. 
Ea se ridică dintr'o săritură şi, schimbându-şi brusc a11' 

tudinea, începu să debordeze toate murdăriile din repci'1 0 ' 
riul ei. 

— îmi placi mai bine aşa, spuse el. Acum, te supui, s a ° 
să chem poliţia? 

— El n'are să vie. E zadarnic. 
— Ei bine! convinge-1! E în joc libertatea d-tale. 
— Ce înţelegeţi prin asta? Vreţi să spuneţi că dacă l l 1 

reuşesc să-1 atrag în cursă, chiar dacă voi fi încercat tot c 

se poate, am să intru eu la închisoare? 
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Privi pe Ashenden cu ochi de nebună. 
—Da. Ori d-ta, ori el. 

Ea se clătină şi duse mâna la inimă. In cele din urmă 
fără să spună nimic, trase spre ea cerneala şi tocul. Dar 
scrisoarea ei nu-i plăcu lui Ashenden, şi o sili să scrie alta. 
Când termină, se aruncă pe pat şi izbucni încă odată în ho
hote convulsive. Durerea ei era sinceră, dar ceva teatral 
din atitudinea ei îl împiedica pe Ashenden să se înduioşeze. 
Se simţea înaintea ei cam ca un doctor înaintea unui.bol
nav pe care nu-1 poate ajuta. Acum înţelegea dece îl alesese 
R... pentru această ciudată misiune. Cerea nervi tari. 

A doua zi nu o văzu pe Giulia. Răspunsul lui Chan
dra nu sosi decât seara. II adusese agentul dela comisariat. 

— Ei ! ce mai nou? 
— Amica noastră a început să-şi piardă capul, spuse 

acesta zâmbind. Azi după masă, s'a dus la gară tocmai când 
un tren era gata să plece la Lyon. Privea în toate părţile, 
cu un aer şovăelnic. Atunci, mă apropiai de ea şi o întrebai 
dacă pot să-i fiu de folos cu ceva. M'am prezentat ca agent 
de siguranţă. Dacă ar ajunge o privire să ucidă un om n'aş 
mai fi aci. 

— Şezi, amice! spuse Ashenden. 
— Mersi, domnule. A ieşit atunci din gară. Dar am ceva 

şi mai interesant. A oferit o mie de franci unui barcagiu s'o 
ducă la Lausanne. 

— Ce a răspuns? 
— Că nu îndrăzneşte. 
—• Adevărat? 
Agentul ridică din umeri şi zâmbi. 
— I-a dat întâlnire pentru ora zece astă seară pe dru

mul spre Evian, dupăce aproape că i s'a oferit. I-am dat 
voe ştrengarului să facă orice o crede el de cuviinţă, nu
mai să-mi povestească totul. 

— Eşti sigur de el? 
— Absolut sigur. Fireşte că nu ştie nimic, decât că e 

supraveghiat. N'aveţi nici o teamă. E un băiat de ispravă. 
II cunosc decând s'a născut. 
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Ashenden citi scrisoarea lui Chandra. Scrisoare păti
maşe, în care fiecare cuvânt ardea ca ferul roş. Povestea 
orele lungi petrecute pe malul lacului, cu ochii aţintiţi spre 
coasta franceză, atât de aproape şi totuşi desnădăjduitor de 
departe. Repetă că nu poate veni şi o ruga în genunchi pe 
Giulia să nu-1 mai ispitească. Ar face orice pentru ea, dar, 
asta una, într'adevăr că nu îndrăzneşte s'o facă; şi, totuşi, 
dacă ea insistă, unde va găsi puterea să reziste? Apoi, lamen
tări -emoţionante la gândul că nu o va mai vedea. Oare nu 
ar putea izbuti ea să scape? Dacă va avea din nou ferici
rea s'o cuprindă în braţe, jura că nu se va mai despărţi nici
odată de ea. Nici stilul aspru nu reuşea să slăbească violen
ţa acestei scrisori: era scrisoarea unui nebun. 

— Când vei afla rezultatul întrevederii cu barcagiul? 
întreabă Ashenden. 

— II voi întâlni la debarcader între unsprezece şi mie
zul nopţii. 

Ashenden se uită la ceas. 
— Am să te însoţesc. 
Coborîră dealul. Ajunşi pe chei, se pitiră în dosul clă

dirii vămii. In fine, zăriră un om şi agentul ieşi din umbră. 
— Anton? 
— Da. Am o scrisoare pentru dv. I-am făgăduit doamnei 

să duc răvaşul mâine la Lausanne, cu primul vapor de curse. 
Ashenden îi aruncă o privire dar nu întrebă ce s'a pe

trecut între el şi Giulia. Luă scrisoarea şi o citi la lampa 
electrică de buzunar. Giulia scria într'o nemţească stricată. 

„Nu veni în nici un caz. Nu lua în seamă scrisorile mele. 
Pericol. Te iubesc, dragostea mea... Sufletul meu... Nu veni. 

O vârî în buzunar, puse cincizeci de franci în mâna 
barcagiului şi se duse acasă să se culce. A doua zi, când 
se duse s'o vadă pe Giulia Lazzari, găsi uşa încuiată. Bătu 
de câteva ori fără răspuns. In cele din urmă, strigă: 

— Madame Lazzari, deschide, te rog! Am să-ţi vorbesc. 
— Sunt în pat. Sunt bolnavă şi nu pot să vă primesc. 
— Regret nespus, dar totuşi deschide. Dacă eşti bol

navă, am să-ţi trimit un doctor. 
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— Nu, plecaţi. Nu vreau să văd pe nimeni. 
— Dacă nu deschizi, pun să spargă uşa. 
Tăcere. In fine, uşa se deschide. Giulia în capot, ieşea 

din pat. 
— Sunt sfârşită de puteri. Nu mai pot. Uitâ-te numai 

la mine. Am fost bolnavă toată noaptea. 
— N'am să te reţiu mult. Vrei un doctor? 
— La ce bun? 
Ashenden îi întinse scrisoarea pe care ea o încredinţase 

barcagiului. 
— Ce 'nseamnă asta? 
Ea tresări, iar faţa-i palidă i se înverzi. 
— Mi-ai dat cuvântul că nu vei încerca să fugi şi că 

n'ai să scrii nimic fără autorizaţia mea. 
—• Şi vă închipuiaţi c'am să mă ţin de cuvânt? strigă 

ea, cu glasul vibrând de dispreţ. 
—• Nu. Ca să-ţi spun adevărat, nu numai pentruca să-ţi 

fim agreabili te-am instalat într'un hotel confortabil, în loc 
de o închisoare; dar ţiu să te previu că, deşi te lăsăm să 
mergi unde-ţi place, n'ai mai mulţi sorţi să scapi din Tho-
non decât dintr'o închisoare unde ai sta în fiare. E stupid 
să-ţi pierzi vremea scriind la scrisori care nu vor ajunge 
niciodată. 

— Porcule! îi scuipă ea în faţă. 
— Acum, şezi jos. Am să-ţi dictez. Scrisoarea asta va 

ajunge, ţi-o garantez. 
— Pentru nimic în lume, n'am să mai scriu un cuvânt. 
— Mă rog, ştiai prea bine când ai venit aci, că aştep

tăm unele lucruri dela d-ta. 
— N'am să mă mai supun. Ajunge. 
— Cumpăneşte. 
— Să cumpănesc? Am cumpănit deajuns. Faceţi ce ştiţi. 

Puţin îmi pasă. 
— Foarte bine. Iţi dau cinci minute ca să-ţi schimbi 

părerea. 
Ashenden scoase ceasul şi se aşeză pe marginea patului 

desfăcut. 
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— Of! Cum mă enervez aci! Dece nu m'aţi băgat la în
chisoare? Dece, dece? Nu pot să fac un pas fără să simt 
spionii ţinându-se scai de mine. E groaznic ce cereţi dela 
mine! Groaznic! Ce crimă am făcut? Spuneţi? Ce am făcut? 
E o infamie să mă faceţi să joc rolul ăsta. 

Nu mai vorbea, gâfâia. Cele cinci minute trecură, As-
henden se ridică fără să spună un cuvânt. 

— Da, ajunge, cară-te! urlă ea copleşindu-1 cu înju
răturile. 

— Am să mă 'ntorc, răspunse el. 
Luă cheia şi închise uşa în urma lui. Jos scrise un cu

vânt pe care-1 trimise la postul de poliţie. Apoi se urcă iar. 
Giulia Lazzari, trântită pe pat, cu faţa întorsă spre perete, 
horcăia convulsiv. Păru că nu observă întoarcerea lui. El 
se aşeză înaintea măsuţei de toaletă şi-şi plimbă privirea 
pe obiectele îngrămădite acolo în neorânduială. Rujuri de 
buze, borcane de cremă, sulimanuri, piepteni soioşi, lucruri 
cu pretenţii de eleganţă, care erau numai dezgustătoare. Ca
mera era în dezordine, iar atmosfera îngreuiată de parfum 
de mosc. 

Ashenden se gândea la sutele de camere pe care no
mada asta trebue să le fi ocupat în hoteluri de mâna treia. 
Ce va fi fost ea în tinereţe? Cum de alesese tocmai această 
carieră când avea un asemenea fizic? Şi la toţi aceşti băr
baţi... camarazi de scenă şi manageri care-i cereau favoru
rile ca un drept ; la comisvoiajori; la clienţii de ocazie pe 
care-i suporta cu indiferenţă, ca să-şi mai rotunjească un 
salariu de foame. 

Deodată, cineva bătu în uşă. 
— Intră! strigă Ashenden. 
Giulia Lazzari se ridică în pat. 
— Cine-i acolo? 
Tremură recunoscând pe cei doi poliţişti care o adu

seseră la Thonon şi o încredinţaseră lui Ashenden. 
— D-voastră?! Ce vreţi? vocifera ea. 
•— Hai! jos! ordonă unul din ei pe un ton care nu în

găduia replică. 
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— îmi pare rău, dar trebue să te scoli, doamnă Lazzari, 
o sfătui Ashendcn. Te dau iarăşi pe mâna acestor domni. 

— Nu sunt în stare să mă scol. Sunt bolnavă, v'am 
spus? Nu mă pot ţine pe picioare. Vreţi să mă ucideţi? 

— Dacă nu te îmbraci singură, te îmbrăcăm noi şi zău 
că numai buni de cameristă nu sunt oamenii mei! Grăbeş-
te-te. Toate mofturile astea nu-ţi folosesc la nimic. 

