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Denisei și Andreei

Cuvânt înainte
Nu rămânem decât cu ceea ce dăruim

Fiecare carte este scrisă în scopul de a-l învăța ceva pe
cititorul ei, de a-i aduce o anumită satisfacție artistică sau
intelectuală, de a înfățișa o înaltă ținută morală etc.
Ca autor, mă întreb ce scop am urmărit când am scris
acest roman? Să fiu sincer, am urmărit un singur scop: să fie o
carte frumoasă. Oare a ieșit o carte frumoasă?
Roman de epocă nu este, de geografie nu este, de istorie
nu este, are doar un vag context istoric. De vreo specialitate
anume, o știință tratată, un eveniment demn de povestit cititorilor – iarăși nu este. Atunci ce este?
Poate veți crede că este un roman de dragoste. Da, ar
putea fi, dar contextul este unul special, povestea este deasupra unei dragoste simple cu ceva peripeții. Dragostea este cea
eternă, supremă, care se revarsă asupra oamenilor ca un har,
pe care cei răi încearcă s-o distrugă, dar ea supraviețuiește dea lungul anilor, chiar dacă mereu condițiile se schimbă. Citind
cartea, veți observa că o dragoste pură imprimă în sufletul
omului sentimente care nu dispar odată cu trecerea vremii,
cum nici bunătatea divină nu dispare vreodată.
Dar iubirea, atașamentul față de o ființă dragă, are și o
soră la fel de respectabilă: bucuria de a dărui. Întâlnim uneori
câte un om cu o însușire minunată sădită în inima sa: imboldul
de a dărui. El dăruiește ori de câte ori vede pe cineva în necaz,
dăruiește fără nicio așteptare de a primi înapoi. Dăruiește
deoarece așa spune inima lui. Devine precum Tatăl cel de Sus,
care dăruiește fiec[rui om, fie că merită, fie că nu. Bunătatea
cerească este cea care e de sperat să îndrepte inima oamenilor
spre trăiri spirituale divine.
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Dar câtă putere are această dăruire atunci când ea se
întâlnește cu sora ei geamănă, iubirea! Atunci omul primește
un sens sublim al vieții sale, primește o viziune cerească de a se
sacrifica în tot ce are pentru nobila lui ființă iubită. Atunci nu
mai există limite, granițe, totul este trăit pentru bucuria persoanei iubite. Anii, ca și condițiile, se schimbă, dar acest sentiment al atașamentului de o inimă rămâne nezdruncinat; nici
răutatea, nici suferințele, nici întâmplările nefericite nu pot
șterge din inima omului bunătatea cea nesfârșită.
De cele mai multe ori, dăruirea sinceră, dezinteresată,
oferă răsplătiri și bucurii de neprețuit, chiar mult mai valoroase
decât darurile oferite. Dar chiar dacă aceste răsplătiri nu ar
veni, însăși bucuria de a dărui este o bună răsplată, care face ca
dăruirea să nu înceteze niciodată.
Nu intenționez să povestesc în avans conținutul acestei
cărți, las cititorul să parcurgă singur paginile ei, în speranța că
va găsi ceea ce spiritul lui și-a dorit.

Autorul
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Cazarma
Ploua cu potop! De câteva zile, cerul turbat turna
întruna apa în cascade peste întregul ținut, în acel început
mohorât de obtombrie când cetatea și împrejurimile ei zăceau scufundate în umezeală, în negura ceții și a norilor
tulburi ce se revărsau neîncetat asupra țărmurilor și satelor
din jurul faimoasei cetăți Genova, perla regiunii Liguria
din Italia.
Antony privea cu stoicism, chiar cu satisfacție,
răzvrătirile naturii, văzând cum rafalele de vânt amestecau
întruna șuvoaie de apă cu ramuri și frunze smulse din
copacii ruginii ai toamnei. Din foișorul în care stătea la
post - ca soldat din garnizoana franceză, făcând parte din
armata de ocupație ce staționa pe pământul străbun al
Liguriei italiene - se simțea răcorit, răzbunat pentru povestea vieții sale, ascultând mugetul furtunii și clipocitul
fâșiilor de apă rece ce se scurgeau necontenit pe ramurile
agățătoare ale iederilor ce escaladau zidurile împrejmuitoare ale cazărmii, până la ghereta în care veghea. Totul
avea ceva straniu în văzduh, ceața răsărea din adâncurile
golfului Mării Liguriei, urcând cu repeziciune spre nori,
pentru ca ploaia să se năpustească cu și mai mare vigoare
asupra pământului, răvășind toate alcătuirile naturii și
netrebnicele îndeletniciri ale localnicilor.
Se putea spune că era răzbunat de două ori pe locuitorii care-i erau străini, trăitori la poalele colinei pe care
era zidită cazarma. Îi făcea plăcere să-i vadă pe acești
indigeni din sate chinuindu-se în ploaie, nevoiți să stea
ascunși în casele lor prăpădite. Pesemne nici orășenilor
îngâmfați din orașul cel mândru, Genova, nu le pica bine
7

Viorel Darie

să stea zile întregi consemnați în casele lor mari și întunecate.
Vremea asta potrivnică avu darul să-i ostoiască
sufletul atât de mult încercat. Se simțea răzbunat de vremea rea, veghea cu îndârjire, ca un brav ostaș și nu-i era
frică de ce se întâmpla sub cer. Era încântat să vadă cum
forța naturii împingea noi și noi valuri de nori peste un orizont deja sufocat de neguri, rostogolind necontenit valuri
întunecoase din înaltele nemărginiri.
Veghea neclintit din postul lui, dar gândurile lui
cutreierau departe, departe de acele locuri. Ce altceva mai
bun îi rămânea de făcut, decât să scruteze împrejurimile,
conform consemnului cazărmii, și să lase gândurile
slobode, să cutreiere neoprite până în nemărginirea universului. Cine poate opri gândurile omului să nu evadeze din
cușca minții sale, să se avânte zglobii, să colinde vastele
întinderi ale lumii în lung și-n lat. Doar-doar, în felul acesta, gândurile pot aduce pace, dulce mângâiere, speranță și
promisiuni de bine, unui suflet iremediabil întristat.
Postul lui dintr-o cazarmă neînsemnată a unei țări
străine, în mod obișnuit nu-i impunea cine știe ce activități
grele. Stătea în ghereta din post vreme de câteva ceasuri
pe zi, fără să aibă și alte griji pe cap.
Însă cine-l cunoștea pe Antony știa că mintea sa
frământa lucruri mult mai întortocheate decât gândurile
obișnuite ale unui soldat simplu și că sub figura lui de om
blajin și liniștit se ascundea o minte încântătoare, cu mult
deasupra minții unor semeni de rând. Și camarazii, mai
ales cei dragi lui, intuiau că acest tânăr avea ceva deosebit
în mintea și în sufletul său, fără ca cineva să poată spune
în ce consta aceasta.
*
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La început, când sosiră trupele franceze în această
cazarmă i se păreau grozave toate zidirile acestei garnizoane. Era o cazarmă întinsă, impunătoare, cu clădiri
semețe, temeinic zidite, mai ales în ce privește pavilionul
central, unde se instalase generalul comandant și statul
major. Construită încă din epoca ducilor, era situată întrun loc interesant, din poziția ei dominatoare se vedea ca-n
palmă toată priveliștea cea măreață a Genovei, situată mai
în vale, dar se vedeau și fermecătoarele împrejurimi. Se
vedea uriașul port la Marea Liguriei, cel cu păduri de
catarge, mai scunde sau mai înalte, care copleșeau golful
cel vestit.
Dar Antony nu se putea amăgi la nesfârșit doar
admirând priveliștile. Curând îl cuprinse dorul de țară, de
părinți, de rude. Și atunci simți că nu mai are tragere de
inimă pentru nimic, nici pentru îndeletnicirile din cazarmă,
nici pentru priveliștile deosebite pe care le oferea panorama Genovei. Ceva îl chema departe, departe, acolo unde
cerul se contopea cu marea, sau spre locurile unde crestele
munților întâlneau cerul senin. Voia să plece, să cutreiere
lumea, nu să stea privat de libertate într-o gheretă de pază,
într-un cotlon îndepărtat de lume.
Acum se dumerise: nici măcar ultima sa dorință,
acea de a se înrola în armata franceză sub comanda lui
Napoleon Bonaparte, nu-i adusese nimic trainic spiritului
său dornic de aventură, nu-i oferea ceva care să-i dea
mulțumire deplină în suflet. Era mereu în căutare de sens
pentru îndeletnicirile vieții sale, iar toate încercările de
până acum nu-i aduseseră mai nimic mulțumitor.
Își reamintea cum dorința sa din copilărie de a
întemeia o fermă de cai pe moșia tatălui său, nu-i adusese
mult așteptata liniște în suflet. Ferma reușise s-o înfiri9

Viorel Darie

peze: zeci de cai, de multe rase valoroase, fuseseră cumpărați de tatăl său. Avea doar șaisprezece ani când proaspăt
înființata Republică franceză îi sechestrase toate animalele care trebuiau sa ajungă pe frontul apărării Franței. Și
familia sa trebuia să se considere norocoasă că scăpase
doar cu ferma sechestrată, căci prea porniții iacobini îi
exterminau pur și simplu pe cetățenii ceva mai înstăriți, la
cea mai mică nesupunere. În sfârșit, scăpaseră doar cu
ferma pierdută, dar asta, ziceau iacobinii, pentru interesul
patriei.
Apoi, la optsprezece ani, încercase să urmeze o
școală monahală atașată bisericii părinților săi, cea a bisericii calvine. Dar aici rămase doar cu dorința, căci școala
la care învăța a fost închisă de aceiași iacobini, cum de
altfel fuseseră închise toate școlile bisericești. Era o mare
nebunie această desființare a școlilor monahale. Iacobinii
introduseseră cultul rațiunii, îi prigoneau și chiar îi exterminau pe luptătorii pentru credință. Venise vremea ateilor
republicani, care dărâmaseră, ruinaseră tot ce era legat de
cele sfinte. Puține simboluri ale credinței au scăpat nedărâmate.
Dar, iată, veni și ziua cea mare, când trebuia apărată
patria de armatele imperiilor potrivnice Franței celei mari.
Anglia, Prusia, Austria și Rusia, precum și unele state din
Italia, în frunte cu Papalitatea, se aliaseră să pornească
război crunt asupra patriei sale. La câte dezamăgiri întâmpinase deja în scurta sa tinerețe, Antony crezu că doar
înrolarea în măreața armată a împăratului Napoleon Bonaparte va fi salvarea idealurilor vieții sale. La început mărșăluia entuziasmat alături de camarazii săi. Cu ceva peripeții și multe privațiuni, unitățile armatei franceze reușiră
să treacă pe pământul Italiei. Curând se formă Regatul Ita10
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liei, condus de Eugène de Beauharnai, ca vicerege al lui
Napoleon Bonaparte. Scăpase cu viață din multele bătălii,
dar acum, după doi ani, treburile se liniștiră iar armata
franceză rămăsese, în grupuri mai puțin numeroase, pe
teritoriul străin al Italiei, doar cât să mențină ordinea și
ocupația.
De atunci își ducea zilele nu prea fericite, împreună
cu sutele de camarazi ai săi, în această garnizoană străveche a Liguriei, ocupată de francezi, și din care trebuiau să
vegheze toate acele mișcări pro-patriotice din regiune.
Prea multe evenimente nu aveau loc, deși, când și când, se
mai adunau niște asociații conspirative ale unioniștilor italieni, care îndemnau la răzvrătire și instigau populația să
alunge armatele străine din țară, fie ele franceze, fie austriece.