— Ce vreţi să faceţi cu mine? 
— Te vor duce înapoi în Anglia. 
Unul din poliţişti o apucă de braţ. 
— Nu mă atinge! nu te apropia de mine! strigă ea sbă-

tându-se ca o furie. 
—- Lăsaţi-o, zise Ashenden. O să înţeleagă singură că 

are tot interesul să fie rezonabilă. 
— Am să mă 'mbrac. 
Ashenden o privi cum îşi scoate capotul şi-şi pune o 

rochie. îşi puse pantofii, apoi se coafa. Din timp în timp a-
runca poliţiştilor o privire plină de ură. Oare nu cumva 
are să aibă tăria să nu cedeze? se întreba Ashenden, pe care 
R... — şi ar fi avut dreptate — l-ar fi tratat de imbecil. 
Ea se farda. Mâinile-i tremurau. Cei trei oameni o priveau 
în tăcere. Insfârşit îşi puse pălăria pe cap. Ashenden făcu 
un semn. Primul poliţist scoase o pereche de cătuşe şi se 
apropie de ea. 

La vederea lor, ea sări înapoi, cu braţele desfăcute. 
— Nu, nu, nu. Nu vreau. Nu, asta nu. Nu, nu. 
— Ei, fetico, lasă comediile, spuse aspru poliţistul. 
Spre marea surprindere a lui Ashenden, ea se repezi 

spre el, ca pentru a-i cere protecţie. 
— Nu-i lăsaţi să mă ia. Fie-vă milă de mine, nu vreau, 

nu vreau! 
Ashenden se desfăcu cu greu din braţele ei. 
— Nu pot să te ajut cu nimic. 
Poliţistul o apucă de mână şi era tocmai să-i pună că

tuşe, când ea se prăbuşi la pământ, ţipând tare. 
— Fac tot ce vreţi! Tot ce vreţi! 
La un semn al lui Ashenden, poliţiştii ieşiră. Aşteptă 
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ca ea să se mai liniştească puţin. întinsă la pământ, plân
gea cu hohote. O ajută să se ridice şi-i dete un scaun. 

— Ce vreţi dela mine? suspină ea. 
— Vreau să-i scrii încă o scrisoare lui Chandra. 
—• Capul mi se învârteşte, n'aş putea lega două cuvinte. 

Lăsaţi-mă un pic. 
Dar Ashenden simţi că e mai bine să n'o lase să se re-

culeagă. 
— Am să-ţi dictez. Tot ce-ţi cer e să scrii exact ce-ţi 

spun eu... 
Ea suspină din greu, dar luă tocul şi hârtia şi se aşeză 

la masă. 
— Dacă fac asta... şi dacă reuşesc, ce-mi garantează că 

mă veţi lăsa apoi liberă? 
— Colonelul ţi-a făgăduit-o. Iţi dau cuvântul meu că voi 

urma instrucţiunile lui . 
— Prea ar fi stupid să-mi trădez prietenul şi să mai 

umflu şi zece ani de puşcărie. 
— Am să-ţi dau cea mai bună dovadă a bunei noastre 

credinţe. In afară de influenţa d-tale asupra lui Chandra, 
nu dăm nici o importanţă persoanei d-tale. Dece atunci ne
am impune neplăcerile şi cheltuelile necesitate de deţine
rea d-tale? 

Ea reflectă o clipă. Ii revenise tot sângele rege. îşi 
istovise puterea de a se emoţiona. 

— Spuneţi-mi ce trebue să scriu. 
Ashenden şovăia. Deşi se credea în stare să redacteze 

această scrisoare aproape ca şi ea, fiecare cuvânt tre
buia totuşi cântărit. Turnura frazei trebuia să fie nici prea 
uşoară nici prea literară. Emoţia, ştia el asta, face pe om 
adesea teatral, dar într'un roman, sau pe scenă, aceste exa
gerări sună fals, şi autorul trebue să le mai atenueze. Si
tuaţia era gravă, şi totuşi Ashenden găsea în ea şi elemen
tele comice. 

„Nu ştiam că iubesc un las, începu el. Dacă m'ai iubi 
şi tu, n'ai fi şovăit când ţi-am cerut să vii... subliniază „n'ai 
fi şovăit", când ţi-am spus că nu e primejdios. Dacă nu 
mă iubeşti, bine ai făcut. Nu veni. Intoarce-te la Berlin, un
de n'ai nimic de temut pentru pielea ta. M'am săturat. Sunt 
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singură de tot aci şi bolnavă de enervare, de când te tot aş
tept. In fiecare zi îmi spuneam: are să vină. Dacă m'ai iubi, 
ai fi aci. Adevărul e că nu ţii la mine. Nu mai am nici um 
ban. Hotelul ăsta e imposibil. Dece să stau să mă usuc aci? 
Aş putea găsi un angajament la Paris. Am acolo un prieten 
care mi-a făcut tocmai nişte propuneri serioase. Am pierdut 
o groază de vreme cu tine, şi n'am profitat cu nimic. Mi-a-
junge! Adio! Nu vei mai găsi niciodată o femee care să te 
iubească atât cât te-am iubit eu. O propunere ca cea a prie
tenului meu nu se refuză, aşa că i-am telegrafiat, şi, de în
dată ce voi primi răspunsul tău, voi şterge-o la Paris. Nu-ţi 
reproşez că nu mă mai iubeşti, nu-i vina ta, dar recunoaşte 
şi tu că aş fi o tâmpită dacă aş continua să-mi stric viaţa 
pentru tine. Tinereţea trece. 
Adio. „GIULIA" 

Recitind aceste pagini, Ashenden nu fu absolut satis
făcut, dar nu putea face mai mult. 

Deoarece abia ştia englezeşte, Giulia scrisese fonetic, şi, 
dacă ceva în ţinuta scrisorii ar fi trezit bănueli la Indian, 
ortografia oribilă şi scrisul de copil, l-ar fi liniştit. Unele 
cuvinte fuseseră întoarse, apoi şterse. Mai multe fraze fran
ţuzeşti se intercalau în textul englez. O lacrimă sau douf 
căzute pe hârtie, şterseră pe alocuri cerneala. 

— Acum te las, spuse Ashenden. Poate că data viitoare 
când mă vei vedea, voi fi în măsură să te anunţ că eşti li
beră să pleci unde vrei. Unde doreşti să mergi? 

— In Spania. 
— Foarte bine. Am să prepar totul. 

Ea ridică din umeri. O părăsi. 
Ashenden nu mai avea altceva de făcut decât să aş

tepte. După amiază, trimise un mesager la Lausanne, şi, 
a doua zi dimineaţa, coborî în port să pândească vaporul, 
îşi postă oamenii în sala de aşteptare de unde se putea 
supraveghea ghişeul de vânzare al biletelor. La sosirea fie
cărui vapor, controlau la dabarcader paşapoartele pasage
rilor mai nainte de a-i autoriza să descindă pe uscat. 

Dacă apărea Chandra, — călătorea fără îndoială cu acte 
false pe care şi le procurase în ţară neutră, - - va fi ru-
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gat să aştepte, iar Ashenden îl va identifica. Atunci va fi 
arestat. Nu fără emoţie văzu Ashenden vaporul apropiindu-
se şi un mic grup îngrămădindu-se pe punte. Privi cu a-
tenţie, dar nu observă pe nimeni care să semene cât de pu
ţin cu Indianul. Chandra nu era acolo. Ashenden nu ştia 
ce să facă. Jucase ultima sa carte, şi, când cei cinci sau şase 
călători se risipiră, el se întoarse încet. 

— Ei bine! ne-am fript, spuse el agentului care veri
ficase paşapoartele. Vulpea n'a căzut în cursă. 

— Am o scrisoare pentru dv. 
Plicul purta adresa d-na Lazzari. Ashenden recunoscu 

îndată laba de gâscă a lui Chandra. In acel moment, va
porul de Geneva care se îndrepta spre Lausanne şi Haut-
Lac, apăru la orizont. El se încrucişa cu celălalt vapor îşi 
sosea la Thonon două zeci de minute după el. Ashenden 
avu o inspiraţie. 

— Unde e omul care a adus asta? 
—- In biroul biletelor. 
—• Dă-i scrisoarea şi spune-i s'o dea înapoi persoanei 

care i-a încredinţat-o. Ii va spune că a dat-o doamnei şi 
că ea n'a vrut s'o deschidă. Dacă i se va cere să se însărci
neze cu alt mesagiu, să răspundă că asta nu va servi la ni
mic, căci doamna îşi face bagajele ca să plece din Thonon. 

Se duse să se convingă singur că scrisoarea i-a fost dată 
aducătorului şi că i s'au transmis instrucţiunile sale. Apoi 
se întoarse iar acasă. 

Chandra mai putea veni cu vaporul dela ora 5. In acel 
moment, Ashenden trebuia să se întâlnească cu unul din 
agenţii principali din Geneva. Dădu ordin ca Chandra să 
fie arestat dacă va risca să vină. Ashenden coborî liniştit 
spre lac. Era încă lumină şi, din vârful dealului văzu va
porul care se depărta. Instinctiv, grăbi pasul. Deodată, văzu 
pe cineva care urca spre el în fuga mare şi recunoscu pe 
aducătorul scrisorii. 

— Repede! repede! striga el. E aci! 
Inima lui Ashenden bătea să-i spargă pieptul. 
— Insfârşit ! 
începu şi el să fugă, şi, coborînd dealul, omul îi povesti, 

abia suflând, cum i-a dus lui Chandra scrisoarea nedeschisă. 
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Acesta, spuse el, păli îngrozitor (niciodată n'aş fi crezut că 
un Indian poate să se îngălbenească aşa de tare). Chandra 
învârti scrisoarea între degete caşi cum n'ar fi înţeles ce e. 
11 podidiră lacrămile care-i curgeau pe obraji (era ridicul, 
Ştiţi că c foarte voinic ! ) . Bolborosi câteva cuvinte într'o lim
bă necunoscută, apoi întrebă pe franţuzeşte la ce oră pleacă 
vaporul spre Thonon. Pe bord, mesagerul îl căută fără să-1 
vadă; în cele din urmă, îl zări încotoşmânat într'o manta, 
cu pălăria pe ochi, în picioare, singur de tot, în faţă. In tot 
timpul traversării lacului, ochii lui erau aţintiţi spre Thonon. 

— Unde e acum? 
— Am coborît cel dintâi şi d. agent mi-a poruncit să 

Qierg să vă caut. 
—• Cred că-1 ţin în sala de aşteptare. 
Ashenden abia mai sufla când ajunsese la debarcader. 

Se repezi în sala de aşteptare. Un grup de oameni gesticulau 
Şi se jeleau în jurul unui trup întins la pământ. 

— Ce s'a întâmplat ! 
— Priviţi ! spuse agentul. 
Chandra Lai, cu ochii mari deschişi şi cu spumă la gură, 

'acea acolo, mort, crispat de suferinţă. 
— S'a sinucis. A fost mai şmecher ca noi. Am trimis 

^Upă doctor. 
Pe Ashenden îl trecu un fior de groază. 
La sosirea Indianului, agenţii re cunoscuseră după des-

Cl'ipţie, pe omul pe care-1 căutau. Din patru pasageri, el se 
prezentă ultimul. Avea uri paşaport spaniol, în perfectă re
gulă. Agentul îi puse întrebările obicinuite şi le notă pe foaia 
l 'eglementară. Apoi îl privi amabil pe Chandra şi-i spuse. 

— Fiţi bun şi treceţi o clipă în sala de aşteptare. Mai e 
0 mică formalitate de împlinit. 

— Paşaportul meu nu e în regulă? 
— Ba da, în perfectă regulă. 
Chandra şovăi, apoi îl urmă. Agentul deschise uşa. 
— Intraţi ! 
Chandra se supuse. Cei doi agenţi postaţi acolo se ri-

, l cavă. Chandra îşi dete îndată seama ce sunt şi că a căzut 
l t l t r 'o cursă. 
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— Luaţi loc, vă rog, î i spuse agentul. Am să vă pun 
câteva întrebări. 

— E cald aci, observă Indianul. 
Intr'adevăr, sobiţa era tare încălzită. 
— Dacă-mi daţi voe, am să-mi scot mantaua. 
— Vă rog, spuse agentul gentil. 
îşi scoase mantaua cu oarecare greutate şi se întoarse 

ca s'o. pună pe un scaun; îndată, mai nainte ca cineva pa 
fi putut înţelege ce se petrece, se clătină şi căzu. Scoţându-şi 
mantaua, izbutise să înghită conţinutul unei fiole pe care o 
mai strângea însă şi acum în mână convulsiv. 

Ashenden o mirosi. Răspândea un miros tare de mig' 
dale amare. 

O clipă, priviră cadavrul. Agentul se scuză. 
— Am s'o păţesc rău? întrebă el îngrijat. 
— Nu găsesc că e vina d-tale, spuse Ashenden. In orice 

caz, acest om nu va mai face rău. Dinspre partea mea, sunt 
mai bucuros că s'a sinucis. Ideia că va fi executat, nu-mi era 
agreabilă. 

Curând sosi doctorul şi constată moartea. 
— Acid prusie, explică el. 
Ashenden se înclină. 
— Mă duc s'o văd şi pe d-na Lazzari, spuse el. Dacă do

reşte să stea o zi sau două aici, am să-i dau voe. Dar, fireşte» 
dacă ţine să plece astă seară, e liberă. Vrei să dai instruc
ţiuni la gară ca s'o lase să treacă? 

— Mă duc chiar eu, spuse agentul. 
Ashenden se duse la hotel şi bătu discret la uşa Gu1' 

liei. Şedea dinaintea mesei de toaletă şi privea în oglinda-
în care îi apăru deodată Ashenden. Faţa i se contractă $ 
ea se ridică aşa de violent, încât răsturnă scaunul. 

— Ce s'a întâmplat? Dece sunteţi aşa de palid? strigă ea-

Ea se întoarse cu trăsăturile descompuse de oroare Ş1' 
privi. 

— E prins? şopti ea. 
— E mort. 
— Mort ! A înghiţit otrava. A avut timp? Cel puţin v * 

scăpat. 
— Ce vrei să spui? De unde ştiai că are otravă? 
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— O avea întotdeauna la el.Spunea că Englezii nu-1 vor 
prinde niciodată viu. 

Ashenden reflectă o clipă. Ea păstrase bine secretul. 
Fireşte că el ar fi trebuit să bage mai bine de seamă, dar 
cum să fi prevăzut acest desnodământ teatral? 

— Insfârşit,iată-te liberă. Poţi merge unde vrei. Uite bi
letul, paşaportul şi banii pe care-i aveai când ai fost arestată. 
Vrei să-1 vezi pe Chandra? 

Ea tresări. 
— Nu ! Nu ! 
— Nu eşti obligată. Credeam că doreşti. 
Nu plângea. Părea inertă. 
— Vom telegrafia la frontieră să fii lăsată să treci în 

Spania. Dacă vrei să asculţi sfatul meu, ieşi din Franţa cât 
mni curând posibil. 

Ea nu răspunse şi se prepară de plecare,. 
— îmi pare rău că am fost silit să mă port aşa de aspru 

cu d-ta. Sunt fericit la gândul că ai ajuns la capătul încer
cărilor d-tale şi sper că timpul îţi va alina durerea pentru 
moartea prietenului d-tale. 

Ashenden se înclină şi se 'ndreptă spre uşe. 
—• 0 clipă, spuse ea. Aş vrea să-ţi cer un lucru, căci pre

supun că ai inimă. 
— Am să fac tot ce pot. 
— Ce se va face cu lucrurile lui? 
— N'am idee. Dece? 
— Chandra purta la el un ceas-brăţară pe care i l-am 

dat de Anul Nou. M'a costat douăsprezece lire sterline. Aş 
Putea să-1 capăt înapoi? 
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410. Nicolas Segur : Fantoma Dragostei. 
411. Klabund : Mohamed. 
412. Heinricli Manii: Brand Ha, Diva î'ără inimă. 
413. Henri Duvernois : Chemare t â n ă r ă . 
414. Somerset Maugham : Forţa împrejurărilor. 
415. Gaston C h e r a u : Crima îăeerii. 
416. Veza Magd: Un gest nobil. 
417. Nicolas S e g u r : Furiile răsbunătoare. 
418. Ewald G. Seeligev: Pelicanul. 
419. ichard Voss : Fiica Regelui Keops. 
420. Maxim G o i k i : Cum se născu un om. 
421. Pit igri l l i : Pălăria oe pat. 
422. Georges Imann : Un biet sufleţel. 
423. Ivan Volnov : Tragedia din tren. 
424. Victor Bluihgen : Assra. 
425. Heinrich Mann : Creditorul. 
426. >'. o s e n h a y n : Control Ia Cassa Băncii. 
427. Bruno F r a n k : Marea întâmplare. 
428. Ludwig Bauer : Misterele sufletului. 
429. A. H a r d e r : Raza peste Abis. 
430. Maurice Renard : Profesorul Krantz. 
431. Erich E b e r m a y e r : Ispita libertăţii. 
432. Grazia Deledda : Păcatul. 
433. Edouard de Kysser : Stâncile însufleţite. 
434. Jakob Wassermann : Geronimo de Aguilar. 
435. Suzanne Roukhomovsky : Templul de Argilă. 
436. I sadora Duncan : Din viaţa mea. 
437. Sinclair LPWÎS, F. Molnar, O. Dymov, E. Kisch, e tc . : 

Din Humorul mondial. 
438. Riibindranath Tagor« : Orbire. 
439. Richard Voss: Sânge spală sânge. 
440. Casanova: Evadarea lui Casanova din „Camerele 

de Plumb". 
441. Jean-Louis Vaudoyer : Juliette întâlneşte pe Adonis. 
442. F r i d a Schanz: Fericire răpită. 
443. Pierre Frondaie : Azazel. 
444. Klabund : Rasputin, Sfântul, desfrânatul şi şarlatanul. 
445. C. Ke net-Bur ow : Prăpădul. 
446. Doussia E r g a z : Caseta. 
447. P e r Hallstrom : Isv >arele tainice. 
448. Marc Semenoff: Amorurile Caterinei II. 
449. Edmund Hrca^ : O aventură stranie. 

%M 450. Iordan Covacev, Elin Pelin, etc. : Traversa 232-a. 
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HERBERT GEORGE WELLS 
(A N GLIA) 

S'a născut la 21 Sept. 1866 în Bromberg; e fiul 
profesorului Joseph Wells, care a ştiut să-i dea o cultură 
superioară. 

G. H. Wells a început să scrie în 1893 la Pall Mali 
Gazette, devenind criticul statornic al acestui jurnal. A 
mai colaborat la Nature, Saturday Review, etc., eviden-
fiindu-se mai ales prin imaginaţia sa bogată, prin stilul 
său colorat şi viu. 

După succesul strălucit obţinut cu povestea fantas
tică The Time Machine (1895), Wells începu să publice 
o sene de romane, dând pe rând: Anticipations — în 
care încearcă să-şi afirme speculaţiile sale sociologice, pe 
care în urmă le extinde ca adevărate teorii socialiste în 
diferite romane, ca A Modern Utopia, şi New Worls for 
Old (1908). 

Wells înfăţişează realităţile brutale prelucrate mă-
estrit în cadrul imaginaţiei sale ciudate. Cu drept cuvânt 
a fost numit Jules Verne al Angliei şi egalul lui Edgar 
Poe. Povestirile cele mai extraordinare apar într'un şir 
lung de romane foarte citite. A mai scris şi un volum 
mare de sinteză a istoriei omenirii. 

In toate paginile lui Wells, bogăţia de colorit a cu
prinsului se îmbină cu măeslria formei. Curiozitatea 
merge crescând şi se menţine până la ultimul rând. Are 
o predilecţie aproape exclusivă pentru fantastic, pentru 
neobişnuit şi macabru, — de aceea interesul c continuu 
stimulat de împrejurările bizare pe care Wells ştie să le 
suprapună banalului cotidian. 



H. G. W E L L S 

TEZAURUL RAJAHULUI 
în româneşte de AR. VASILÎU 

Pe povârnişurile munţilor Himalaya, între Iehun şi 
Bimabur, între junglă şi plaiurile înţesate de pini şi deo-
dari, domnea rajahul, posesorul fantasticului tezaur, a 
cărui poveste vreau să v'o istorisesc. 

Cu sutele de mii se numără cei care, dela Peshawar 
până la Calcuta, au ,auzit vorbindu-se, pe vremea aceea, 
de tezaurul lui. 

Şi lucrul cel mai curios era, că rajahul, în loc să-1 
îngroape în vreun loc tainic şi greu de ,ajuns, îl păstra 
într'o cassă de bani brevetată, aşezată într'o cameră ce 
se afla chiar lângă sala de audienţă. 

Tezaurul pe cât se încredinţa,, trebuia să fie imens, 
întrucât rajahului, decand se pomenise, îi mersese totul 
în plin. 

Cunoscuse Mindapurul atunci când Mindapurul nu 
era decât un sat, şi iată că acum Mindarul devenise un 
oraş. La poalele fortului său, zidit în piatră, colibele din 
vălătuci tencuiţi cu lut se înmulţiseră şi se înălţau acum 
acolo adevărate case cu etaj, şi pe unde, pe timpuri, nu 
întâlneai decât câte-un bunah se înălţa acum un bazar: 
aşa cum o scoică grasă secretează o perlă. 
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Şi rajahul pusese să i se încingă oraşul cu un brâu 
de ziduri. 

Unde mai pui că locul sfânt, care se afla mai în sus 
pe râu, căpătase renume, şi rajahul luase toate măsurile 
trebuitoare pentru ca să facă sigur drumul munţilor. 

Neguţători şi fakiri se arătau tot mai numeroşi; era 
acum un forfot necontenit de călători; în două rânduri, 
trecuseră chiar şi oameni albi, venind din regiunea şe-
surilor şi mergând în misiune la poporul ce locuia din
colo de deodari. Şi pe zi ce trecea uliţele oraşului deve
neau mai însufleţite, din pricina gălăgiei tot mai mari a 
păsăretului, ,a copiilor şi a căţeluşilor boiţi cu galben, 
precum şi din' pricina bogatelor şi feluritelor mirosuri 
provenind din creşterea populaţiei omeneşti. 