Vecinii
Ceața, ploaia și furtuna au ținut mai mult de-o săptămână, zile cumplite pentru localnici, deopotrivă și pentru
cei din cazarma franceză din preajma capitalei Liguriei.
Și când nu mai exista speranță de îndreptare a vremii, într-o bună dimineață, aproape de prânz, norii și ploaia și toate negurile se risipiră ca prin farmec, dispărând
dincolo de munți, iar peste întreaga priveliște se așternu o
vreme minunată, ca-n basme, cu un cer albastru precum
piatra de safir, acoperind protector cu lumina sa caldă
toată panorama vastă din golful întins al Genovei, creând
imagini de neuitat, aproape ireale. Într-adevăr, marea răspundea cerului cu o culoare parcă și mai intensă, iar tot ce
11
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fusese verde pe uscat până nu demult, acum, în plină
toamnă, primise culori aurii fascinante. Vântul încetase,
doar o foarte ușoară boare mângâia duios orice povârniș
împădurit, orice râu sclipitor, orice pâlc de copaci de
chiparoși înalți, sau castanele bogate, sau stejarii semeți,
foșnind aproape imperceptibil în liniștea de după furtuna
îndelungată.
Se simțea o candoare ocrotitoare în natura liniștită
luminată de soarele blând, atât de așteptat în timpul zilelor
de furtună. Acum totul era calm și mulțumirea se citea în
toate; atât păsările din vâlcele și pădure ieșiseră din ascunzișuri și se porniseră pe cântat, dar și alte viețuitoare din
pădure răsăriseră în poienile luminate: căprioare, iepuri,
veverițe, precum și caii localnicilor, oile de pe izlazurile
din deal. Era o reînviere totală a speranței, a dorinței de
viață, a voinței locuitorilor de a reîncepe lucrările tradiționale de când lumea, în jurul gospodăriilor.
De bună seamă, localnicii Genovei și ai satelor
înconjurătoare n-au așteptat mult văzând o vreme atât de
frumoasă. Au ieșit, cu mic cu mare, pe câmpiile din vale,
ca și pe colinele dulci ce se așterneau dinspre munți, până
spre țărmul golfului înțesat de bărci și corăbii. Pe întinsul
mării se vedeau zeci, poate sute de ambarcațiuni de tot
felul, călătorind nestingherite pe ape și sclipind în depărtări.
*
Antony, ieșind iar din ghereta de pază a cazărmii,
când îi veni rândul să facă de strajă, rămase uimit de transformarea împrejurimilor doar în câteva ceasuri. Unde erau
furtunile, ploile și ceața? De unde venise această vreme
sclipitoare, blândă și frumoasă? Mirarea îl făcu să uite
gândurile întunecate care l-au apăsat atâtea zile. Acum se
12
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simțea stăpânit de alte sentimente renăscute, vedea cu alți
ochi ceea ce se petrecea în orașul aflat la poalele colinei de
pe care își îndeplinea îndatoririle ostășești.
Acum și cortinele munților înzăpeziți din depărtare,
spre răsărit, erau pline de farmec, precum paginile unei
cărți uriașe, deschise de veacuri localnicilor, spre citire, să
descifreze rostul viețuirii lor pe lume. La fel și colinele
multicolore, luminate din belșug de soare, împodobite cu
aurul culorilor oferite de toamnă, erau în ton cu munții, dar
parcă rosteau o nouă poveste, una cu mult mai multe
doruri și taine. Nu departe, se auzeau aproape imperceptibil sunete diafane de flaute și mandoline. Aceste sunete
părea că vin de undeva din apropiere, din vale, acolo unde
se zăreau casele oamenilor. De acolo părea că vin acele
acorduri armonioase, dar ele veneau de mai departe, dinspre arenele golfului, reflectate de sonoritatea colinelor
înconjurătoare.
Multă vreme nu avusese impresii favorabile asupra
locurilor pe care le supraveghea din ghereta garnizoanei,
dar, în această zi minunată, toate i se deschiseseră inimii și
începu să ierte vechile impresii înnegurate. Clipele de
bucurie ale momentului erau mult mai importante, venind
ca o răsplată mult așteptată pentru zilele mohorâte,
apăsătoare, monotone.
Dacă până acum avusese sentimente contradictorii
asupra localnicilor trăitori la poalele colinei, ce păreau
vieți omenești neînsemnate, fără vreun scop nobil, cu banale preocupări domestice și netrebnice, acum îi iertase,
văzând cât de voioși ieșiseră cu toții din case, grăbindu-se
să ajungă în livezi și vii, să culeagă de zor roadele muncii
lor. Scoseseră din case și magazii toate uneltele și vasele
pe care le aveau în umilele lor gospodării, plecând cu ele
13
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pe câmpul însorit, să culeagă tot ce le-a dăruit Cel de Sus
în timpul verii. Păreau bucuroși, fericiți chiar, de atâta har
din cer, și lucrau fredonând cântece voioase. Pe unele din
aceste cântece Antony parcă le recunoștea vag.
Zarva aceasta prin grădini și podgorii se vedea nu
numai în împrejurimile cazărmii, ci și pe multe alte coline
îndepărtate; peste tot se vedeau localnici cu haine albind
ieșiți la munca câmpului. Prin urmare, își zicea Antony,
acesta trebuie să fie rostul cel mare al vieții, să se bucure
oamenii pe deplin de simplele, însă generoase daruri ale
pământului și cerului.
Chiar nu departe de cazarmă, mai în vale, dar pe
același versant al colinei, era așezată o gospodărie de țărani, care, de bună seamă, era locuită de unii din cei mai
neaoși italieni. Asta se vedea după limbajul folosit, sonor
și ciorovăitor, aruncându-și unii altora fraze scurte, întretăiate, ei fiind mereu în mișcare, cu treburi prin gospodărie. Ieșiseră și în ziua aceea la muncă în podgoria lor,
destul de întinsă. Pesemne, venise vremea strângerii recoltei de struguri, care cerea multă sârguință pentru tăierea
ciorchinelor, stoarcerea lor și umplerea butoaielor cu must.
Se vedea pe chipul acestor italieni că erau veseli, chiar
fericiți, pentru roadele viei. Sporovăiau veseli, munceau cu
hărnicie și cântau întruna fel de fel de cântece numai de ei
înțelese.
Se gândi, ca-ntr-o doară, că poate și lui i-ar fi plăcut
să muncească într-o gospodărie ca a localnicilor din acest
sat din preajma Genovei. Acesta fusese, doar așa, un gând
fugar, nestatornic, căci dacă se gândea mai bine, își dădea
seama că el dorea cu totul și cu totul altceva pentru sine,
mult mai mult decât o viață liniștită, însă limitată, închisă
într-un sătuc ca cel din Liguria.
14
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Ziua luminoasă care-i adusese atâta liniște luă sfârșit, căci venise schimbul spre ghereta lui, iar el fusese
eliberat din post și trimis la cazarmă, pentru odihnă și
îndeplinirea altor activități de rutină de acolo.

Italienii
Ce era plăcut pentru soldații francezi din cazarma de
la marginea Genovei era faptul că erau trimiși des în afara
cazărmii, prin oraș, cu diferite treburi, ba luând parte la
diferite parade, ba ducând cu șareta nu știu ce comandant
pe la distracții din palate, sau la întrecerile ecvestre de pe
hipodromul vestit al cetății. Sau, pur și simplu, soldatul de
rând primea adesea învoiri să se plimbe prin oraș, sau să
asiste la anumite spectacole gratuite organizate de municipalitate. Asta pentru că soldaților francezi li se cuveneau
multe.
Dar poate chiar și mai plăcute erau ieșirile micilor
cete de ostași până în piața cea mare din Genova, sau
poate numai până la iarmarocul din satul din vale, cel mai
apropiat, cu scop de aprovizionare. Plecau cu o căruță din
cazarmă, ca să se întoarcă cu multele cumpărături necesare
batalionului. Aceste îndeletniciri, după cumpărături prin
piață, parcă-i făceau pe soldați să se simtă în voia lor, să
fie oameni aproape liberi, aveau prilejul să discute cu
localnicii, să zăbovească pe la porți sau prin talciocuri.
Locuitorii din preajma cazărmii îi cunoșteau deja și îi
salutau, poate nu foarte binevoitori, dar cu politețe.
Antony ieșea voios din cazarmă ori de cate ori prindea ocazia. Cel mai mult îi plăcea să coboare după cum15
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părături în talciocul din vale, nu departe de cazarmă. Nu se
știe de ce, vederea acelor târgoveți din talcioc parcă-l
reconforta, îi dădea o liniște tainică, greu de explicat în
cuvinte. Pur și simplu, era în voia lui, târguia cu plăcere,
era generos, nu se certa cu localnicii pentru orice fleac. Și,
în ciuda generozității sale, se întorcea în cazarmă cu cele
mai reușite cumpărături. Camarazii săi aveau întotdeauna
cuvinte de laudă la priceperea lui la târguieli.
După ceva vreme de slujbă la cazarma franceză,
ajunsese să cunoască destulă lume din vecinătate, iar pe
unii îi știa chiar și pe nume. Se-nțelege, pronunța numele
lor nu prea corect, mai stâlcindu-le în franceză, spre
glumele delicioase ale localnicilor. Știa unde să
potcovească caii din cazarmă, știa unde e frizerul, unde se
găsea croitorul cel mai apropiat. Știa de unde să cumpere
cel mai bun lapte, sau brânză, sau carne. Oamenii erau
bucuroși că aveau vânzare, și însuși felul cumsecade al lui
Antony le inspira încredere.
Când era trimis să cumpere struguri sau must,
Antony știa un loc din talciocul din vale, în care găsea cu
prisosință ceea ce-i trebuia. La o margine de piață, era o
mică ghereta acoperită, la care vindeau vin o familie de
localnici. După ceva vreme se convinsese că acești italieni
aveau casa foarte aproape de cazarmă, chiar prima casa
spre vale, când te uitai dinspre cazarmă. Acest lucru fusese
o mică revelație pentru el, căci îi plăcea să cunoască cât
mai bine oamenii și viața lor.
Observă, după un timp, că la taraba de vin din piață
stăteau cam aceleași două fete din casa italianului care le
era vecin, fete foarte tinere, dar istețe, frumoase, descurcărețe. Era o plăcere să se joace în saluturi franco-italiene
când venea să cumpere de la ele, în ciuda glumelor un pic
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răutăcioase ale camarazilor. Dar cele doua fete îl salutau
cu bucurie, politicoase, cu niște glasuri sonore, foarte drăgălașe. Nu ai fi bănuit atâta tandrețe la niște simple fete
italiene din satele acelea ale Liguriei.
Trecu astfel un an, și încă unul, și toate decurgeau la
fel, după aceleași ritualuri ce se repetau de la anotimp la
anotimp. Nimic nu justifica faptul ca în anul viitor ceva să
se schimbe în monotonia vieții acelui sat. Oamenii aveau
aceleași ocupații, făceau an de an aceleași lucrări pe micile
lor ogoare, fie primăvara, fie vara sau toamna. Zăpezile
erau o raritate în ținutul Liguriei, doar înalții munți din
depărtare se albeau de zăpadă cam după orice vreme de
furtună asupra mult îndepărtaților Alpi.
Văzuse și multe nunți, petreceri la acești italieni din
satul din vale. Se adunau în număr mare, în locuri mai
largi, în fața prăvăliilor, sau chiar în talcioc, și începeau
serbările. Mai întotdeauna aveau în mijlocul lor câte o
pereche de menestreli, care interpretau cu generozitate tot
ce știau ei mai frumos din zestrea lor de cântece. Și nu
erau cântece să se repete, ei știau cântece nenumărate,
dintre cele mai valoroase cânturi străvechi, dar și altele noi
auzite de la străinii colindători ai muzicii, sau chiar de la
Opera cea mare din Genova. Erau zile de bucurie, descătușare, copiii se jucau prin talcioc, unele madone cântau
răsunător cu vocile lor superbe, iar câte un flaut sau vreo
mandolină animau serbările. E drept, la asemenea serbări
vânzătorii reușeau să vândă cât mai mult și se vedea
mulțumirea pe chipurile lor rotunjite de bunăstare.
Soldații francezi de la cazarmă nu-i mai deranjau pe
localnici, erau ca și adoptați de generoasa nație italiană.
Doar că, ici-colo, mai circulau niște fețe posomorâte de
italieni, cam tuciurii, de indivizi nemulțumiți de prezența
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străinilor ostași în țara lor. Din cauza acestora, soldații
francezi, dar mai ales comandanții lor, aveau de furcă,
trebuind să-i urmărească, să știe tot ce se întâmplă.
Dar Antony era prea puțin sensibil la resentimentele
naționale ale italienilor. Începuse să-i admire, să-i placă
modul lor de viață, bucuria cu care-și trăiau zilele. Nunțile
din Liguria îl captivau, având un farmec parcă nicăieri mai
mare, în alte părți. Ce mai încolo-încoace, italienii din
Liguria erau oameni deosebiți, pe care începuse să-i respecte.
Camarazii lui Antony îl cam săgetau cu vorbe șugubețe, de când observaseră cum colegul lor se îndrăgostise
de italienii pe care-i supraveghea. Văzuseră ei această
schimbare în firea lui, devenind foarte rafinat și calculat în
vorbire. Și bănuiau și de ce: asta se întâmpla de când cele
două fete de la taraba de vin din vale crescuseră și
deveniseră adevărate domnișoare. Glumele nu conteneau
pe seama lui. Vedeau cum el de-abia aștepta să fie trimis
după cumpărături în sat, momentele care parcă transluminau chipul colegului lor, citindu-i-se bucuria în ochii
săi. Ei chiar profitau de asta, îl lăsau mai mult pe el să facă
cumpărături pentru cazarmă, pentru ca ei, lipsiți de griji în
timpul de învoire, să plece să hoinărească prin ospătăriile
cele alese ale Genovei.

Tinere italience
Ce anume începuse să-l fascineze pe Antony în
legătură cu cele două fete italience care vindeau vin la
taraba din sat era felul lor de a fi - comunicative, voioase,
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binevoitoare - și, într-o mare măsură, finețea din mișcările
și comportamentul lor, cu toate că erau doar niște fete
simple de la țară. Dar oare aceste meleaguri - își zicea Antony - nu sunt vecine și suficient de apropiate de civilizația
mărețului oraș Genova, încât chiar și satul acesta mărginaș să împrumute din civilizația faimoasei cetăți?
Începu să studieze felul de-a fi al celor două fete.
Roberta, fata cea mai mare - îi aflase numele după multe
târguieli făcute la chioșcul lor - era o fată blondă, cu ochi
frumos arcuiți, cu voce superbă, echilibrată, melodioasă.
Potrivit de înaltă, plinuță am zice, însă nu grasă, dar nici
slabă. Ea prelua asupra ei toate convorbirile cu cei care
cumpărau de la chioșcul lor, se târguia cu îngăduință, dar
nici nu putea fi convinsă să lase prea mult din preț. Mulțumea cu grație oricărui client, chiar și celor care nu cumpăraseră nimic.
Cealaltă fată, Cristina, era, pare-se, cu un an sau doi
mai mică decât sora ei. Era încă firavă la trup și șa glas.
De regulă, o lăsa pe sora ei mai mare să vorbească în locul
ei, să târguiască ș.a. Ea doar ajuta cât putea, cu surâsul ei
ștrengăresc, cu privire pătrunzătoare și cu câte un „mulțumesc” și „reveniți, domnule” când clientul pleca cu vinul
cumpărat. Se îmbrăca în straie mai simple, dar cu grație,
față de straiele mai bogate pe care le purta sora sa.
Nu tot timpul la taraba de vin din talcioc vindeau
cele două fete. În locul lor mai venea când și când Don’
Fabricio, tatăl lor. Acesta nu avea o privire prea primitoare
pentru fiecare client. Unii erau cunoștințe de-ale sale, de
demult, dar pe alții, cei mai nou sosiți, îi cerceta cu
suspiciune, încruntat, vrând să afle ce hram poartă ei ca
străini prin satul lor. Îi știa bine pe soldații francezi din
garnizoană, dar nu s-ar fi dat ca prieten cu ei, avea oare19
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care rezerve față de tot ce nu era de-a locului. Nici hainele
pe care le purta nu-l făceau prea agreabil, umbla mereu cu
niște pantaloni roșii, înghesuiți în niște cizme înalte, cămașa albă, stil țărănesc din Genova, bundiță de oaie cu model
maro și cusături aurii. Peste părul pletos de pe creștetul
său era îndesată o pălărie largă, neagră, ca de revoluționar.
Pistolul îi mai lipsea, însă privirile lui încruntate, provocatoare, țineau loc de gloanțe și de pistol.
Când și când, mai ales în preajma sărbătorilor, vindeau la chioșc și cei doi flăcăi ai lui Don’ Fabricio, înalți
și cam smezi. Erau Silvano și Pedro, reîntorși acasă de departe, din Alessandria, din Piemont, unde lucraseră ca mineri. Nu erau prea binevoitori cu lumea aceste două
odrasle ale lui Don’ Fabricio, se vedea asta după mutrele
lor cam nesuferite.
Dar lui Antony nici că-i păsa de figurile acre ale lui
Don’ Fabricio, iar de mutra feciorilor săi, nici atât. Avea el
alte preocupări când ieșea la târguieli. De bună seamă,
tresărea bucuros când de la taraba de vin îl salutau cu zâmbete largi cele doua fete ale lui Don’ Fabricio. Nu știa de
ce, dar vorbele acestora prietenoase parcă-l schimbau dintr-odată, devenea vesel, bine dispus, încrezător pentru ziua
aceea dar și pentru cele următoare. Cât de mult poate
schimba un zâmbet neprefăcut starea de bine a unui om!
Din ghereta lui de gardă din cazarmă privea des asupra casei lui Don’ Fabricio din vale, așezată atât de aproape de cazarmă. Urmărea, fără să vrea, cum veneau și plecau cei din casa italianului, fie spre târg, fie revenind acasă
cu căruța goală, dar cu fețele vesele, după ce târguiseră cu
spor bunătățile duse în piață. Mai intrau și alte rubedenii în
casa lui Don’ Fabricio. Atunci se auzeau multe vorbe în
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casa lor, râsete, ori certuri, ca în orice casă mare, mai ales
la italienii guralivi.
Într-o zi, un camarad din cazarmă cumpărase din
oraș un binoclu. De bună seamă, toți băieții din cazarmă sau strâns în jurul lui, să admire obiectul, să se minuneze
cât de aproape aduce binoclul lumea, chiar la doi pași. Și
Antony reuși să ajungă la rând, să privească prin binoclul
cumpărat de camarad. Ținu să privească mai mult timp
împrejurimile, ceea ce camaradul său îi îngădui. Era fermecat de priveliștile oferite de acest minunat aparat.
Privind în vale, vedea cum se apropia casa lui Don’ Fabricio chiar la doi pași de el. Putea studia cum umblau cei ai
casei prin curte, prin grădină, sau cum plecau spre deal
spre via lor. Era o mare încântare tot ce vedea. Iată, ieșiră
din casă și cele două fete ale italianului, în hainele lor de
lucru, umblând harnice, cu treburi.
Dacă văzu Antony cât de bună era afacerea cu un
binoclu, în permisiunea următoare se duse glonț la magazinul din Genova de unde își luase camaradul său binoclul,
să-și cumpere și el unul, să fie doar al lui. Alesese unul și
mai bun, deși ceva mai scump. Ce fericit era să poarte
acest minunat aparat mai peste tot cu el! Putea vedea atâtea lucruri minunate prin satele vecine, sau pe marea vălurită, îndepărtată, sau mai ales prin sclipitorul oraș, Genova.
Descoperise o sumedenie de noutăți, era încântat de tot ce
vedea, în apropiere și mult departe. De bună seamă, îi studia asiduu pe cei din familia lui Don’ Fabricio, de parcă
trăia chiar în curtea lor.
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Cristina
Trecu o iarnă, și apoi încă o vară, și nimic nu se
schimbă în cazarma ocupată de soldații francezi și nici în
împrejurimile cazărmii. Localnicii duceau aceeași viață
liniștită, în plină muncă și frământări cotidiene, cu nimic
demne de a fi consemnate în vreun fel.
Totuși, pentru Antony încolțiră în minte, dar mai
ales în inimă, anumite frământări. Cristina, fata cea mai
mică a lui Don’ Fabricio, se schimbase de nu o mai cunoșteai. Crescuse, se înălțase ca o trestie, devenise grațioasă,
mlădioasă în mersul și ținuta ei, de rămâneai uimit cum
poate o fată de țărani ligurieni să fie atât de grațioasă.
Începuse să-și schimbe mai des ținuta, purta rochii din ce
în ce mai frumoase, mai colorate, fie în albastru precum
cerul, fie în roz ca trandafirii, fie în auriu precum lanurile
de grâu de pe colinele Liguriei.
Dar mai ales chipul ei se împlini, din fată firavă, tăcută, devenind o fată cu un chip minunat și păr negru perfect, care impresiona. Doar cu privirile ei, izvorâte din
ochi albaștri ca cerul Mediteranei, fără a rosti vorbe multe,
spunea tot. Încă mai era sub influența surorii sale mai
mari, Roberta, dar, se vedea, începea să o depășească în
personalitate. Vocea ei devenise mai catifelată, mai dulce,
cu care te mângâia parcă, te răsplătea cu bunăvoința ei.
Asemenea transformare a unei copile de țăran din sat
nu putea să-l lase insensibil pe Antony. Fire filozofică, înclinat spre generozitate, profunzime a spiritului, analize și
trări la nivel sublim, nu putea rămâne indiferent admirând
un asemenea giuvaer al cerului, care locuia atât de aproape
de locul unde el își făcea datoria de oștean. La început,
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îndrăzni doar să studieze cu spiritul lui de analist trăsăturile delicate, ascunse, ale acestei fete mezine a lui Don’
Fabricio. Dar acum, fata simplă de la țară începuse să
înflorească întocmai ca o floare rară, în toată splendoarea
ei, iar Antony deveni captiv imaginii și firii ei.
Nu se grăbea să destăinuie sentimentele sale către
delicata domnișoară, care și ea era o fire bine echilibrată,
nu se grăbea să exprime sentimentele în fata unui soldat
străin, de ocupație. Așa că, cei doi tineri doar se urmăreau
când aveau ocazia, se salutau, zâmbeau, își ofereau unul
altuia dulci priviri, apoi își vedea fiecare de preocupările
sale. Doar că, în subconștient, focul dragostei, odată
aprins, tot creștea, tot devenea mai vizibil. Amândoi erau
conștienți că se întâmplă ceva sublim în inimile lor, dar,
deocamdată nu aveau cum să-și arate pe față toate trăirile
din sufletele lor.
Cristina, cu fiecare prilej când se vedeau, îl studia cu
coada ochiului pe acest soldat venit din țară străină. Deși
era o fată ce părea a fi o fire retrasă, ascunsă, inima ei
începuse să bată cu putere. Remarcase acea deosebită finețe, bunătate, omenie ce era sădită în inima acestui tânăr.
Admirația ei pentru el începuse să crească pe măsură ce
zilele treceau. Deși era tânără, fără experiență, vedea că
acest băiat nici pe departe nu era ca ceilalți soldați francezi
din armata de ocupație, care considerau că li se cuvine
totul, gândind că dacă au soldă mare, își pot permite să
umble în permisii lungi prin oraș, uneori chiar beți, gălăgioși, sau care se întreceau în a suci capul unor fetișoare
de prin localuri sau de prin parcuri. Ea vedea că acest
Antony era cu totul altfel. Nu urmărea niciodată numai
binele lui, era generos, lăsa de la el din banii de târguială,
atunci când cumpăra de la ea. Avea spirit de om gospodar,
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atent la toate. Nu era grăbit niciodată, dar nici nu se lăfăia
în lenevie. Chiar așa își imagina ea un băiat care să merite
să fie alesul ei pentru viață, în viitor.
De bună seamă, ea își dădea seama că Antony, sub
aspectul fizic, nu era un filfizon răpitor, nefiind nespus de
chipeș. Dar era destul de frumos încât să-l poți îndrăgi,
după ce îl cunoșteai bine, datorită felului său de a se purta.
Nu avea alura unui dandy cuceritor, dar era un om cu un
suflet de aur, serios pentru vârsta lui, deși părea să nu aibă
decât cel mult douăzeci și doi de ani. Nici statura lui nu
era impunătoare, dar nici scund nu era. Avea părul șaten,
ondulat, cam lung, dar bine aranjat. Ochii lui erau albaștri
intenși, cu priviri calde, inspirând tandrețe. Fața era albă,
plăcută, cu nas ușor îndreptat în sus. Era bine legat la trup,
inspira vigoare, acțiune. Și, ceea ce era cel mai plăcut la
el, era vorbirea calmă, folosind cuvinte bine potrivite și
îndelung gândite. Era genul de om care nu rostea mai
nimic în folosul său, ci mai degrabă în folosul interlocutorului său.
Mai trecu o toamnă, iar Cristina crescu și mai mult
în înălțime, ba chiar o depăși pe sora ei mai mare, Roberta.
Căpătă alura unei domnițe de admirat, cu pas sprinten,
ușor, mlădios. Zâmbetul ei deveni cuceritor, încât chiar și
o singură privire caldă a ei oferită unui străin rămânea
pentru totdeauna în memoria acestuia.
Ce îl impresionase pe Antony, fusese descoperirea
că Cristina știa să cânte superb, mult mai frumos decât
sora ei. Cum urmărea el din postul lui din ghereta de
santinelă, folosind și binoclul, avea prilejul să vadă cum în
curtea cea largă a italianului Don’ Fabricio se adunau o
mulțime de rubedenii, sau poate fete și cunoscuți din
vecini, care se apucau de cântat. Ce cântau ei era foarte
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specific zonei Liguria, nu găseai acele ritmuri și melodii în
altă parte. Când venea rândul Cristinei să cânte, toată
lumea făcea liniște s-o asculte. Vocea ei se înălța din ce în
ce mai sus în armonii sublime, încât cei prezenți ascultau
cu suflarea întretăiată. Când termina un cântec, începea
altul, uneori solo, alteori însoțită de vocile altor fete. În
încheiere, fata cea mică a lui Don’ Fabricio se umplea de
aplauze din partea admiratorilor. Mai veneau în ajutor
sunete măiestre din coarde de mandoline sau viori, specifice zonei. Totul era superb, ca la o veritabilă școală de
muzică și arte!
Antony nu-și dorea pentru sine mai mult, decât să
aibă privilegiul să asiste la aceste șezători frumoase din
curtea italianului din vale. Îi părea rău că nu poate fi și el
acolo de față la șezătoare. Dar măcar binoclul său aducea
totul la doi pași. Urmărea transpus cât de înfloritoare era
Cristina la aceste spectacole populare. Altceva nu îl preocupa mai mult. E drept, cei din vale nici nu-și dădeau
seama că serbarea lor este urmărită atât de atent de un
soldat din ghereta francezilor de sus.