Pax britanica îngăduindu-i, rajahul îşi întinse fron
tierele atât spre răsărit cât) şi spre apus, îşi întări şi-şi 
mări fortul, apoi puse să i se clădească pentru sine un 
palat cu harem şi cu grădini, ca să aibă unde desfăşura 
o viaţă bogată şi totodată, unde împărţi dreptate tuturor 
supuşilor săi. Şi dacă-i vorba pe împărţit dreptate, apoi 
nu se poate spune că nu o împărţea — în numele lui 
Allah! — susţinând într'un chip deplin oriental, doctrina 
Profetului dela un capăt la altul al regatului său. 

Asemenea proporţii minunate luase dominaţia ra-
jahului. 

El, de fel, era un om corpolent, galben la faţă, cu o 
barbă lungă neagră, acum întreţesută cu multe fire ar
gintii, cu nişte buze groase şi cu nişte ochi foarte jucăuşi. 
Era evlavios, tare evlavios în viaţa de toate zilele, dar iute 
la fire şi cam fantastic în apucături. Nimeni nu cuteza 
să-i ţie piept, măcar şi în cele mai neînsemnate nimicuri, 
şi nici o femeie a haremului său n'ar fi săvârşit impru
denţa să 'ncerce ca, prin giugiuleli şi pisicării femeieşti, 
să-1 abată din ce şi-a pus el odată 'n cap. îşi păstra tot
deauna gândurile pentru el şi lucra fără să ceară sfat ni
mănui; scurt vorbind, era un om singuratic care părea 
a nu se încrede aproape nici în el însuşi. 
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Golam Şah, vizirul lui, nu-i ena, drept vorbind, de
cât o slugă, un sm,erit factotum, iar Samud Singh, căpe
tenia calărilor, nu era decât un instructor al soldaţilor, 
— nişte simple unelte, simple jucării în mâna lui, — 
cum nu se jena să i-o spună, atâta de mare îi era se-
meţia — pe care putea să le sfarme când i-o plăcea şi să 
le arunce la gunoi. 

Negustând decât prea puţină plăcere din apropierea 
femeilor sale, cântăreţelor şi baiaderelor sale, nu dădea 
decât rar pela harem şi n'avea copii. 

Vărul lui, tânărul Azim Khan, îl iubea şi se temea 
de el; aşa că numai în cele mai tăinuite gânduri ale sale 
se 'ncumeta să-i dorească rajahului o mjoarte apropiată, 
ca să-i urmeze la tron. 

Azim crescu în puteri şi 'n înţelepciune, linguşit de 
Golam Şah şi de Samud Sing, care-i căutau prietenia, 
în nădejdea că le va fi dat să cunoască, mai târziu, zile 
mai fericite, când va fi el la putere. Dar rajahului nici 
prin gând nu-i trecea să moară: devenea doar puţin mai 
(rupeş, puţin mai cărunt, şi-atâta tot. 

Starea asta de lucru ţinu până 'n ziua când povestea 
tezaurului începu a da de vorbă tuturor, pe tot întinsul 
ţării. 

Ar fi greu de stabilit în ce anume moment, la drept 
vorbind, se răspândise svonul şi când anume începuse 
a se vorbi, prin toate bazarurile din ţinutul şesului, că 
rajahul îngirămjădea o comoară tainică. Nimeni nu ştie 
unde şi cum s'a născut legenda. Poate că venea dela 
unii neguţători, dela care făcuse cumpărături scumpe. 
Fapt e că ea exista cu mult înaintea sosirii casei de fier. 

Se povestea mai întâi că cumpărase rubine şi le 
ascunsese; apoi nu mai fu vorba numai de rubine, ci şi 
de giuvaeruri în aur, ,apoi de perle, apoi de diamante de 
Golconda şi, însfârşit, de tot felul de pietre preţioase. Ju-
dele-comisar din Allapur auzi chiar şi el vorbindu-se de 
astea. La urmă, dupăce povestea făcuse tot ocolul ţării, 
ea-şi făcu intrarea şi 'n palatul din Mindapur, şi într'o 
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zi Azim Khan, vărul, moştenitorul rajahului — şi cel 
puţin după nume, comandantul-şef al său — şi cu Golam 
Şah, primul ministru, discutară chestia între patru ochi. 

— E ceva nou, zise Golam Şah cu glas tărăgănat; e 
ceva nou şi mi-o ascunde. 

Azim Khan îl privi pişicher. 
— Ţi-am povestit ce-am auzit, răspunse. Eu unul 

nu ştiu nimic. 
— E văzut într'una pe gânduri, spuse Golam Şah, 

ducându-se încoa şi 'ncolo, cu nasu 'n vânt, fluerând ori 
cântând printre dinţi, ca omul care are în cap ceva de 
care se bucură. 

Azim Khan îşi dete cu părerea că trebuie să fie la 
mijloc o femeie. 

— Ei, aşi! întâmpină Golam, nici gând. Asta n a 
fost niciodată slăbiciunea lui. Mai gândeşte-te că se apro
pie de şaizeci de ani, şi-apoi chestia asta ţine de mai bine 
de trei luni şi nici gând n'are să se sfârşească. N'aţi bă
gat de seamă cu ce ochi scânteietori umblă şi ce îmbu
joraţi îi sunt obrajii? Sunt încredinţat, sunt sigur, că ne 
ascunde ceva şi că nu vrea ca eu să ştiu, nici măcar să 
bănuesc... 

— E vorba de nişte rubine noi, spun unii, zise Azim, 
pe gânduri. 

Şi repeta, ca pentru propria lui satisfacţie: 
— Rubine ! 
Căci, de, Azim era moştenitorul. 
— Mai ales decând a fost pe-aici Englezul acela, 

acuma trei luni, urmă Golani. Un bătrân voinic şi gros, 
nu sbârcit ca bătrânii, ci roşu la faţă, cu părul roşcovan-
cărunt, cu o piele întinsă şi o burtă cât toate zilele. Chiar 
aşa cum vă spun. Un adevărat hipopotam, o matahală 
de piftie tremurătoare, care râdea atât de sgomotos, că, 
în stradă, oamenii, se întorceau. A venit la palat, a 
ţinut-o într'un râs, şi, când să plece, i-am auzit pe amân
doi, râzând cu hohote... 
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— Ei, şi ce crezi? întrebă Azim. 
— Era poate un negustor de diamante... sau poate 

un negustor de rubine. Nu ştiţi dacă englezii vând lucruri 
de-astea? 

— Tare-mi pare rău că nu l-am văzut şi eu la ochi! 
exclamă Azim. 

—A plecat cu aur de-aici, adăugă Golam. 

* * # 

Amjândoi tăcură o clipă, şi scârţâitul roţii puţului, 
unit cu murmurul glasurilor când mai ridicate, când mai 
scăzute, ale drumeţilor, c e l înconjurau, răspândeau în 
aer un sgomot armonios. 

— Decând a plecat Englezul, reluă Golam, îl văd 
schimbat de tot. îmi ascunde ceva... ceva ce tot piteşte 
sub caftan. Rubine, — nici nu încape îndoială. Altceva 
ce-ar putea să fie! 

— Şi crezi că n'a îngropat comoara? întrebă Azim. 
— încă nu, dar o să vie şi asta cu timpul. Şi pe ur

mă, o să trebuiască s'o dezgroape din nou, ca să se mai 
uite la ea, răspunse Golam, care era un om plin de ex
perienţă. Eu nu fac deloc zgomot când umblu. Câteodată 
ajung aproape să-1 surprind. Atunci tresare. 

— îmbătrâneşte şi devine nervos, observă Azim. 
Şi tăcură iar. 

— înainte de sosirea Englezului, urmă privindu-şi 
inelele Golam Shah, pe care acelaş gând îl obseda fără 
încetare, rajahul nu se arăta nici îmbătrânit nici nervos. 

— Englejii sunt apă trecătoare pe-aici, răspunse fi
lozofic Azim, cu ochii îndreptaţi spre un punct întune
cos de pe cer — un vultur ce plana deasupra nucilor ce 
mascau palatul. 



— 9 — 

Lucrurile astea se petreceau, precum am spus, îna
inte de apariţia casei de bani. 

Intr'o bună zi, văzură cum o debarcau într'o ladă 
de ambalaj, mare cum nu se mai pomenise de când lu
mea pe povârnişurile munţilor Himalaya. Alcătuia în
treaga povară a unei cămile, şi trebuiră zile peste zile de 
muncă istovitoare ca s'o aducă până la destinaţie. 

La Allapur, vestea sosirii lăzii ajunsese înaintea ei, 
şi mulţimiea se strânse cu miile ca s'o. vadă trecând cu 
trenul. Apoi elefanţi, după ei o echipă numeroasă de oa
meni, o târâră până sus pe dealuri. 

Şi când lada aceasta uriaşă fu despachetată în sala 
de audienţe, băgară de seamă că în ea era o altă ladă, de 
fier, aproape la fel de uriaşe, care nu semăna- cu nimic 
din tot ce se văzuse până atunci în acest oraş. 

Fusese fabricată — mai spune legenda — de vraci 
din Anglia, după ordinul expres al rajahului, ca acesta 
să aibă în ce-şi închide comoara şi ca să poată dormi 
Fără grije. Era aşa de tare încât pilele cele mai puterni
ce şi mai aspre îşi toceau dinţii de ea, şi atât de rezisten
tă, că o lovitură de tun trasă dela doi paşi în pereţii ei, 
nu i-ar fi adus cea mai mică stricăciune. 

Afară de asta, era închisă de o broască magică. Ca 
s'o poţi deschide, trebuia să cunoşti un cuvânt secret, pe 
care numai rajahul îl ştia. Cu ajutorul acestui Sezam şi 
al micei chei pe care rejahul o purta la gât, se putea des
chide uşa; altfel însă, era osteneală zadarnică să'ncerci. 

Aceasta era povestea minunată care umbla prin 
oraş. 

Rajahul puse să se ferece cassa de bani în zidul pa
latului său, într'o cămăruţă aşezată în dosul sălii de au
dienţe, şi supraveghiă atent şi bănuitor lucrările. 

Apoi, când totul fu gata, îşi făcu obiceiul să intre în 
cămăruţă cel puţin odată pe zi, iar când ieşea, avea tot
deauna un luciu mai viu în privire. 
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— Se duce să-şi numere comoara, spunea Golam 
Shah, lângă tunul gol. 

Şi cam prin vremea aceea, rajahul începu să se me
tamorfozeze. El, pe care-1 ştiuseră întotdeauna rafinat şi 
şiret, deveni dintr'odată flecar şi iute la mânie. Căpătă 
o miare asprime în felul lui de a judeca lucrurile, şi o mâ 
nie care, fără îndoială, prezenta multă analogie cu zgâr
cenia, ieşi la iveală până şi în cele mai mici fapte ale lui. 
Confiscă avutul lui Lai Dum, făurarul, pentru simplul 
motiv că acesta îşi înjunghiase femeia; puse un nou 
bir pe vite; stoarse peşcheşuri mari del a toţi cei ce ve
neau să-i ceară sprijinul în sala de audienţe. Şi ajunse 
să devină din zi în zi mai bănuitor, faţă de oamenii din 
suita sa în care pe vremuri avea cea mai desăvârşită în
credere. 