Suflete alese
Zilele treceau una câte una, foarte liniștit pentru toți
localnicii din preajma cazărmii franceze, dar și pentru ocupanții cazărmii. Pentru Antony deveni o adevărată pasiune
să ajungă de gardă în ghereta de pe zidul împrejmuitor al
cazărmii. Parcă nu se mai terminau orele de așteptare până
când sergentul lor striga adunarea și plecarea pentru
schimbarea gărzilor. Văzându-se în post, scotea de sub
25

Viorel Darie

haină binoclul lui cel minunat și începea să privească
nerăbdător spre casa lui Don’ Fabricio. Nu pentru acest
italian avea el atâta interes, cât pentru fiica mezină a lui,
Cristina, care începea să-l acapareze cu totul prin spiritul
ei. Privea ore în șir s-o vadă trecând prin curte, s-o urmărească cum îndeplinea treburile gospodăriei cu eleganță,
multă energie și cu bucurie.
Observase că și fata, când și când, se oprea din lucru, pentru a se uita cu interes spre cazarma din deal, doardoar îl putea zări pe cel care deja o stăpânea în inima ei.
Antony își dădea seama că fata ieșea cam des din casă,
privind mereu în sus, spre el. Uneori, ea chiar îi făcea semne discrete, de salut, din curtea casei, cu oarecare reținere,
să nu fie urmărită de cei ai casei. De asemenea, Antony ar
fi făcut și el semne multe și largi, cu ambele brațe, dar
consemnul postului nu-i permitea acest lucru. De aceea o
saluta discret când ea îl privea din vale, fie potrivindu-și
șapca de ostaș de pe cap, fie înclinându-se spre ea ușor.
Era de-ajuns, amândoi știau că se impunea să fie amândoi
cât se poate de discreți, el din cauza consemnului din regulament, ea datorită faptului că avea temeri să n-o vadă tatăl
ei, care, se știa, era un om răutăcios.
Însă cea mai mare fericire pentru amândoi tinerii era
să se vadă aproape, la doi pași, fie atunci când el trecea cu
camarazii săi pe lângă casa ei, fie când venea rândul ca el
să cumpere vin de la taraba din piață a lui Don’ Fabricio.
Atunci privirile vorbeau cel mai grăitor. Își sorbeau cu aviditate privirile. Simple vorbe de salut erau mângâieri ce
aduceau bucurii rare, pe care și le reaminteau până la
următoarea ocazie de revedere. Ce zile fericite pentru două
inimi tinere, curate!
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Odată se întâlniră pe neprevăzute chiar în oraș, la
Genova, în piața cea mare. Ce bucurie pentru ei! El era în
permisie de duminică, iar ea fusese într-o vizită la o mătușă din oraș. Nu-i urmărea nimeni, nu știa nimeni de ei
atunci. Cu multă timiditate, reușiră să lege un dialog, așa
cum putură, ea în italiană, el în franceză:
- Cristina? Frumoasă fată! Înger?
- Nu înger. Tu înger! Eu fată simplă de la țară.
- Nu e adevărat! Tu înger! Ce ochi frumoși ai! Parcă
ai fi o prințesă!
- Eu prințesă? Eu fată de la țară, muncitoare.
- Da, fată harnică și inteligentă…
- Dacă eram inteligentă eram la oraș, la pension. Dar
așa, trebuie să lucrez la via tatălui meu. Dar e minunat să
lucrezi liniștită în vie, mult soare, lumină, totul verde…
- Să știi că mi-ai schimbat viața. De un an iubesc acest serviciu de la cazarmă. Asta doar ca să fiu atât de
aproape de tine, de casa ta. Ce om fericit sunt!…
- Adevărat? zise ea, roșind pe chip. Am eu puterea
să schimb viața cuiva?
- O, da! Mă trezesc în zori și aștept cu atâta dor să
intru în post, să te pot vedea acasă la tine! Știi, am un
binoclu cu care te văd așa de aproape…
- Binoclu? Cum e un binoclu, n-am văzut niciodată
așa ceva…
- A, e simplu! Uite aici, zise el, scoțând de sub manta binoclul său și oferindu-i-l.
Cristina luă cu emoție aparatul și admiră cât de frumos era construit.
- Uite, așa se folosește: pui la ochi și te uiți. Privește
și tu, te rog…
27

Viorel Darie

- Aaa! se sperie fata, cum au venit toate la mine, la
doi pași! Și clădirea asta e la un pas, s-o atingi cu mâna. Și
platanii din parc sunt atât de aproape, și palatul comandantului din Liguria, și Biserica Reînvierii! M-aș uita toată
ziua! A, uite trece un om… vai ce aproape e de mine! Pot
să-l ating cu mâna…
- Ia, uită-te la mine…
- Da, vai! Ești chiar lângă ochii mei! Ce minune!
- Acum întoarce binoclul, uită-te cu partea cealaltă,
cu lentilele mici…
- Doamne, ce mici s-au făcut toate! Și s-au îndepărtat. Aleea de lângă noi a fugit departe de tot! Ia să mă
uit la tine… Vai, ești departe, departe! Ajunge! Mi-a
plăcut binoclul tău.
Discutau cu drag, cuvintele le înțelegeau din ce în ce
mai bine, deși fiecare vorbea în limba lui, pentru a stâlci
cât mai puțin cuvintele. Nu se grăbeau de loc să plece din
acel minunat parc din centrul Genovei. Doar că, încet –
încet, soarele se apropia de asfințit, iar ei amândoi trebuiau
să ajungă, ea acasă, el la cazarmă. Au mers împreună până
aproape de casa ei, ținându-se de mână. Câtă înfiorare în
acest gest atât de simplu, de a simți mâna celui drag în
propria ta mână!
- Aici ne despărțim, zise sfioasă Cristina, privindu-l
pe noul ei „prinț” drept în ochi, cu multă magie.
- Ah, ce rău îmi pare că ne despărțim. Dar sperăm să
ne vedem cât mai des. Uite, îți ofer cadou acest binoclu…
- Mie? zise ea surprinsă. Să te văd la doi pași în fiecare zi? Dar ce vor zice ai mei dacă mă vor vedea?
- Da, e o problemă… poate trebuie să te uiți cu binoclul doar atunci când nu te vede nimeni…
- Încerc să mă descurc…
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- Rămâi cu bine, scumpa mea prietenă!...
- Și tu să nu mă uiți, te am mereu în gând și-n inima
mea! zise fata și dispăru în curtea gospodăriei părinților.
Tinerii se despărțiră, însă inimile lor deja părea că se
uniseră, într-o mare și frumoasă iubire.

Incendiul
Cât de frumoase i se păreau lui Antony zilele de după acea superbă zi petrecută în compania fermecătoarei
italience!
Se înțelege, tinerii continuau să găsească ocazii de a
privi unul la celălalt, de la distanță. Antony ere sigur că
italianca cea tânără și inimoasă îl vede prin binoclu, ca la
doi pași. Vedea încântarea fetei când îl privea. Atunci el
surâdea și îi făcea semne de salut cât mai exuberante, ceea
ce o încânta și mai mult pe ea. Parcă se cunoșteau de când
e lumea, ei fiind lucrul cel mai de preț pe lume, unul pentru celălalt.
Nu se știe ce s-ar fi întâmplat până la urmă, dacă
într-o zi n-ar fi apărut evenimente cu totul neașteptate.
Era cam un ceas după apusul soarelui, Antony era în
postul lui de la gheretă și se uita conștiincios în toate părțile în jurul cazărmii, dar mai ales în vale, la gospodăria lui
Don’ Fabricio. Uitându-se insistent la o parte mai nouă a
gospodăriei, acolo unde era o zidire ca o bucătărie de vară,
văzu că acea construcție era mai luminată cumva decât
celelalte. De ce e luminată? A, da! În curând se lămuri și
un fior de spaimă îl cuprinse. Pe acoperișul bucătăriei văzu
pâlpâind o mică flăcăruie, care începu să se înmulțească în
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alte flăcări, care începură să răsară din ce în ce mai mari,
una după alta, pe acoperiș.
Era momentul să facă ceva, să treacă la acțiune. Părăsi postul, aruncă pușca în gheretă și se năpusti în curtea
cazărmii, îi căută pe pompieri, dezlegă în grabă calul cu
căruța acestora care deja era pregătită, plină cu butoaie cu
apă, luă cu el încă doi camarazi, câteva topoare, târnăcoape și ieșiră în grabă din cazarmă, gonind în tropotul
căruței spre casa incendiată. Ajunseră la timp la casa italianului. Cei din casă nici nu bănuiau că e casa lor în flăcări.
Alarmați de pompieri, ieșiră cu toții din casă, strigând de
spaimă, agitându-se, neștiind ce să facă, să stingă focul
care deja mistuia bine bucătăria și urma să se întindă spre
casa cea mare.
Antony și cu băieții de la cazarmă nu stătură degeaba, dărâmară repede rămășițele în flăcări ale bucătăriei,
tăiară legăturile cu celelalte clădiri și acareturi și turnară
apă multă să stingă focul. Nori grei de aburi se ridicară
deasupra, în curte. Nici cei ai casei nu stătură degeaba,
aduceau apă de la izvor, se luptau cu fumul și cu flăcările.
Cu multă trudă și spaimă, focul fu învins, când întunericul
se lăsă peste curte. Doar urme de jar încă se mai vedeau
acolo unde fusese focul, care trebuia stins cât mai repede
cu apa multă și pământ. Au rămas toți ai casei și soldații,
să pândească dacă nu apare o nouă izbucnire a focului, din
altă parte.
Zarva și spaima erau atât de mari în locuința lui
Don’ Fabricio, încât cei doi tineri, Antony și Cristina, deabia găsiră un mic răgaz să privească unul la celalalt, plini
de speranță că vor dovedi focul. Incendiul s-a stins, dar
lucirile din ochii celor doi tineri scânteiau în continuare,
chiar și în întuneric.
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În fine, spre zori, când nu mai era pericol de extindere a focului, soldații de la cazarmă plecară la treburile
lor, după ce Don’ Fabricio i-a omenit cu pastramă și cu vin
bun din pivniță, prilej ca cei doi tineri, Cristina și Antony,
să schimbe, în fine, câteva cuvinte:
- Tu ai descoperit focul din gospodăria noastră?
- Da, eu, draga mea! Eram tot timpul cu ochii pe casa ta. Mă gândeam că poate vei mai ieși o dată în curte, să
te văd.
- Eram la cină cu ai mei. Aveam de gând să ies mai
târziu, înainte de culcare.
- Ce-a fost rău s-a sfârșit. Noroc de camarazii mei și
de voi care v-ați luptat cu focul!
- Dar eu ție îți datorez faptul că nu ne-a luat foc toată gospodăria! Ce ne făceam dacă ne ardea casa?
- Nu vă lăsa Domnul să pățiți un necaz așa de mare!
Dar și Don’ Fabricio ținu să le mulțumească soldaților străini:
- Bravi băieți! Ați făcut o faptă eroică!... Voi ne-ați
salvat casa! Nu pot să vă răsplătesc, Domnul să vă răsplătească!
Spre dimineață, fiecare plecă la postul lui. Antony
intră în pavilionul cazărmii, să se odihnească după acea
noapte de pomină, însă nu putea adormi, gândurile fiindu-i
răvășite de vălmășeala cu incendiul. Ce bine că pagubele
din gospodăria lui Don’ Fabricio nu erau prea însemnate!
Era convins că vor rezidi repede clădirea arsă și nu se vor
simți mult timp urmările focului.
*
Antony nu avu parte de liniște nici în ziua de după
incendiu. A doua zi, când toată cazarma fusese adunată la
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raport, comandantul unității își ridică glasul în fața soldaților:
- Am auzit că cineva din batalionul ăsta nu a respectat consemnul din regulament. Să iasă în față cei ce se simt
vinovați!
Nimeni nu îndrăzni să iasă în fața frontului, pesemne
le era frică de pedepse.
- Hai, vitejilor, acum dați bir cu fugiții? repetă
comandantul tunător porunca.
Spre uimirea tuturor, în fața batalionului apăru un
singur soldat, bătând pasul și salutându-l pe superior. Era
Antony.
- Tu ești acela care ai îndrăznit să nesocotești consemnul, ai lăsat arma în gheretă și te-ai repezit să stingi
incendiul din sat?
- Să trăiți, domn general, eu eram!
- Și dacă voiai să faci o faptă bună în zona civilă,
oare nu trebuia să raportezi comandantului tău direct?
- Să trăiți, domn general… așa am socotit… nu era
timp de umblat după aprobări, lua foc toată casa omului
din vale…
- Rău ai făcut soldat! Orice acțiune fără încuviințarea superiorilor se pedepsește! Vei sta o lună în carceră
la garnizoană!
- Să trăiți dom’ comandant! spuse încet Antony,
vesel că venise vremea să sufere de dragul frumoasei sale
prietene.
- Și cu cine ai mai fost? nu se lăsă comandantul.
Fără să aștepte, camarazii care fuseseră cu Antony
ieșiră și ei, mai curajoși, în față.
- De ce ați părăsit cazarma fără ordin aprobat?
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- Domnule general, zise unul, ne-a luat Antony așa
cumva pe sus, că era în joc gospodăria unui om din vecinătatea cazărmii noastre...
- Putea să ia foc tot satul! Fără ordin nu se mișcă
nimeni din batalion! Ați înțeles? Sergent, și cu ăștia doi, la
carceră! O lună!
- Am înțeles, dom’ general! răspunse sergentul.

Pedeapsa
Antony căzuse în necaz, fără ca în conștiința sa să
aibă vreun pic de remușcare. Știuse bine cum suna regulamentul garnizoanei, dar imboldul inimii fusese mai puternic decât orice interdicție militară. Pentru el, slujirea
unei familii din care făcea parte cea mai dragă ființă, Cristina cea frumoasă și atât de caldă la suflet, era sentimentul
suprem. Putea renunța la orice slujbă, putea ignora orice
ordin, pentru el vocea iubirii era porunca supremă. Era
destul de vesel în carceră, încât se minunau și soldații,
camarazii săi, de acest fapt.
- Antony! De ce strălucește fața ta de atâta bucurie?
Îți place să stai în locul asta mizerabil, ca un răufăcător? îl
dojeni unul din pompierii care stătea și el, fără vină, încarcerat.
- Ei, ce știi tu, Gregory! Nu vezi că acest camarad al
nostru e în al nouălea cer acum? Și pentru ce? Pentru o italiancă de la țară! zise altul.
- Măi, băieți! Vă sunt cel mai recunoscător că ați
sărit în ajutorul bieților oameni din sat! Domnul vede orice
faptă bună! Vom scăpa în câteva zile din acest neînsemnat
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necaz! Dar fapta voastră va străluci de-a pururi, Cel de Sus
vede tot! le răspundea Antony.
Băieții din carceră au înțeles și nu-l mai cicăleau pe
bietul Antony. O lună de zile trecu încet, încet de tot. Dar
trecu.
Cel mai greu, însă, era să treacă această lună pentru
Cristina. Nu-și putea imagina de ce oare Antony nu se mai
arăta în ghereta cazărmii de sus. Oare ce se întâmplase cu
el? Ieșea des în curte, luând cu ea și binoclul. Scruta
cazarma destul de des, dar pe furiș, să n-o vadă taică-su’,
Don’ Fabricio. După două zile de când soldatul francez al
ei nu mai fusese văzut la gheretă, chiar era cuprinsă de
deznădejde. A pățit el oare ceva? L-au pedepsit oare pentru fapta sa curajoasă? Căpătă ceva lămuriri peste o săptămână, când o ceată de soldați din cazarmă venise să
cumpere vin, la piață, unde aveau ei chioșc de vândut vin.
- Domnule militar! Spuneți-mi, dacă este voie, ce s-a
întâmplat cu Antony? Nu l-am mai văzut de câteva zile.
Soldatul întrebat se gândi ce se gândi și în sfârșit îi
răspunse cu sfială, căci o vedea atât de frumoasă:
- Cred că e în arest acum, că au plecat să stingă
incendiul fără aprobarea comandantului!
- Mulțumesc, signore! Domnul să-ți dea inimă bună!
Deci asta se întâmplase cu dragul ei Antony! Acum
știa și ea că trebuie să fie dârză, să aștepte cu multă răbdare, până când bietul Antony va fi eliberat. Doamne ai
grijă de bietul băiat!
După o lună de zile, soldații vinovați ieșiră din arest,
iar Antony reluă straja de la gheretă, să păzească depozitul
cazărmii. Îi vedea din nou pe cei din gospodăria italiană,
care îndepărtau din curte urmările incendiului.
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O zări de câteva ori și pe Cristina, care ieșea din casă când nimeni n-o vedea, având și binoclul cu ea. Privea
cercetătoare spre locul unde era el de gardă. Pesemne îl
vedea la doi pași și se bucura din toată ființa ei de reapariția lui Antony. Simțea că se sfârșește de dorul lui și îi
făcea semne discrete, la care și el îi răspundea cu aceleași
semne de dor. Erau clipe de neuitat. Dar fata dispărea ori
de cate ori ai ei ieșeau din casă, după treburi, prin curte.
Într-o zi, cam după multă vreme, Antony primi iar
ordin să plece prin sat după aprovizionare, ceea ce pentru
el însemna o mare bucurie. N-o găsi la chioșc pe Cristina,
ci pe sora ei. Oricum, era un sentiment plăcut, fiind sora
celei mai dragi ființe din lume.
- Signora Roberta! Buongiorno! Mă bucur să vă revăd. Puteți să-mi spuneți ceva despre drăguța dvs. soră,
Cristina?
- Da, signore Antony. Cristina are azi treburi în oraș,
pe la mătușa ei. Trebuie să-și croiască o rochie nouă.
- Ce frumos! Rochie nouă! Vă mulțumesc din inimă
pentru aceste vești! Spuneți-i că am fost azi prin piață în
scop de aprovizionare…
- Desigur, am să-i spun. Buongiorno!
Seara, din nou în postul lui de pază. Iată, o văzu
revenind acasă pe Cristina, în căruța lor de oraș. Era bine
dispusă și-i făcu semne discrete cu mâinile ei delicate. Coborî din căruță și intră în casă, dar nu înainte de a-l saluta
grațios.
Ce bucurie pentru Antony! Ce idilă fericită, să trăiască acest ocean de fericire pentru o fată frumoasă ca o
zână! Și ce suflet fără pereche pe lume!
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Peste încă o săptămână, avu iar prilej să iasă din cazarmă, tot cu treburi de aprovizionare. De data asta o găsi
chiar pe Cristina la chioșcul de vin.
- Antony! Bucuria vieții mele! Cum de mi-a fost dat
să te văd azi! Nici nu știi cât am așteptat această ocazie!
- Da, frumoasa mea Cristina, comoara sufletului
meu! De când nu te-am mai văzut față în față! Ești și mai
frumoasă! Pe zi ce trece, devii strălucitor de frumoasă!
Dac-ai ști cât mă gândesc în orice clipă numai la tine!
- Ca și mine! Dar am un mic necaz… Nu te superi?
- Ce necaz? Cum să mă supăr?
- Tata, răul de el, mi-a luat binoclul! M-a prins când
mă uitam spre tine, a venit la mine, mi l-a smuls din mâini
și m-a și dojenit: „Aha, te uiți după soldați francezi cu
binoclul? Cine ți l-a dat? Ia dă-l încoace, o să-mi folosească să păzesc via uitându-mă de pe ceardac în vie”. Ce
era să fac, să mă bat cu el?
Antony surâse cu bunătate pe chip:
- Draga mea Cristina! Nu te întrista de acest lucru
mărunt. Putem să mai cumpărăm altul. Să știi însă, ochii
dragostei ne apropie unul de altul cu mult mai mult decât
un binoclu!
- Da, chiar așa este! Te voi avea aproape de inimă în
orice clipă, fie ziua, fie noaptea!
- Ești cea mai mare bucurie a vieții mele! Ești chiar
viața mea, visul cel mai plin de poezie al destinului meu!
Reparații după incendiu
Cei din casa lui Don’ Fabricio nu puteau să stea mult
fără să înceapă să îndepărteze urmele incendiului ce
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avusese loc cu două luni în urmă. La început, curățară bine
curtea de rămășițele incendiului. Apoi cărară movile mari
de lut de cel galben, de undeva dintr-un mal din marginea
satului. Mai adunară și o mare grămadă de lemne, cu scop
vădit de a începe o construcție.
Într-adevăr, Don’ Fabricio îndrăzni într-o bună zi să
dea comanda începerii reconstruirii clădirii arse din ogradă. Adună încă vreo doi țărani meseriași din sat, pesemne
bine plătiți, cu care porni anevoioasa construcție. Ceea ce
era normal pentru unii, era mai puțin normal pentru Antony, adică faptul că Don’ Fabricio punea fără menajamente cele două fete ale sale la muncă. Se înțelege, nici el
nu lipsea de la muncă, nici nevasta sa. Mai adusese ca ajutoare încă vreo doi inși, poate dintre neamurile sale apropiate. Ăștia au fost năimiți pe lângă cei doi meșteri.
Cât de mult ar fi vrut Antony să participe la rezidirea
clădirii distruse, însă el era blestemat să stea locului în
ghereta postului. Era bine, totuși, că putea privi nestingherit ce se petrece în curtea italianului din vale. Parcă i se
frângea inima văzând cele două fete puse la muncă grea,
să care găleți de apă, să mestece cu lopata pământ cu apă,
să frământe cu picioarele lutul galben și cleios, iar apoi săl arunce cu putere în niște cofraje de lemn pentru făcut
cărămizi. Au făcut mii de cărămizi, pe care le-au pus la
uscat prin curte. Peste o săptămână, apăru un fum în curte,
însemnând că au început să coacă cărămizile în foc, întrun cuptor improvizat pentru ars cărămizi. Meșterii pregăteau și niște lemne pentru pereți, uși, ferestre. Șantierul era
mereu în freamăt, de câteva săptămâni. Era o vreme splendidă, ceea ce făcea mult mai ușoară munca.
Antony urmărea orice prilej ca s-o vadă pe Cristina
în curtea italianului, muncind cot la cot cu ceilalți. Fata era
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vrednică, se pricepea la toate muncile, însă doar până la
pregătirea lemnăriei. Acolo erau alții pricepuți, erau meșterii. Când avea un mic răgaz, ea se uita lung în sus, către
cazarmă, acolo unde cineva drag o urmărea cu mare pasiune. Când se putea, îi făcea semne discrete, fără să o vadă
ai ei. De fiecare dată, tânărul cel drag din ghereta cazărmii
îi răspundea cu semne multe, deși discrete, răsplătind
credincioșia cu care ea se uita spre el.
Se apropie ziua când rezidirea clădirii arse se apropia de sfârșit. Mai aveau puțin până să termine fixarea
geamurilor, așezarea treptelor de lemn la ușa de intrare,
așezarea de pietre de râu șlefuite în curte, în fața zidirii
celei noi. Lumea din curtea lui Don’ Fabricio lucra intens
la ultimele amenajări. Cele două fete ale italianului munceau și ele harnice, dornice să vadă clădirea terminată.
Chiar aduseseră în curte un pui de chiparos, ca să-l împodobească cu diferite panglici, de bucurie pentru terminarea
cu bine a construcției.
Antony era încântat urmărind-o pe Cristina cum se
bucură de noua construcție. Ea însă, se vedea, era mai
bucuroasă să știe că cineva drag o vede de sus, decât să fie
încântată de clădirea nouă adăugată gospodăriei. Avea
priviri mereu îndreptate spre omul cel drag al ei. Mâinile
ei mângâiau mlădios pomul de chiparos împodobit în
curte. Ceva o făcea să se bucure de fiecare ramură încă vie
a chiparosului. Acele ramuri verzi erau ca niște lumini ale
libertății, ale frumuseții, ale cerului nelimitat, dincolo de
vârful chiparosului. Parfumul cetinii verzi o îmbia, o făcea
fericită. Implora cerului bunătate, putere divină, binecuvântare, ca să-i ocrotească dragostea ei cea mare. Apoi
ochii ei se întorceau mereu în sus, spre zidul cazărmii,
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acolo de unde cineva o veghea clipă de clipă. Ce sentimente sublime! Ce bucurie de a trăi emoția tinereții!
La rândul său, Antony, parcă uitând cu totul de îndatoririle sale de veghetor în post de pază, o acapara în priviri pe tânăra fată care se comporta atât de tandru cu pomul din curtea din vale a italianului. Era convins că tot ce
făcea scumpa lui Cristina era cu totul numai și numai pentru el. Orice privire a ei în sus, orice semn discret, dar
elocvent, îi întărea convingerea că fata trăiește doar pentru
el. Oh, ce sentimente supreme de adorare a unei ființe
aproape divine, care este atât de aproape de el! Totuși este
îngrădită de opreliștile situațiilor - ale lui, ca ostaș de
cazarmă, ale ei, ca fiică de italian care nu-i prea stima pe
ocupanții străini.