Merse până acolo încât să acuze pe faţă pe Golani 
Shah că-1 spionează şi-1 copleşi de ameninţări. Pe de altă 
parte, — lucru care dădu oarecare nădejde lui Golam 
Shah — păru să capete o silă vădită de Azim, Khan. Ba 
chiar, i se întâmplă odată să ţină în sala de audienţe im 
fel de mic discurs, pronunţat cu un glas răguşit, dar 
foarte convins, în care declară că Azim Khan nu făcea 
nici o jumătate de ctnna, şi că nimeni nu l-ar vrea, nici 
macat pe preţul acesta. 

Şi nu numai atât; în vremea asta din urmă, care era 
vremea declinului său, când veneau la el negustori, raja
hul se închidea cu ei într'o mică sală şi acolo sta cu ei 
de vorbă, aşa încet, încât oamenii din suita lui, care stă
teau în sala de audienţe cu urechea lipită de uşa despăr
ţitoare, nu prindeau nici un cuvinţel. 

Toate lucxuirile astea, Golam Shah, Azim Khan şi 
Samud Singh, care-şi puseseră, cum s'ar zice, cele trei 
capete ale lor sub aceeaşi pălărie, le ţineau pentru ei, fe-
rindu-se să destăinuiască ceva cuiva. 

— E adevărat tot ce se povesteşte despre comoară, 
spuse Azim. Am auzit vorbindu-se despre asta şi prin 
împrejurimile puţului călătorilor, —dovadă că negus-
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tori tibetani, când le-a venit pe la ureche zvonul, au 
pornit încoace încărcaţi de giuvaeruri nepreţuite şi s'au 
întors acasă misterios, tară să sufle v r e u n cuvânt faţă 
de nimeni. 

Din vreme'n vreme, mai era vorba de un anumit 
negru mut, care venea din ţinutul câmpiilor şi aducea 
rajahului pachete cu un cuprins necunoscut. 

Atâta le trebuia gurilor rele. 
— Nu poate fi decât încă o piatră nestimată pe ca

re o adaugă la tezaur. 
— Albina îşi umple stupul, declara Azim Khan, mo

ştenitorul rajahului, şezând în camera de sus a lui Go
lani Shah. Aşadar, să avem răbdare. 

Căci în realitate, laşitatea lui întrecea dorinţa lui 
de trădare. 

Golam Shah dădu semne de nerăbdare când îl auzi 
vorbind ,aşa, şi cu toate astea, doar pe slăbiciunea lui A-
zim îşi întemeia Golani cele mai scumpe nădejdi de vii
tor. 

Astfel fură ultimele zile care pecetluiră sfârşitul 
domniei rajahului de Mindapur, pe vremea când îngră
mădirea comorii sale era calul de bătae al tuturor trăn
cănelilor, dela Peshawar până la Calcutta. 

— Şi eu care, ţipa nevasta judelui-comisar din Al-
lapur, care ţinea să-şi spue şi ea cuvântul, şi eu care sunt 
condamnată să nu port decât imitaţii, când pământul dă 
pe dinafară de comori îngropate". 

„Să nu turbezi când te gândeşti că afurisitul ăsta de 
moşulică are atâtea bogăţii?'' , 

„Mai întâi şi mai întâi are..." 
Aci urm'a o nomenclatură amănunţită a tuturor 

giuvaerurilor atribuite rajahului. 
In cele din urmă, până şi locuitorii Dacanului erau 

în stare să furnizeze amănunte asupra rubinelor şi ne
stimatelor pe care le îngrămădise rajahul. 

Şi totuşi rajahul se păzea atât de bine. încât nicio-
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dată nici Azim Khan, nici Golam Shah nu reuşiseră mă
car să arunce o privire asupra scânteetoarelor grămezi 
care ştiau ei că se tot înghesue în casa de bani. 

Rajahul intra totdeauna singur în cămăruţa în care 
era instalată, şi ducea precau'ţiunea atât de departe, că 
închidea pe dinăuntru uşa suszisei odăi, — prevăzută cu 
două broaşte — înainte de a se apropia de cassa de bani 
şi de a pronuriţa parola magică. 

Ehei! Cum mai trăgeau cu urechea, cum se mai 
priveau între ei, miniştrii, ofiţerii şi paznicii de fiecare 
dată ce se închidea uşiţa mascată de o draperie. 

La drept vorbind, nu numai în felul său de a fi, ci 
şi în înfăţişarea sa suferi rajahul o simţitoare metamor
foză. 

— îmbătrâneşte. Ce repede îmbătrâneşte! Momen
tul faptei se apropie, murmura Samud Singh. 

Mâinile rajahului începură să tremure, — patima 
care-1 stăpânea, îl zăpăcea de tot — mersul lui deveni 
când şi când şovăitor iar memoria lui peste măsură de 
slabă. 

I se întâmpla acum, când eşea din camera comoarei, 
să-şi încleşteze sălbatec degetele în cutele draperiei şi sa 
se împiedice pe când urca treptele tronului. 

— Văzul i se întunecă! constata Golam. Uitaţi-vă, 
turbanul îi stă pe o ureche şi se întâmplă să moţăe dimi
neaţa, fără să mai aştepte orele calde. Şi cât priveşte ju
decăţile, nu mai dovedeşte mai multă minte decât un 
copil. 

Era chiar un spectacol greu de îndurat, cel pe care-1 
dădea acest om, aşa de brusc îmbătrânit şi slăbit şi care 
mai guverna încă un popor. Atâta numai şi era destul 
ca să dea idei revoluţionare celui mai normal alcătuit 
moştenitor prezumptiv. Dar, fără îndoială, comoara fu 
cea care aţâţă împotriva vărului său pe leneşul, pe pala
vragiul, pe desfrânatul acesta de Azim. Un tron şi toate 
grijile legate de el, — era un lucru pentru care, după 
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părerea lui, puteai aştepta fără nerăbdare; dar nu tot 
aşa era cu movila asta de nestimate cu nenumărate scli
piri, şi cu toate giuvaerurile de aur cu lucrături măestrite. 

* w * 

Azim, care, timp de un an, urinase cursurile unui 
colegiu, era până la un anumit punct ceeace se numeşte 
un om luminat. Ştia ce înseamnă să faci plasamente, să 
stabileşti credit; şi pricepea ce nebunie este să vrei să 
tezaurizezi. Gândul unei averi atât de mari rămasă ne
productivă, îl făcea pe lângă asta, să se gândească la tine
reţea lui cât p'aci trecută şi pierdută şi-i sugera mii de 
gânduri de plăcere. 

— Poate să se mai târască aşa şi douăzeci de ani, 
îi strecura la urechi Golani Şhah. 

Azim asculta setos aţâ'ţările acestea precum şi toate 
zvonurile care umblau din gură n gură împrejurul lui. 

Prin grija lui Azim şi a lui Golam, umilit şi amărât 
de neîncrederea stăpânului său, se strecură în stat lepra 
nemulţumirii. Birul pe sare, impozitul funciar, taxa pe 
vite, fură socotite peste măsură de împovărătoare; se 
găsiră unii să protesteze împotriva obiceiului, primit cu 
toate acestea din moşi-strămoşi, de a întreţine trupe fără 
să li se verse soldă, comisarul *) din Allapur auzi păreri 
defavorabile şi se miră de constatarea unor-semne de vă
dită părăginire într'un stat pe care până atunci îl crezuse 
bine guvernat. Fură sgândăriţi deasemenea şefii mollahi 
şi li se vorbi de diferitele peşcheşuri şi de plocoane!e 
obligatorii către templu. Nu trecu mult şi cei doui eunuci 
şi femeile din hareni deveniră personagii cu foarte mulţii 
vază. Se făcură încercări de a se descotorosi de avar. 
otrăvindu-i-se cafeaua, dar rajahul se păzea bine; iar 

*) Judele-comisar, reprezentant al guvernului englez 



— 14 — 

bomboanele avură şi mai puţin succes, căci se desgustase 
de ele încă din frageda copilărie. 

— E îngăduit ca un stăpânitor să îngrămădească 
aşa bogăţii, izbucni într'o zi Shere Aii în sala gărzilor, şi 
să lase pe bieţii lui soldaţi pradă nevoilor? 

Asta fu începutul sfârşitului. Lăcomia de comori, 
încinse şi pe soldaţi, cum aprinsese şi pe mollahi şi pe 
eunuci. Dece nu îngropase rajahul comoara în vreun loc 
nebănuit, — cum făcuse tatăl său înaintea lui, — şi nu 
ucisese cu propria-i mână pe cei ce lucraseră la în
gropare? Nici nu mai încape îndoială. India nu mai e ce 
era înainte, e o ţară care merge de râpă, căci îşi pierde 
datinile. 

— A 'ngrămâdit ce-a 'ngrămădit, spuse Samud 
scrâşnind, pentrucă odată bătrânul rajah îl trăsese de 
barbă, doar ca să-şi aducă el singur pieirea. 

In dorinţa de a câştiga încrederea tuturor, Golam 
Shab trecu poate dincolo de marginile adevărului, dând 
când şi când câte o dare de seamă precisă a comorii, 
cum ar fi putut-o face doar dacă ar fi văzut-o într'ade-
văr cu ochii lui. 

Atunci, brusc, repede, revoluţia în palat devenit un 
fapt îndeplinit. Fu hotărât ca după ce bătrânul rajah 
singuratic va fi fost ucis, se va trage un foc de armă dela 
ferestrele haremului, trompetele vor răsuna, iar cipayii, 
năvălind în curtea palatului, îşi vor descărca armele 
în aer. 

Omorul fu săvârşit într'o întunecime aproape abso
lută, pentrucă numai o lampă mică roşie aprinsă într'un 
colţ lumina scena tragică. 

Azim se propti cu un genunchiu pe corp, ridică in 
sus barba udă, şi pentru mai multă siguranţă făcu în be
regată o tăetură lungă şi adâncă. Era aşa de simplu lucru 
că fu el însuşi mirat. Prost trebuia să fi fost ca să fi aş
teptat atât de multă vreme. Apoi, cu mâinile acoperite 
de sângele cald încă al victimei sale, se ridică sprinten, 
lnsfârşit rajah! şi urmă pe Golam, pe Samud şi pe eunuci, 
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care se îndreptau, dealungu] coridorului, slab luminat de 
lună, spre sala de audienţe. 

In timp ce înaintau aşa, se auzi în depărtare o de
tunătură şi, după o minută de tăcere, primele zgomote 
ale oraşului care se trezea. 