Jurăminte de îndrăgostiți
Vor mai sosi zile ca acestea? Antony așteptase mult
această duminică, în care primise o permisie de mers în
orașul Genova. Asemenea zi ar fi fost pentru el o sărbătoare, o eliberare, măcar pentru câteva ore, de rigorile și de
monotonia cazărmii. Dar el avea în suflet acum o altă
preocupare - era atât de fericit când era de rând cu paza în
gheretă, căci atunci putea privi în vale spre casa unde
locuia fata care-i era cea mai scumpă din lume.
În acea duminică, încă de dimineață, o văzu pe
Cristina cu fratele ei mai mare, Silvano, plecând în căruță,
în oraș. Ea îl văzu pe Antony la postul lui, îl recunoscu, ar
fi vrut să-l salute cât mai larg, dar îi făcu doar un semn
discret, căci fratele ei nu prea era binevoitor ca sora lui să
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aibă simpatii în cazarma francezilor. Așa că acea căruță a
italianului porni cu zgomot la vale, înspre orașul cel luminos al Genovei.
De-abia spre prânz, Antony primi vestea cea bună,
că are permis să plece în oraș. Era bucuros de acest fapt,
avea mare nădejde că o va putea întâlni măcar în treacăt pe
aleasa inimii lui. Plecă în oraș cu încă un camarad, amândoi îmbrăcați în haine curate, de duminică. Chiar arătau
bine, luxos, în acele uniforme de duminică. S-au dus
amândoi în oraș, pe jos, au trecut pe la diferite talciocuri,
ospătării, până când camaradul lui a zis că el vrea sa meargă la o sală de pariuri. Antony nu era interesat de fel de
aceste pariuri, așa că s-au despărțit.
Nu știa Antony unde să meargă să cutreiere orașul,
iar până la ora întoarcerii mai era destul. Mergând el așa
cam la întâmplare de-a lungul străzilor înguste, vechi,
pitorești, ajunse la un fel de arenă unde avea loc o serbare.
Da, era ca o prezentare de jocuri populare, uneori și cu
cântăreți de operetă vestiți în zonă. Și-a zis să plătească un
bilet acolo, să se bucure de spectacol.
Serbarea în sine era excelentă, costumația artiștilor
era exuberantă, pitorească. Și cântecele executate erau
foarte ritmate, specific italiene. Dar lui îi plăceau micile
interpretări de comedii din clasicii de atunci ai operetei.
Erau câțiva interpreți pe care-i apreciase chiar de la
început, având ceva elevat în vocile lor. Din când în când,
gândul lui zbura spre Cristina. Oare unde o fi ea într-o
duminică atât de frumoasă? Ce bine ar fi fost ca și ea să se
bucure de această serbare.
Cum stătea el așa meditativ, vede în partea opusă a
arenei o eșarfă și niște mânuțe care-i făceau semne insis40
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tente. Când văzu acele semne, nu mai putu sta pe loc și
răspunse și el cu aceleași semne. Era chiar Cristina!
Niciunul dintre ei nu mai putea sa urmărească spectacolul. La un semn părăsiră arena, pentru a se întâlni pe o
băncuță de lângă arenă, unde puteau sta numai ei doi.
- Cristina! Tu aici! Ce bucurie pentru mine să te întâlnesc în oraș!
- Da, dragul meu Antony! Cel de Sus ne-a aranjat să
putem să ne întâlnim singuri în oraș, unde nu ne vede nimeni.
- Dar fratele tău, Silvano, unde este? Am văzut când
ați plecat amândoi în oraș, în căruță.
- A, Silvano? El avea treabă în oraș, trebuia să cumpere niște alimente din târg. M-a luat și pe mine, m-a lăsat
aici și mi-a zis că mă va lua înapoi acasă, dar mai spre
seară, după ce își rezolvă treburile.
- Ce coincidență! Și eu am plecat în oraș cu un
camarad, dar el a ales să se ducă la casa de pariuri. Eu nu
am călcat niciodată la astfel de case, nu-mi place ideea în
sine.
- Ce fericire pentru noi doi! Măcar câteva ore putem
să fim singuri, să ne privim unul pe celălalt, să ne bucurăm
împreună...
- Da, scumpa mea Cristina. Ziua de azi este o răsplată a cerului pentru puritatea inimilor noastre, pentru
iubirea cea intensă din inimile noastre…
- Așa e, iubitul meu francez! Ce n-aș fi dat pentru
așa o zi strălucită! Cum ar fi dacă ar veni o vreme în care
fiecare zi să fie ca cea de azi?
- Crezi că putem visa să ajungem liberi, să ne bucurăm unul de celălalt? Să ne îmbrățișăm, să spunem vorbe
de îngeri, să…
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- Eu cred din toată inima că se poate! Simt că cerul
însuși este de partea noastră și ne va oferi această fericire!
Se priveau intens unul în ochii celuilalt! Erau
hipnotizați de iubire și fericire. Erau orele sublime de
trăire ale celor mai înalte sentimente ce pot fi date din cer,
pentru pământeni.
După un timp, de când nu se mai săturau privinduse, Antony fu cel care întrerupse liniștea:
- Cristina, mângâierea sufletului meu! Oare putem
spera să ne unim destinele, să avem o familie fericită, cu
tot ce înseamnă asta, iubire, casă, copii… așa cum au în
general oamenii căsătoriți?
- De ce nu, iubitul inimii mele, cea mai adorată ființă din lume! Cred din toată inima că acest lucru este posibil… Chiar dacă…
- Dacă ce? completă el cu neliniște.
- Dacă părinții mei, rudele mele nu vor fi de acord,
la început.
- De ce să nu fie de acord?
- Știu eu? Cunosc bine gândirea omului de rând de
la noi. Au rețineri pentru tot ce e străin. Pentru ei, totul trebuie să se întâmple doar între italieni. Dar noi vom lupta
să învingem aceste prejudecăți!
Antony își reveni cumva din aceste neliniști din gândurile fetei de lângă el:
- Da, văd că tu întrevezi împotriviri din partea alor
tăi, dar sunt atât de fericit că ți-ai propus să ne luptăm pentru dragostea noastră, pentru viitorul nostru!
- Ce fericită sunt pentru vorbele tale! Doamne, ajutăne să ne găsim fericirea într-o viață frumoasă împreună!
Au mai discutat mult cu privire la aceste aspecte ale
planurilor lor. În cele din urmă, au jurat să fie gând la
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gând, să lupte amândoi pentru dreptul lor la o mare iubire,
în care nimic să nu le umbrească soarta.
- Dar cum va fi, căci tu ești soldat înrolat în armata
franceză? Îți vor da voie să te căsătorești cu o italiancă?
zise Cristina, arătându-și niște îndoieli de care era stăpânită mai de demult.
- Nu cred că ar fi o problemă asta, răspunse el, mângâindu-i părul ondulat, angelic. În cel mai rău caz, pot face
cerere de retragere din armată, să redevin civil. Atunci nu
mai avem nicio piedică să ne căsătorim.
- Dragul meu Antony, văd cât de mult mă iubești.
De aceea merită orice sacrificiu să ne luptăm pentru drepturile noastre, pentru viața noastră împreună!
Se lăsă seara. Silvano reveni la arenă s-o caute pe
sora sa, Cristina. N-o găsi în arenă, în care încă se mai jucau scenarii, dar o găsi în părculețul de alături, discutând
cu Antony. Rămase uimit, cu gura deschisă.
- Cristina! Cine e soldatul ăsta cu care discuți?
- E un băiat de treabă din cazarma franceză de lângă
casa noastră. Un tânăr tare simpatic, pe care-l știu de multă
vreme.
Ca să nu pară cu totul bădăran, Silvano întinse spre
Antony mâna sa mare, de lucrător, scoțând o frântură de
salut:
- Sunt Silvano, fratele Cristinei! Salut, soldatule!
- Salut și din partea mea! Sunt Antony, sergent în
armata franceză.
Multe nu aveau de spus. Silvano urcă în căruță, unde
o urcă și pe Cristina. La urma urmei, având același drum,
îl invitară și pe francez să urce în căruță.
- Hai și tu cu noi, drumul e lung până la casa noastră! zise el cam aspru, dar Cristina îndulci mult această
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invitație cu un zâmbet dulce și o privire angelică, de fată
îndrăgostită toată.
Așa se sfârși acea zi minunată pentru cei doi, pe care
ar fi trebuit s-o țină minte cât va fi lumea această plină de
minuni!

Corespondența
După acea zi minunată de duminică, în care Antony
și Cristina trăiseră cu cea mai mare bucurie divină, cei doi
tineri se simțeau și mai legați prin iubire unul de celălalt.
Nu mai puteau să trăiască fără să știe cât mai multe, unul
despre celălalt. Trebuiau să inventeze ceva, să poată
sparge zidul de opreliști pe care-l crea despărțirea din
cauza canoanelor cazărmii, dar și din cauza rigorilor din
casa lui Don’ Fabricio.
Până la urmă, au stabilit un mijloc de comunicare.
Într-o dimineață, Cristina ieși în grădină, se uită în sus spre
cazarma unde Antony era de serviciu, îi flutură în mână
ceva alb, apoi merse cu acel obiect misterios spre poartă,
deschise poarta, urcă un pic pe cărare, ajunse la un pom
mai bătrân, găunos, flutură încă odată obiectul alb, îl înveli
în ceva maro și-l puse într-o scorbură din copac, acoperindu-l cu frunze verzi. Apoi plecă voioasă înspre casă,
făcând semne dragi înspre Antony.
Acesta începu să-și facă fel de fel de presupuneri în
privința obiectului alb misterios ascuns de Cristina în scorbura copacului. Oare ce putea să fie acolo? Acest gând îl
roase trei zile la rând, până primi ordin de a merge după
cumpărături în oraș. Opri neapărat lângă pomul cel bătrân,
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căută în scorbură, scoase obiectul cel învelit în frunze, îl
desfăcu și găsi înăuntrul lui o coală de hârtie cu scris mic
și ordonat. Era scrisoare de la Cristina!
Ce fericire! Nicicând nu l-a bucurat așa de mult o
scrisoare! Și ce scris frumos, ordonat! Plecă mai departe
cu căruța cazărmii, dar se opri mai la vale, să citească în
tihnă scrisoarea.
Iată ce scria italianca cea zglobie și neasemuit de
frumoasă:
„Scumpul meu Antony,
De ce trebuia să vii tu tocmai de la capătul lumii,
să-mi aduci în spiritul meu de fată simplă din Italia o
avere atât de încărcată de bucurii și gânduri cerești?! Ce
eram eu dacă nu apăreai tu în viața mea atât de neînsemnată! Acum mă simt de parcă aș fi regina lumii, simțămintele mele pentru tine mă ridică pe aripi nevăzute, până
în înaltul diafan al cerului, tresăririle inimii mă fac să te
iubesc din tot sufletul! Zilele îmi sunt pline de nestemate,
de trăiri și gânduri. Cerul îmi pare numai al meu, munții
de la răsărit, dar și marea cu valurile ei nesfârșite spre
apus, sunt ale mele de asemenea. Și asta doar la gândul
că acolo sus, în acea cazarmă cenușie, ești tu, suflet de
înger trimis mie pe pământ, ca să știu și eu ce înseamnă
adevărată fericire în viață, fără de care n-aș mai putea
trăi. Antony meu drag, ai devenit totul pentru mine! Și
noaptea, și ziua, și când muncesc, și când vorbesc în casă
cu ai mei, nu pot să mă despart de imaginea chipului tău!
Sora mea, Roberta, nici nu bănuiește ce e în sufletul
meu! De unde să știe ea ce simte o fată îndrăgostită, dacă
ea încă n-a trecut printr-o asemenea experiență a vieții?
Mă vede transpusă de fericire, mă vede că nu mai gândesc
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la cele ale casei, dar cum poate ști ea ce-i cu mine, dacă
nu a avut și ea parte de o iubire adevărată?
Mi-e dragă sora mea, îmi sunt dragi și mama, și frații, chiar și tata, dar tu ești totul în viața mea! Domnul să
te aibă în pază, să fii mereu lumina din sufletul meu nemărginit!
Cristina - fata cu ochii mari și senini”
Antony, privind aceasta scrisoare măiastră, cu scrisul mărunt și frumos, nu știa cum să înceapă lectura. Se
apropia de slovele scrise de mânuța iubitei sale ca de ceva
sacru. Parcă îi era sfială să nu profaneze mesajul de la un
suflet atât de nobil. În cele din urmă, citi puțin câte puțin
din cele scrise. Apoi reciti cu și mai mare atenție, încercând să intre în adevăratul univers al gândirii și simțirii
celei care i-a scris. Recitind de sute de ori mesajul scrisorii, fu, în cele din urmă, pe deplin transpus în universul
mesajului scris din inima fetei care-l îndrăgea cu atâta
înfocare.
Trecură câteva zile până când Antony înțelese de-a
binelea ce gândea prietena lui dragă scriind o scrisoare atât
de însuflețită. Și trecură încă trei zile până când reuși să
compună o scrisoare de răspuns. Nu era ușor să scrii ceva
unei fete îndrăgostite, încât exprimările din scrisoare să nu
spulbere iluziile de sublim din inima fetei dragi. Așa cum
se pricepu, scrisese următorul răspuns:
„Dragă Cristina, regina sufletului meu!
Ai fost mai admirabilă ca un luceafăr de pe cer, mai
delicată decât cerul Italiei, mai inspirată ca un antic poet!
Ai fost sublimă în cuvinte, în dorințe, în frumusețea ta
nemărginită! Cum aș putea să fiu la înălțimea spiritului
tău? Cum aș fi putut să cred că venind în această anostă
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cazarmă, îmi va dărui Cerul o asemenea bucurie, un asemenea suflet prețios, o fericire fără de margini! Să fie totul al meu, când nu am nimic, decât doar pe tine!
Ești un dar trimis din cer, dar pe care nu-l merit, și
pe care l-am primit pentru ca viața mea să se transforme
cu totul. Apariția ta în viața mea mi-a schimbat tot ce
știam despre lume, despre valorile ei, despre cerul cel
sfânt și despre oameni. Acum trăiesc clipe sublime. Aș
vrea să nu părăsim acest univers al simțirii, al iubirii necondiționate, al devotamentului.
Știu, vor fi mulți cei care vor voi să ne scoată
greutăți în cale, să se împotrivească iubirii noastre. Dar
dacă noi vom fi uniți, cine ne va putea sta împotrivă!
Să fii fericită, să trăiești acele revelații și bucurii din
viață pe care le meriți! Pe curând, bucuria sufletului meu!
Antony”
Metoda de a comunica prin scrisori inventată de
Cristina s-a dovedit a fi nemaipomenită. La două sau trei
zile, tinerii puteau primi scrisori noi, care le bucurau sufletele și prin care își împrospătau mereu sentimentele înălțătoare de dragoste. Aveau lumea lor, totul era frumos,
sublim chiar.
Cu timpul, începură să-și pună întrebări asupra viitorului lor, asupra anilor care vor urma. Oare Antony va
rămâne la nesfârșit în cazarma franceză? Oare Cristina nu
va fi supusă de tatăl ei, cam hapsân, să-și ia un soț, cum
vrea el? Ce vor face ei în cele din urmă, de unde să înceapă?
Au discutat din ce în ce mai mult despre o posibilă
unire a destinelor lor într-o familie, să trăiască uniți,
fericiți, nedespărțiți. Câte visuri frumoase, câte nădejdi!
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Dar, oare, cei din jur vor accepta ceea ce-și doreau ei cel
mai mult?