Unul dintre eunuci era înarmat cu un drug de fier, 
iar Samun ţinea în mână un revolver. Trase un foc în 
broaştele camerei comoarei şi le scoase clin loc; eunucul 
termină treaba spărgând uşa. Atunci dădură năvală toţi 
în strâmta cămăruţă, fără ca niciunul din ei să se dea 
la oparte ca să-1 lase să treacă pe Azim. înăuntru, era 
întuneric beznă, ca într'un beciu. Cel de al doilea eunuc 
se hotărî să se ducă după o făclie, — cu destulă părere 
de rău de altfel, căci se temea de complicii lui, care ar fi 
putut profita de lipsa lui ca să deschidă casa de bani. 

Temerile lui erau totuş neîntemeiate. Evenimentul 
cel mai înseninat al acestei nopţi memorabile, fu revanşa 
iriumifală a meritelor atât de lăudate ale casselor de 
bani Chobs. 

Incăerarea care se produse între cipayii din Min-
dapur şi populaţie nu ne priveşte. Destul să spunem că 
poporul nu iubea pe noul rajah. Conspiratorii puseră 
mâna pe cheia pe care o găsiră la gâtul rajahului mort 
şi încercară o sumledenie de cuvinte magice în uz la En
glezi, şi pe care le cunoştea Samud Singh, ca, de pildă: 
..Kemup" şi „Gorblimey", dar în zadar. 

La ivirea zorilor, cassa de bani a camerei comoarei, 
care rezistase victorios tuturor asalturilor, era aproape in
tactă: ornamentele de lemn care-o înconjurau erau cio
pârţite, mjări bucăţi de piatră fuseseră smulse din zid, 
numeroase sgârieturi brăzdau uşa ei inviolabilă, şi, pe 
jos, un strat gros de răzătură de fier din sculele care se 
tociseră rând pe rând. 

Capriciosul Golam se văzu nevoit să explice cât pu
tea mai bine gărzii şi mollahilor cum stăteau lucrurile. 
Fu o sarcină din cele mai anevoioase, dat fiind că nu 
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există pe lume afaceri în care să trebuiască mai urgent 
să plăteşti peşin, decât în afacerile revoluţionare. 

Situaţia la Mindapur rămase foarte încordată în 
timpul celor câteva zile ce urmară. Un fapt se desprinde 
mai ales din evenimentele ce se desfăşurară atunci, anu
me că Azim Khan, dădu dovadă, cu prilejul acesta, de o 
slăbiciune de neiertat. Soldaţii refuzară mai întâi să crea
dă în nemaipomenita rezistenţă a cassei de bani, şi în-
tr 'un mod cât se poate de occidental, manifestanţii stâ
rniră să cerceteze la faţa locului spusele noului rajah. 

De altfel norodul cârtea, şi tocmai în împrejurările a-
cestea, sosi un alergător gol să anunţe neliniştitoarea 
veste care urmează:.noul jude-comisar din Allapur sosea 
în mare grabă să verifice darea de seamă despre revo
luţie pe care i-o trimiseră Golam Shah şi Samud Singh, 
în numele lui Azim. 

Noul jude-comisar era un tânăr neexperimentat, a 
cărui faţă dispărea pe jumătate sub o enormă cască de 
plută şi care se distingea printr'un mare zel în toate îm
prejurările şi printr'o vie dorinţă de a atrage atenţia a-
supra lui. 

Auzise vorbindu-se de comoară şi voia, spunea el, 
să studieze temeinic afacerea. 

îndată ce această supărătoare veste fu cunoscută, 
se ţinu un rapid şi sumar consiliu de Stat— la care Azim 
nu luă parte, — şi fu organizată o contrarevoluie, din 
care Azim nu luă cunoştinţă decât două lucruri: un zgo
mot de paşi în urma lui; recea atingere a unei ţevi de 
pistol pe ceafă. 

Când apăru comisarul, dibaciul conducător Golam 
Shah şi cinstitul soldat Samud Singh erau gata să-1 pri
mească şi aveau la dispoziţia lui două cadavre, mai mulţi 
martori şi o mică poveste foarte bine adusă din condei. 
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Nesatisfăcuţi numai cu uciderea lui Azim, trimiseră 
pe lum,ea cealaltă pe im ofiţer de cipayi din Mindapur, 
vestit pentru impopularitatea lui. Explicară comisarului 
cum complotase Azim împotriva rajahului şi provocase 
o răscoală militară: îi mai spuseră cum poporul, care 
iubea pe bătrânul rajah tot atât de mult ca Golam iShah 
şi Samud Singh, înăbuşise revolta, şi cum pacea, în cele 
din urmă se restabilise. Insfârşit, Golam îi povesti cât de 
aprig se bătuse Azim în sala de audienţe ca să-şi apere 
viaţa; cum el însuşi, Golam, fusese rănit în luptă şi cum 
la urmă Samud ucisese pe Azim cu propria-i mână. 

Judele-comisar, care nu prea era tare în dialectul 
hindus, înghiţi tot ce voiau să-1 facă să creadă. Dar lui 
Golam Shah povestea cea adevărată a chestiei îi părea 
ca o sabie a lui Damocles gata să cadă, atârnată deasupra 
capului judelui-comisar, căci o ştia prezentă împrejurul 
lui, pe-aproape, în mintea poporului, în palat şi 'n oraş; 
şi cu toate astea trecură patru zile până să afle adevărul 
judele-comisar. 

In tot timpul acesta, Golam şi Samud umblau de colo 
până colo, şoptind explicaţii, căutând să potolească 
furtuna, făgăduind să pună stăpânire pe comoară de 
îndată ce se vor fi descotorosit de judele-comisar. Şi, cum 
umblau ei aşa, umbla la fel şi vestea că Golam Şi Samud 
deschiseseră cassa de bani, scoseseră şi ascunseseră co
moara, şi încuiaseră la loc cassa, ca să se creadă că nu 
se atinseseră de ea; deaceja o sumedenie de ochi lucitori 
aţinteau asupra lor priviri curioase şi lacome ca odini
oară când trecea prin odăi rajahul. 

— Nu mai e de trăit în oraşul ăsta, nici pentru d-ta, 
nici pentru mine, grăi Golam într'o clipă de mare lucidi
tate. Oamenii şi-au pierdut minţile cu comoara asta. Nici 
toate bogăţiile Golcandei nu le-ar mai ajunge. 

Când judele-comisar auzi povestea lor, procedă in-
tr'adevăr la cercetări savante, — cât de savante e în stare 
să le facă un funcţionar englez — pentru a nu părea că 
se arată prea încrezător, dar, în realitate fu incapabil să 
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ajungă la un rezultat satisfăcător. Nu auzise el, comisa
rul, vorbindu-se de o comoară şi de o mare casă de bani? 
Da, da, aşa-era, par'că auziseră şi ei, Golani şi Sâni ud," 
vorbindu-se despre aşa ceva. De sigur, auziseră ei de o 
comoară — ba auziseră vorbindu-se despre asta chiar 
foarte des. Da, da! la urma urmelor, comoara exista 
poate într'adevăr. 

Dacă judele-comisar ar fi fost înzestrat cu o pătrun
dere mai mare, ar fi băgat fără îndoială de seamă că 
sala de audienţe era încă îmbibată de un miros de praf 
de puşcă destul de puternic ca să spue el singur mai mult 
decât toate poveştile; iar dacă ar fi explorat camerele 
vecine, nu i-ar fi trebuit mult ca să "descopere cămăruţa 
comorii cu broaştele sfărâmate, cu tavanul prăbuşit şi cu 
cassa de bani scoasă aproape cu totul din zidul în care 
fusese la 'nceput ferecată, dar cu toate astea biruitoare 
şi tot stăpână pe nepreţuita-i comoară. Şi-ar fi dat poate 
deasemenea seama că Golani Shah era legat la mână nu 
pentrncS se luptase cu eroism, ci pentrucă manipulase cu 
prea multă lipsă de experienţă nişte explozibile. 

Situaţia era aşadar pe scurt aceasta: judele-comisar 
instalat în Palat, trimiţând şefilor săi rapoarte neexacte 
şi aşteptând instrucţiuni; cassa de bani tot atât de zdra
vănă ca întotdeauna; conspiratorii de mâna doua cârtind 
din ce în ce mai tare; Golani şi Samud temându-se din 
ce în ce mai mult ca nemulţumirile acestea să nu ajungă 
la urechea judelui. 

Apoi veni o noapte în care comisarul auzi un zgomot 
de pile şi de ciocane şi, viteaz cum era, se sculă şi eşi din 
camera sa, apoi, singur şi fără zgomot, cu revolverul în 
mână, se îndreptă către sala do audienţe, căutând de unde 
venea zgomotul. 

In sala de audienţe se strecura o lumină care venea 
dela o uşă întredeschisă care, în timpul zilei, era ascunsă 
de o draperie. 

Gomisarul se opri în tăcere în umbra anticamerei, 
privi în camera comoarei; care nu-i fu mirarea când văzu 
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pe Golam care cu braţul în eşarpă ţinea o lanternă, în 
timp oe Samud se căznea să deschidă cas&a cu tot felul 
de chei şi de sârme; amândoi erau desculţi, dar îmbrăcaţi 
ca pentru o călătorie. 

Dacă ţinem seamă că era funcţionar, trebue să recu
noaştem judelui o mare prezenţă de spirit. Se retrase şi 
mai mult în umbră şi, după cinci minute, Golam şi Sa
mud, tot confundaţi în treaba lor, auziră paşi grăbiţi care 
traversau sala de audienţe şi văzură o rază de lumină. 

Numai decât, Golam stinse lanterna, gemând din 
cauza braţului său rănit; dar era prea târziu, lntr'o cli
pită, locotentul Earl, îmbrăcat numai cu pijamaua şi ghe
tele sale, dar cu câte un revolver în fiecare mână şi cu 
două puşti îndărătul lui, răsări în pervazul uşii ce dădea 
spre camera comorii. Golam şi Samud erau prizonieri. 
Samud trăsese pistolul, dar îl aruncă numai decât la pă
mânt, căci îşi dăduse seama că e singur contra trei. Go
lam, afară de faptul că era rănit, era un om paşnic din 
fire. 

Când vestea acestei trădări ieşi din palat şi se răs
pândi în oraş, norodul nu se mai feri să-şi spue părerea 
în gura mare, şi doisprezece binevoitori îşi luară sarcina 
de a merge la judele-comisar spre a-i desvălui adevărul 
în privinţa lui Golam. lui Samud şi a morţii rajahului. 

Cel dintâi care fu introdus la judele-comisar fu un 
fakir furios care venea din colonia din împrejurimile 
locului sfânt, şi, după ce ,ascultă cu răbdare, judele-co
misar răuşi, nu fără multă trudă, să descurce istoria din 
miile de blesteme cu care omul sfânt o înflorise. 

— Ciudate lucruri, spuse judele-comisar către loco
tenent, în timp ce, stând în picioare în camera comorii, 
care arăta ca şi cum ar fi susţinut un bombardament, pri
veau amândoi cassa de bani zgâriată dar încă neviolată. 
Cred că de data asta am pus mâna pe cheia enigmei. 

— Chiar! strigă locotenentul. Păi tocmai cheia le 
lipseşte. 
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— Ce bizar amestec de modern şi de antic, constată 
judele-comisar. O casă de bani brevetată... şi o comoară. 

— O să trebue trimis cineva la Allapur ca să telegra
fieze Casei Chobbs, nu-i aşa? întrebă locotenentul. 

Judele comisar îi răspunse că tocmai la asta se gân
dea şi el şi postară gărzi în faţa, în dosul şi de jur-împre-
jurul camerei comorii, aşteptând să li se transmită in
strucţiunile necesare pentru a deschide cassa de bani. 

In felul acesta puse solemn stăpânire Pax Britanica 
pe comoara rajahului; la Simla se află numaidecât totul, 
şi mulţi fură cei ce invidiară pe judele-comisar de a fi 
trăit o atât de interesantă aventură; căci nu mai secau 
laudele pentru repeziciunea cu care lucrase şi pentru ho
tărârea de care dăduse dovadă; se spunea chiar că graţie 
lui, Mindapur avea să fie, desigur, anexat şi alipit dis
trictului pe care-1 guverna. 

Numai un moşneag gros, cu numele de Mac Turck, 
care locuia în Alapur, un omuleţ burtos, cu râsul zgo
motos şi întretăiat, care întreţinea tainice relaţii comer
ciale cu diferiţi stăpânitori indieni, nu află nimic din toa
tă povestea decât după câteva zile (în afară de vestea asa
sinării rajahului şi de plecarea judelui-comisar); aşa se 
făcu că nu ştiu nimic din cele ce priveau comoara — a-
mănunt foarte regretabil, deoarece, între .altele, vânduse 
rajahului casa sa de bani şi trebuia aşa dar să cunoască 
cuvântul magic care făcea să funcţioneze încuetoarea. 
Iar judele-comisar avea un pronunţat gust pentru teatral 
şi se grăbi să-şi satisfacă această înclinare, sub pretext 
că trebuia în primul rând să impui, când ai de-,aface cu 
orientalii. 

Porunci aşa dar ca aceşti patru răufăcători să fie 
încarceraţi cu mare alai, şi, când îi sosiră instrucţiunile 
casei Chobbs, casa de bani fu târîtă în sala de audienţe, 
pentru a fi deschisă într'un mod mai impresionant. Pen-
truca efectul să fie cu totul măreţ, comisarul luase loc pe 
tron, iar mecanicul trimlis anume, lucra la cassa de bani 
pe treptele de catifea cărămizie ale estradei. 



— 21 -

In spaţiul care ocupa mijlocul sălii, se întinsese o 
mare faţă de masă albă. 

Scena readuse în minte judelui-comisar, un anumit 
tablou care reprezenta pe Alexandru primind în Damasc 
comorile lui Darius. 

— E doldora de aur! şopti unul dintre cei de faţă 
la urechea vecinului său; Când au adus casa de bani, s'a 
auzit de câteva ori clincănind ceva înăuntru. Fratele 
meu a fost dintre cei care au adus-o aci. 

Mecanicul răsuci cheia în broască. 
Ochii tuturor celora ce aşteptau în sala de audienţe, 

afară de cei ai judelui-comisar, deveniră mai vii şi mai 
strălucitori. Pătruns de demnitatea pe care, după părerea 
lui, o datora responsabilităţii lui, trona majestuos pe es
tradă, silindu-se cât putea mai bine, să semene cu Pax 
Britanica, al cărei reprezentant era. 

— Sfinte Dumnezeule! strigă lucrătorul trântind la 
loc uşa casei de bani. 

Fără să vrea, judele-comisar îşi eşi din nepăsarea lui. 
— Ce e? întrebă el ridicându-se brusc. 
Lucrătorul se aplecă pe deasupra casei de bani şi-i 

şopti două vorbe: ceva nelămurit, precedat de un adjec
tiv blasfemator. 

— Ce zici? spuse scurt judele comisar. 
-— Sticle, repetă lucrătorul cu un glas plin de amă

răciune. Sticle sparte... Sunt acolo cu sutele. 
— Să văd şi eu! se răsti judele-comisar, căruia-i pie

rise toată demnitatea. 
— Trebue să fi fost whisky scoţian, spuse lucrătorul 

adulmiecând cu un aer de cunoscător. 
— La dracu! înjură judele-comisar. 
Şi când ridică ochii, nu văzu decât priviri ironice, 

aţintite asupra lui. 
— Hm.... gângavi el. 
Apoi, o clipă mai târziu, după ce se reculese puţin: 
— Domnilor, şedinţa e ridicată, anunţă el. 

* * * 



— 22 — 

— Ce mutră trebue să mai fi făcut! chicoti Mac 
Turck, care nu-1 avea la stomac pe judele-comisar. Ce 
mutră trebue să mai fi făcut! 

— Explicaţia e simplă la urma urmelor, când ştii 
cum s'au petrecut lucrurile, adăugă el după o clipă. 

— Ei, şi cum s'au petrecut? întrebă şeful de gară. 
— Omul bea pe ascuns, spuse Mac Turck. Bea 

whisky Bourbon. Chiar eu l-am învăţat cum să-1 bea. 
Numai că bietul om, nu îndrăznise să mărturisească pa
tima ,asta. Căci trebue să ştii că Mindapur e unul din 
Statele cele mai fanatic mahomedane care s'au pomenit. 

„Şi apoi, era un tip care a avut întotdeauna obiceiul 
să joace joc ascuns şi să nu spue niciodată nimic despre 
micile lui afaceri. Iată dece i-a venit ideea să cumpere o 
cassă de bani ca să ascundă toate sticlele goale. Când a 
văzut-o prea plină, desigur că le-a spart ca să ia mai puţin 
loc. Să mă ia dracu, ar fi trebuit să bănuiesc măcar când 
a 'nceput să se vorbească despre comoara asta... Sigur, 
se poate ceva mai simplu?... Treaba lor, dar tot mă gân
desc, bietul cela de Parkinson!... Auzi, închipue-ţi dom'le! 
Sticlă spartă!... Sticlă spartă, cioburi, cioburi, îngrămă
dite acolo de ani de zile!... Sfinte Doamne!... aş fi dat 
bucuros douăzeci de livre din grăsimea mea ca să-1 văd 
pe judele-comisar deschizând casa asta de bani! 



DIAMANTUL DISPĂRUT 
Vorbeam tocmai de preţul pe care-1 pot atinge pă

sările; ei bine! am văzut odată, vânzându-se un struţ 
cu trei sute de lire sterline, îmi spuse taxistul, *) evo
când nomada lui tinereţe, — da, trei sute de lire sterline! 

• Mă privi pe deasupra ochelarilor, 
— Am văzut chiar refuzându-se patru sute de lire 

sterline ca preţ pentru un altul. 
Nu zău, stărui el. N'aveau nimic deosebit. Erau 

nişte struţi ca toţi struţii, şi aşi putea chiar spune că 
erau cam rebegiţi din pricina regimului chinuitor la 
care erau supuşi. Şi nu că să zici că erau cine ştie ce 
anevoie de căpătat. Unui hindus bogat, căruia îi vine 
o trăsnaie să-şi ofere vreo cinci struţi, nu prea-i vine 
greu să-şi satisfacă capriciul. Numai că vedeţi, trebuie 
să vă spun că unul din cei cinci struţi înghiţise un dia
mant. 

Diamantul acesta, aparţinea ilustrului Mohini Pa
dishah, un om vestit pentru eleganţa lui atât la Londra 
|cât şi în 'ţara lui, şi al cărui cap urîcios de harap era or
nat de un monstruos turban, împodobit la rându-i de 

(împăietorul de pasări. 
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diamantul cu pricina. Dobitoaca asta de pasăre, atrasă 
pe semne de strălucirea pietrei, s'a repezit în ea cu 
ciocul şi a înghiţit-o pe dată; apoi, văzând că Indianul 
se svârcolea ca diavolul într'un aghiasmatar, struţul 
înţelesese, fără îndoială, că făptuise o greşală şi fugi 
numaidecât să-şi ajungă semenii ca să se amestece între 
ei, spre a nu fi recunoscut. 

Toate astea se petrecuseră în mai puţină vreme 
decât trebuie spre ,a fi povestite. Fui unul dintre cei 
dintâi care dădu fuga la strigătele victimei, şi ajunsei 
tocmai la timp ca să-1 văd pe păgânul acesta blestemân-
du-şi toţi dumnezeii în faţa a doi marinari şi a pazni
cului struţilor, cari râdeau toţi trei de se cocoşau. Orice 
ai spune era totuşi un chip ciudat de a pierde un giuvaer. 
Paznicul nu fusese de faţă în clipa furtului, astfel că 
nu ştia care din păsări se făcuse vinovată. Prin urmare, 
diamantul era pierdut deabinelea. 

La dreptul vorbind, asta nu ntă necăjea peste mă
sură, că prea ne împuiase mult urechile Indianul ăsta cu 
diamantul lui, decând se urcase pe bord. 

Pe vapor, o astfel de istorie se răspândeşte ca un 
vârtej de praf. După un sfert de ceas nu mai auzeai vor-
bindu-se decât numai despre asta. Padishah se duse 
să-şi ascundă ciuda în fundul cabinei lui. Seara, la di
neu, stătea morocănos la o măsuţă, în tovărăşia altor doi 
hinduşi; căpitanul se apucă să glumească puţin, dar 
Padishah se supără nespus. 

Apoi, întoreându-se spre mine, îmli mărturisi încet 
de tot la ureche, că n'ar voi să cumpere pasările, dar că 
ţinea să reintre în posesia diamantului. Pretinse să fie 
tratat ca cetăţean britanic, după cum şi avea dreptul. 
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Trebuia ca diamantul lui să fie regăsit cu orice preţ: era 
un lucru la care n'ar renunţa nici în ruptul capului. La 
nevoie va apela la Camera Lorzilor. 

Dar vezi că, paznicul struţilor era un om din aceia 
mărginiţi cărora e cu neputinţă să le vâri o ideie nouă în 
căpăţână. Se împotrivi cu străşnicie să medicamenteze 
păsările preţioase, precum îl tot sfătuiau. Avea ordine să 
le nutrească într'un anume şi anume fel, să le îngri
jească într'un anunţe şi anume fel, şi ar risca să-şi piardă 
locul nehrănindu-le într'un anume şi anume fel, neîngri-
jinu-le într'un anume şi anume fel. 