Don’ Fabricio descoperă scrisorile
Mult timp, o iarnă și o primăvară, au folosit acest
sistem „secret” de corespondență. Deja se înfiripa vara,
toate dealurile erau pline de vii demult înfrunzite, care-și
legaseră rod de viță de vie, semn că roadele viei, la
toamnă, vor fi cât se poate de bogate. Într-o zi, Don’ Fabricio, - ducându-se să-și admire via, neuitând să ia cu el
și binoclul cel luat cu japca de la Cristina, pe care-l
căpătase în dar de la Antony -, zări ceva ciudat tare pentru
închipuirea lui. Era pe deal, la vie, și, uitându-se roată cu
binoclul, o văzu pe Cristina ieșind pe furiș din casă și ducându-se temător la pomul cu scorbură, uitându-se mereu
cu precauție în jurul ei. O văzu cum împăturește o hârtie
albă și o pune în scorbură, învelită într-un postav maro. A,
deci cu asta se ocupă drăgălașa lui fiică! Oare ce ascunde
ea în acea tainică scorbură?
Nu mai avu liniște. Îl cotropiseră o mie de presupuneri. În cele din urmă, având o părere, își dădu seama ca
această ascunzătoare folosită de Cristina este în legătura
cu francezul acela de la cazarmă. Știa el ceva despre cei
doi, că se simpatizează și că uneori discută. Acest lucru
era cât se poate de urâcios pentru el, întrucât pentru un
italian era ultima soluție să-și dea mândra de fată după un
venetic venit de cine știe unde, tocmai unui francez, pe
care toți italienii îi urau.
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Așadar, nemaiavând tihnă să admire viile de pe deal,
se grăbi să ajungă spre casă, dar mai întâi să vadă ce mister ascunde acea scorbură. Intră în curte, apoi ieși iar și
merse pe uliță până ajunse la pomul cu pricina. Duse mâna
înăuntrul scorburii și scoase de acolo un ghemotoc de
postav, din care scoase la iveală o coală de hârtie scrisă de
mână.
- Ciudat, își zise el! Ia te uită cu ce se ocupă fiica
mea!
Citi cu mare obidă acea scrisoare. Una, că nu știa
prea bine carte, se poticnea în cuvinte, nu erau vremuri ca
toți să învețe să scrie și să citească bine. Oricum, fiica sa
scria mult mai corect, mai ordonat și mai gramatical. Dar
în capul lui Don’ Fabricio expresiile fiicei sale se
amestecară. De ce trebuia să scrie ea unui străin, unui
venetic „te iubesc fără margini”, „sunt sfârșită de dorul
tău”, „aș vrea să fug și la marginea lumii cu tine” – erau
vorbe care pur și simplu îl scandalizară. Mai citi odată cele
scrise pe hârtie, dar, înțelegând și mai puțin, simți cum
furia începu să-l înăbușe! Mototoli furios scrisoarea, o
puse în buzunarul flanelei sale nu prea curate, și intră
furios în curtea casei. Nu vroia să intre deodată în casă, de
furios ce era. Își prelungi cât mai mult treburile pe afară,
prin curte, neavând tărie să intre chiar atunci în odaie, să
înceapă scandalul.
Intră totuși în cameră, mânios, bombănind, trântind,
până să se arunce în pat suspinând greu. Treburile i se părură ciudate pentru nevasta sa, care văzu cât de tulburat
este bărbatul ei.
- Ce-i cu tine, măi, omule? Ce-ai de ești atât de cătrănit?
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- Lăsați-mă! Lăsați-mă că-mi vine să urlu, să strig,
să fac prăpăd! Nu mă mai zgândăriți!…
- Da’ ce-ai, măi, spune odată! Ce-ai pățit?!
- Cum ce-am pățit? Uite la fetele astea… te omori
pentru ele, să le crești, să le faci zestre, și ele…
- Ce-ai cu fetele?!…
- Cum ce am? Uită-te tu aici! Uită-te și tu, aia mică,
uite cu ce se ocupă răsfățata ta de fiică, Cristina! Halal
creștere! Halal ascultare de părinți!
- Mă înnebunești, omule! Ce-ai găsit așa de fioros în
acea hârtie?
Roberta, fata cea mare, dar mai ales Cristina, s-au
înroșit la față din cauza scandalului iminent. Știau ele cam
ce descoperise tatăl lor, așa că așteptau îngrozite izbucnirea lui Don’ Fabricio.
- Citește, măi nevastă, aici, să vezi ce îndrugă
mezina ta fiica unui străin!
- Nu știu să citesc! Ce-ai citit tu acolo?
- Ce să mai citesc! Niște nebunii! Măi, fato, Cristina,
d-aia te-am dat să înveți să citești și să scrii, ca să torni
asemenea nerozii unui venetic? De-aia te-am crescut și țiam dat educație, cât de cât, ca tu să prăpădești totul la
prima aprindere de călcâi? Merită pusă pe foc aceasta
hârtie, darămite s-o mai citească cineva!
Așa și făcu Don’ Fabricio, mototoli scrisoarea și-o
aruncă în foc, unde flăcările o mistuiră imediat. Cristina
stătea ca o pisică sălbatică, gata – gata să se repeadă la
taică-su, să salveze scrisoarea din mâinile sale. Rămase
înmărmurită, n-o făcu. În schimb, ieși furtunos din odaie,
trântind tare ușa. Se duse în vie, se ascunse și nu vru să
vină în casă nici la prânz. Trebuia să se ducă Don’
Fabricio s-o caute și să-i poruncească să intre în casă.
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Cert este că acea scrisoare n-a mai ajuns la Antony,
destinatarul ei. Așteptă băiatul cât așteptă, până să capete
învoire de mers în oraș. Se duse repede la copacul cu
scorbură, acolo nici urmă de scrisoare! Ce s-o fi întâmplat?
La întoarcerea din oraș, se uită lung la taraba cu
vinuri a lui Don’ Fabricio. Acolo, pustiu. Se mai uită lung
și la casa Cristinei, când ajunsese în dreptul ei. Acolo, de
asemenea, nu era nici o mișcare, părea totul pustiu.
Se întristă. Se însera, soarele spre apus nu mai
încălzea, deși strălucea. Cu greu trecură seara și dimineața
care urmă. Plecă iarăși la postul lui din gheretă și începu
să se uite neîncetat înspre gospodăria Cristinei. În sfârșit,
cam târziu, apăru fata în pridvorul casei, păși în grădină,
iar de acolo se uită la deal înspre gheretă. Se opri, se bucură văzându-l și-i făcu semne de bucurie cu brațele larg
deschise.
În sfârșit, toate lucrurile se lămuriră. Antony află
cum Don’ Fabricio descoperise scrisorile pe care le
ascundeau cei doi. Furia italianului fusese mare și-i interzisese fiicei sale să mai comunice cu soldatul francez. Dar
cei doi tineri continuau să-și facă semne, deși de la
distanță, și dragostea lor era la fel de înflăcărată. Uneori, e
drept, nu prea des, aveau prilejul chiar să se întâlnească
față în față, fie la chioșc, fie pe drumul spre oraș. Atunci
petreceau împreună clipe sublime, atât de valoroase, atât
de unice!
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Concertul din curtea lui Don’ Fabricio
Tinerii continuau să comunice între ei, e drept, ceva
mai anevoios, de când nu mai puteau folosi „cutia de scrisori” din scorbura copacului. Dar ei tot comunicau, fie
prin semne, când Antony era de gardă, fie folosind
anumite prilejuri, cum ar fi ieșirile în oraș, sau învoirile lui
Antony de a merge după cumpărături. Atunci, fie el avea
privilegiul să discute față în față cu sclipitoarea de
frumusețe Cristina, fie să schimbe câte o scrisoare prin
intermediul Robertei, sora mai mare a Cristinei, când
aceasta era la chioșcul de vinuri.
Ar fi fost foarte frumos ca această idilă între cei doi
îndrăgostiți să-și urmeze firesc acest curs romantic și
inocent, luni sau poate chiar ani de zile, însă nici timpul nu
sta pe loc, nici evenimentele nu se lăsară așteptate să
apară. Antony și Cristina simțeau nevoia de o dedicare
deplină unul pentru celălalt. Începuseră chiar să-și imagineze cum ar putea să devină în viitor o familie a lor, ca-n
Rai, să fie toată ziua unul alături de celălalt, suflete pe deplin devotate. Cerul era de partea lor, natura cu parcurile,
viile, marea cu valuri, erau și ele de partea lor. Ceea ce
mai trebuia învins era încăpățânarea unor oameni de a le
oferi libertate deplină pentru a-și duce la îndeplinire visul
lor suprem. Și aceștia erau chiar părinții fetei, dar și mai
marii din garnizoana lui Antony.
Tinerii credeau că, în cele din urmă, vor fi în stare să
înfrângă împotrivirea tuturor obstacolelor în calea fericirii
lor. Erau profund angajați să-și construiască viitorul lor
minunat, luptându-se cu înverșunare cu prejudecățile aces52
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tei lumi. Erau atât de încrezători că aveau suficientă putere
să lupte. Dar de unde să înceapă această mare bătălie?
Cristina a și scris lui Antony că ea are curajul să înceapă prima demersurile căsătoriei cu el, mult prea îndrăgitul ei francez. Era de așteptat ca și Antony să facă și el o
încercare în situația lui de militar, să meargă la comandanții lui, să ceară dreptul de căsătorie cu italianca care-i
era atât de dragă.
Dar, până să se decidă cei doi să facă acest pas, se
petrecură unele evenimente în casa lui Don’ Fabricio.
Într-o duminică, Antony văzu că în vale, în curtea
italianului, se adunase multă lume, unii chiar arătând a
personaje impozante, bine îmbrăcate, ca de la oraș. În curând, zarva din curte se înteți. Veniseră și niște oameni cu
ceva instrumente de cântat, ca niște clarinete sau țambale
și tobe. Mai veniseră vreo trei cu viori și violoncele. Era
pregătire de spectacol mare. Nu era de mirare, lucruri asemănătoare se petreceau des în curtea italienilor din împrejurimile Genovei.
Nu statură mult la discuții, și se porniră de spectacol.
Întâi viorile scoaseră sunete scâncite, melancolice, de își
ciuliră urechile toți vecinii lui Don’ Fabricio. Oare ce o fi
în casa acestuia? Cine sunt cei care umplură curtea?
Avea să afle Antony, doar după trei zile, ca Don’
Fabricio sărbătorise logodna fiicei sale mai mari, Roberta,
cu un oarecare flăcău, fiu al unuia dintre cunoscuții săi,
dar dintr-un sat genovez mai îndepărtat.
Dezmățul cu acești invitați și muzicanți ținu toată
ziua, chiar spre noapte. Se cântară, cam lălăit, toate canțonetele și cântecele cele obișnuite ale genovezilor la toate
prilejurile de serbare populară, sau chiar de natură națională. Instrumentele muzicale păreau însă că dominau toată
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acea gălăgie din curte. Se întinseseră niște mese în curte,
unde s-au adus fel de fel de mâncăruri tradiționale, ca
oaspeții să fie mulțumiți. Bineînțeles, Don’ Fabricio nu se
zgârci să scoată vin din cel mai bun din beciurile sale, ca