Padishah ar fi vrut să se întrebuinţeze o sondă, dar 
este, cred că ştiţi, un instrument care nu se poate între
buinţa la o pasăre. Acest Padishah, ca cea mai mare 
parte din afurisiţii ăştia de Bengalezi, era un adevărat 
şicanator colţat şi susţinea cu îndărătnicie să puie hipo-
ţtecă pe păsări şi că va intenta un adevărat proces în pri
vinţa lor. Dar un domn bătrân, care trebuie că avea un 
fiu avocat la Londra, declară că ceeace era înghiţit de o 
pasăre devenea ipso facto parte integrantă din chiar 
această pasăre şi că singura cale ce-o avea de urmat 
Padishah era să ceară despăgubiri şi daune interese; şi 
încă partea adversă ar putea invoca „neglijenţă contri-
butară". Nu-i era îngăduit să revendice niciun drept faţă 
un un struţ care nu-i aparţinea. Afirmaţiile acestea îl tur
burară mult pe Padishah, cu atât mai mult că cea mai 
mare parte dintre noi îşi dădură cu părerea că opinia 
aceasta era cea bună. Nu se afla pe bord niciun om al ro
bei în stare să soluţioneze problema; dealtminteri fiecare 
pretindea că se pricepea în ale dreptului, mai bine ca 
toată lumea. 
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La urma urmei, după ce trecurăm de Aden, Hindu
sul păru că se raliază la părerea generală, şi, luând deo
parte pe paznicul struţilor, îi propuse s ă i cumpere cele 
cinci animale. Asta dădu prilej la o straşnică ciorovăială, 
vă asigur, a doua zi dimineaţa, la dejun. Paznicul decla
ră că nu-i stă în putere să dispue de pasările care-i fusese
ră încredinţate, şi nimic nu fu în stare să-1 hotărască să le 
vândă; dar povesti, pare-se, lui Padishah că un Eurasian, 
un anume Potter, îi oferise deasemeni să le cumpere; şi 
atunci Padishah se grăbi să ne împărtăşească tot ce cre
dea despre această canalie de Potter. Totuşi cred că cea 
mai mare parte dintre noi fură de părere că Potter dă
duse dovadă de mare perspicacitate, şi ştiu foarte bine 
(că, despre partea mea, când aflai că aşazisul Potter tele
grafiase la Londra, în timpul escalei noastre la Aden, 
spre a cere cumpărarea păsărilor, mă categorisii eu în
sumi bou bătrân că scăpasem o ocazie atât de frumoasă. 

La Suez, Padishah plânse, plânse lacrimi adevărate 
aflând că Potter devenise proprietarul struţilor şi-i oferi 
pe dată, pentru cei cinci, suma de două sute cincizeci de 
ţlire, ceiace reprezenta mai mult decât două sute la sută 
din cât le plătise Potter. Potter ripostă că nu va consimţi 
cu niciun preţ să cedeze nici măcar o singură pană şi că 
avea de gând să taie un struţ după altul, până ce va fi 
regăsit diamantul; dar mai apoi, după matură chibzuială, 
(se arătă ceva mai puţin intransigent. Era un jucător 
turbat Potter ăsta şi avea un anumit fel al lui de a mânui 
cărţile; şi, tare sunt pornit să cred că nu vedea în afa
cerea asta decât un. mijloc de a încerca o mare lovitură. 
Fapt e că propuse fără înconjur de a vinde pasările se
parat, la licitaţie, fiecare la câte un alt cumpărător, 
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fixând preţul de licitare dela optzeci de lire în sus fiecare 
animal, rezervându-şi totuşi dreptul de a păstra unul, 
spre a-şi încerca şi el norocul. 

Trebuie să vă spun că diamantul de care vorbesc era 
de mare valoare fun mic negustor de pietre preţioase, 
evreu, care se afla printre noi, îl preţuise la trei sau patru 
mii de lire, atunci când Padishah i-1 arătase), şi ideîa 
asta de a juca pe struţi fu primită între pasageri cu en
tuziasm. Ori, se întâmplase că stând în diferite rânduri 
de vorbă despre unele şi altele cu paznicul struţilor, să 
vie întâmplător vorba aşa, încât el să-mi încredinţeze că 
una din păsări era bolnavă şi că trebuie că suferă de in
digestie. Pasărea în chestiune avea la coadă o pană a-
proape albă toată, lucru ce-mi îngăduia s'o recunosc 
uşor de tot, astfel că a doua zi, văzând că vânzarea în
cepuse cu struţul acela, mă grăbii să supralicitez cu nouă
zeci de lire sterline peste prima sumă de licitare de opt
zeci şi cinci de lire, pe care o oferise Padishah. Fără în
doială că aveam aerul cam prea sigur de mine şi prea 
speriat, aşa că un număr de călători observară asta şi 
spuseră că eu trebuie să ştiu „ceva". Cât despre Padishah 
stăruia cu atâta îndârjire ca să-1 capete, încât se părea 
ca îl înebunise cu totul. La urma urmelor struţul îl că
pătă negustorul de diamante pentru preţul de o sută 
şaptezeci şi cinci de lire, tocmai în momentul în care 
cădea ciocanul — cel puţin aşa afirma Potter. In orice 
caz, negustorul evreu era acum stăpânul incontestabil, 
şi de îndată ce-i fu predat, se înarma cu o puşcă şi îl 
ucise. Potter se zbătu ca un posedat, protestând că asta 
avea să-1 păgubească la vânzarea celorlalţi trei, cât des-
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pre Padishah, e de prisos să vă mai spun, că se purta ca 
un adevărat ieşit din balamuc. 

Ovreiaşul nu se văicări peste măsură de nenorocul 
lui; dar Potter, el, nu voi să procedeze la continuarea 
vânzării decât după ce declară că păsările nu vor putea 
fi de acum încolo predate achizitorilor respectivi, decât 
dupăce vânzarea va fi fost complect terminată. Ovreia
şul susţinu că era vorba de un caz cu totul excepţional, 
şi cum discuţia ameninţa să se eternizeze, afacerea fu 
amânată pentru a doua zi. 

Seara, la dineu, gâlceava reîncepu şi vă încredinţez 
că animaţia fu mare, dar, la urma urmelor tot Potter 
birui, nimeni neputând contesta că el era mai sigur să-şi 
vândă bine toţi struţii ocrotindu-i până la sfârşit, şi 
toată lumea trebui să ţie seama de felul lui de a pro
ceda cât se poate de corect. 

Domnul cel bătrân, cel cu fiul advocat, declară, de-
altminteri, că el cântărise bine argumentele pentru şi 
contra, şi că dacă se regăsea diamantul spintecându-se 
unul din animjale, nimic nu permitea să se afirme că 
nu trebuie restituit suszisul diamant adevăratului său 
proprietar. Ii ripostai, îmi aduc aminte, că diamantul 
ar cădea atunci sub prevederile legii privitoare la como
rile găsite — ceeace era la urma urmei, exact. Aceasta 
stârni o nouă discuţie, nu mai puţin încinsă decât cea
laltă şi care sfârşi prin ,a ajunge la concluzia că ar fi 
stupid să se ucidă struţul pe bordul vasului. 

Văzând aşa, bătrânul domn, cu mare alai de ex
presii juridice, încercă să ne dovedească că vânzarea a-
ceasta nu era la adică, decât o loterie, şi deci ilicită. 

Licitările nu fură mai puţin ridicate a doua zi. Fap-
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tul că acum nu mai existau decât patru şanse de câştig 
în loc de cinci, provocase, fireşte, o „hausse" foarte sim
ţitoare. Aceşti monştri înaripaţi fură vânduţi, în mijlo
cie, cu două sute două zeci şi şapte de lire şi, lucru stra
niu, Padishah nu căpătă niciunul, niciunul măcar. Prea 
mult flecărea şi se apuca să vorbească de hipotecă în 
momentul în care ar fi trebuit să supraliciteze; Potter, 
pedealtă parte, nu făcea nimic ca să-1 favorizeze. Unul 
din struţi fu adjudecat unui ofiţer, altul micului ne
gustor şi al treilea mecanicilor, care se cotizaseră îm
preună. 

Când se isprăvi, Potter manifestă deodată o adâncă 
părere de rău că-i vânduse, declarând ca pierdea la ei 
nici mai mult nici mai puţin decât o mie de lire, că după 
toate probabilităţile, nu va găsi nimic în struţul pe care-1 
păstrase, că va fi cu atât mai rău pentru el, pentrucă 
nu fusese, ca totdeauna dealtfel decât un imbecil. To
tuşi, când, luându-1 deoparte, căutai să intru în bunele 
lui graţii şi să-1 decid să-mi cedeze pe bună învoială ul
timul struţ, îmi mărturisi că-1 vânduse deja unui oare
care politician care se afla pe bord, un om care, în 
timpul călătoriei sale, se consacrase studiului moravu
rilor indiene şi a chestiunilor sociale. Acest din urmă 
struţ fusese vândut pe trei sute de lire. 

Scurt, când trecurăm pe la Brindissi, trei din aceste 
pasări-nenorocire, fură debarcate (cu toate protestările 
bătrânului domn care pretindea că asta era împotriva 
regulamentului vămii), şi Potter şi Padishah, ei dease-
nteni ne părăsiră. Indianul părea gata să înebunească 
când îşi văzu diamantul risipindu-i-se oarecum în felul 
acesta în toate părţile. El repeta, cui voia să-1 asculte, că 
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va face o proprire (nu avea decât ideia asta în cap) şi 
dădea numele şi ,adresa lui la toţi cei cari cumpăraseră 
păsări: astfel, spunea el, nu vor putea spune că nu ştiau 
unde să-i înapoieze diamantul. Dealtfel, nici unul din 
cumpărători nu se sinchisea că are sau nu are numele 
şi adresa lui, şi nimeni nu consimţi să-i dea pe a sa. Ah! 
ce mai tapaj stârni povestea pe chei. Insfârşit plecară 
care încotro cu trenuri diferite. Eu, continuai traver
sarea până la Southampton, şi acolo, pe când părăseam 
portul, mai văzui ultimul struţ; era acela pe care-1 cum
păraseră mecanicii şi se afla aproape de puntea de de
barcare, într'un fel de coş mare cu două urech, bizară 
şi grotescă cutie pentru un diamant de o asemenea va
loare, dacă, bine înţeles, struţul acesta îl purta cu ade
vărat în pântecele lui. 

..."«Sfârşitul povestei? 

P&i vi l-am spus. Numai de nu cumva... mai ştii?... 
Da;, e un lucru care poate ar putea limpezi puţin chestia. 
i.iinyAn o săptămână după sosirea mea, trecând prin 
-Regent Street spre a face nişte cumpărături, pe cine văd 
braţ la braţ şi cu mutre de fraţi cheflii? Pe alde Padi
shah şi pe Potter al meu! Cumpănind bine, nu te poţi îm
piedica să nu te gândeşti... 

Da. îmi trecuse prin minte şi ideia asta. Numai că, 
înţelegeţi, e incontestabil că diamantul era adevărat. Şi 
apoi Padishah era un Hindus de mare vază. Am văzut 
numele lui prin jurnale... L am văzut chiar adesea. Dar, 
vorba dumitale, oare struţul... chiar înghiţise diaman
tul?... Asta, vezi, e altă chestie. 
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