să le arate oaspeților cât de însemnat este negoțul său cu
vinuri alese.
Lumea chefuia, vorbea în gura mare, se chiuia, muzica rar se oprea, ca acei muzicanți să deguste și ei ceva
din bunătățile aduse lor. După masa cea mai însemnată,
oaspeții se porniră pe dansuri, destul de maestre, fiind
renumiți genovezii pentru asta. Apoi toți se așezară iarăși
la mese, să-și mai tragă sufletul, să mai asculte muzică.
S-a trecut la spectacol. Apăru un tânăr cântăreț, careși începu recitalul cu niște vocalize ca de tenor. Interpretă
foarte reușit niște canțonete italiene, de credeai ca era de la
operă. După acest personaj, se dezlegară vocile și fel de fel
de persoane se ridicară de la mese pentru a cânta ce știau
ei mai bine. Erau mai multe domnișoare, doamne, sau grupuri de persoane, ca-n familii de italieni care-și expuneau
talentul la cântat.
De bună seamă, Antony, fiind toată ziua de strajă la
gheretă, avu ce vedea de-a lungul zilei. Era chiar emoționat de toate acestea. Cum era de așteptat, nu se putea ca
persoana sărbătorită, Roberta, să nu fie invitată, împreună
cu logodnicul ei, un tânăr impozant, dar nu chiar rupt din
soare, să cânte și ei în duet o canțonetă. Evident, cei doi
tineri nu se făcură de râs, interpretând cât se poate de
onorabil canțoneta aleasă de ei.
La urma urmei, Antony rămăsese cu sufletul la gură,
cum s-ar zice. Au invitat-o și pe Cristina să cânte în fața
oaspeților. Fata era sfioasă, se cam codea, dar, de voie, de
nevoie, ajunse în fața oamenilor care o priveau. Se făcu
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liniște. Chiar și muzicanții se opriră. Toată audiența era cu
privirile ațintite asupra tinerei fete a lui Don’ Fabricio,
nebănuind până atunci că el avea în casa lui o asemenea
frumusețe de fată. Desigur, ea era frumos îmbrăcată ca
pentru logodna surorii sale, dar ceea ce copleși audiența
era frumusețea ei, venită parcă din cer.
Cântă ea ceva copilăresc la început, ca să-și învingă
emoțiile. Apoi alese să cânte niște canțonete strălucite,
care-i uimiră pe toți. Oare de unde avea atâta talent o fată
de la țară? Și ce frumusețe aproape nepământeană!
Succesul era deplin. Interpretă una după alta canțonete, din ce în ce mai convingător. Muzicienii se asociară
încet-încet s-o acompanieze. Chiar și sunetele viorilor și
ale clarinetelor intrară pe rând în acordul interpretării. Te
simțeai ca la un spectacol veritabil de operetă, foarte apreciat de italieni.
Tenorul care cântase la început, rămase și el mut de
uimire la interpretările nesperat de reușite ale acestei inocente copile a lui Don’ Antonio. Veni lângă Cristina, o
felicită și o invită să cânte împreună cu el vreo câteva
napolitane, bine știute chiar și la Genova. Se înțelege,
vocile lor se armonizau perfect, cei de la serbare nu au
avut ce regreta.
Când se terminară reprezentațiile cântate, Cristina
de-abia căută un prilej să fugă din acea curte plină de
oaspeți gălăgioși, să se retragă în livadă, de unde căută să-l
vadă pe omul ei cel mai drag, pe Antony, care, știa ea
bine, privea de-acolo, de sus, cu mare nedumerire, toate
aceste întâmplări din curtea casei ei. Se văzură unul pe
celălalt și își făcură semne dragi. Deci totul era foarte bine,
nici un motiv de neliniște.
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O zi de vis
După logodna surorii sale, Cristina simți parcă ceva
neliniști în subconștientul ei. Văzuse cum sora ei trebuie
să se mărite cu un om ales de tatăl ei, om pe care Roberta
nu l-ar fi ales niciodată, dacă era după voia ei. Dar acum
ce putea face biata de ea, trebuia să se supună, în așteptarea unor zile mai fericite.
Abia după această logodnă, gândurile Cristinei începură să fie preocupate mai intens de bătălia pe care fetele
tinere, de seama ei, trebuia s-o ducă cu părinții lor, când
venea vorba de alegerea viitorului soț. Copilele din vremurile acelea arareori erau ascultate în dorințele lor pentru
viața lor viitoare, părinții aveau autoritate absolută în a
hotărî soarta tinerelor fete. Băieții, da, ei puteau să-și impună mai ușor viitorul căsniciei lor, și chiar reușeau de
cele mai multe ori. Pe când bietele fete…
Dar ea, Cristina, știindu-l bine pe tatăl ei, cunoscându-i încăpățânările, se decise că va lupta aprig pentru
drepturile de a alege singură omul pentru viața ei. Nici nuși putea închipui o căsnicie, ca acest om să nu fie Antony!
Împrejurimile orașului Genova erau binecuvântate
cu o zi de duminică senină, de vis. Cristina și Antony se
vorbiră ca în acea duminică, în caz că el va primi învoire
de la cazarmă, să facă împreună ascensiune pe culmile
dealului de lângă casa lor, să admire frumusețile locurilor
din jur. Așa a și fost, Antony primi învoire să meargă în
oraș, iar Cristina găsi un motiv să dispară de acasă, așa că
cei doi se întâlniră pe cărarea de la marginea viei, ce urca
domol spre coama colinei.
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De cum se văzură singuri, se îmbrățișară cu foc, și
nu o dată, ci de mai multe ori. Sub lumina caldă a zilei
fără niciun nor, cu cer albastru, se priveau neîncetat unul
în ochii celuilalt. Ce mistere ascundeau acei ochi dragi,
câtă bucurie se revărsau din inimile lor!
- Hai să grăbim pașii, să urcăm cât mai sus, să nu ne
vadă de acasă pe cărările viilor! zise Cristina, cu ceva griji.
Au urcat cât mai sus, mereu mai sus, de-a lungul
viilor. Era o liniște peste tot ca-n Paradis. Frunzele viței de
vie de-abia se mișcau clătinate de adieri rare de vânt ușor.
De la o vreme, cărările pe colină se înălțară atât de
sus, încât ajunseră în poiana de pe culmea colinei, lângă o
pădure de castani. Ce loc mirific și câtă liniște și romantism!
- Dragul meu Antony, hai să stăm aici, pe iarba
poienii de unde putem admira panorama întregului oraș,
dar și a portului cu sutele de corăbii din zare.
- Dacă tu voiești astfel, răspunse Antony cu glas
duios.
Nu se putea o vreme mai frumoasă decât în acea zi
înainte de amiază. Nici un nor pe cerul albastru ca safirul.
Nici o boare de vânt care să amintească de nori și furtună.
Totul într-o armonie cerească, aducând o pace și bucurie
în sufletele lor. Cei doi tineri, luându-și mâinile unul
celuilalt, stăteau aproape unul de altul și se uitau la
minunile ce-i înconjurau. După multă tăcere contemplativă, Cristina se decise să-i vorbească iubitului ei:
- Antony, ce cald și bine e aici. Nu vrei să rămânem
pe veci în această liniște?
- Ar fi nemaipomenit. Am sta așa toată vara, toată
viața. Dar ce ți se pare cel mai frumos în acest loc?
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- Cât de minunat este că pot sta alături de tine, să
simt îmbrățișările tale. Cel mai scump lucru este liniștea
pe care mi-o inspiră apropierea ta, Antony. Oare cât timp
vom fi lăsați să stăm în acest loc minunat?
- Nu știu, scumpa mea! Ai dreptate, în astfel de loc
am vrea să rămânem pe veci. Oare așa era în Grădina
Eden, pentru primii părinți ai omenirii?
- Cred că da! Însă și acolo a venit neliniștea, apoi
suferința. De ce oare?
- Nu au știut ei să se limiteze la ceea ce le era permis
să facă, ca act de ascultare. Nu ar fi fost așa de bine dacă
ei ascultau frumoasele sfaturi ale Creatorului?
- Dacă ar fi ascultat! Dar ei au greșit, a venit pedeapsa pentru neascultare, zise Cristina cu o umbră de tristețe
în privirile ei.
Dar nu pentru a regreta istoria omenirii au venit ei
doi în această mirifică poiană. Aveau ei atât de multe
lucruri minunate de povestit.
- Antony, tu vezi cum marea sclipește acolo în depărtare, unde se întâlnește cu cerul, la orizont?
- Da, văd, scumpa mea. Se pare că acolo se întâlnește aerul răcoros al mării, cu cel cald din văzduh. Se
creează acolo mici valuri, pe care razele soarelui le fac să
sclipească.
- Ce minunat! Antony, te-ai gândit la viața noastră
viitoare, cum va fi dacă ne căsătorim, și unde va fi casa
noastră?
- M-am gândit de multe ori. Încă nici eu nu știu totul
despre viitorul nostru. Poate găsim undeva un adăpost
chiar în orașul Genova. Sau poate o sa fugim de aici de
împotrivirea rudelor tale, și-atunci ne vom duce dincolo de
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mări, la Marseille, și de acolo la Lyon, acolo unde locuiesc
părinții mei, și unde am neamuri numeroase.
- Oricum, zise Cristina, oriunde va fi frumos. Doar
să te știu atât de aproape de mine, de copiii noștri, pe care
Cel de Sus ni-i va dărui.
- Ce frumos spui toate acestea! Și eu îmi doresc
același lucru. Să te știu regina casei mele. Ce minune ar fi
în viața noastră!
Ziua era într-adevăr generoasă. Soarele revărsa raze
blânde peste toată poiana și pădurea din apropiere, dar și
până în îndepărtatele zări ale mării. Corăbiile își vedeau
netulburate de drumurile lor întortocheate din golful
orașului, dar și la ieșirile spre marea largă. O puzderie de
bărci mai mari și mai mici de pescari roiau în jurul
țărmurilor, sau chiar în larg. Și peste toate era o liniște, o
liniște divină.
În extazul acestor priveliști, Cristina îi mărturisi
dragului ei Antony:
- Natura e atât de bună cu noi! De ce nu sunt și
oamenii la înălțimea naturii?
- Vezi, scumpa mea comoară, acum avem vreme
splendidă. Dar și vremea poate deveni sălbatică,
nemiloasă, potrivnică omului. Să ne gândim la iernile
cumplite… sau la furtunile de pe coastele ținuturilor
străine...
- Da, știu ce vrei să zici! Dar noi simțim acum atâta
liniște, atâta bucurie în inimi, de ce să ne amintim de
răzbunările naturii asupra oamenilor care fură din
comorile ei?
- Așa este. Dar mai bine să ne gândim la viitorul
nostru. Ce vom face dacă părinții tăi nu vor dori să ne
unim destinele?
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- Nici nu mă gândesc că nu vom reuși! Ne vom lupta
cu toate mijloacele ce ne stau în putere!…
- Să fie așa cum dorește inima ta generoasă!
Au discutat multe din frământările lor. Dar soarele
nu ținea cu ei și, încet-încet, se inclina spre asfințit. Au
fost nevoiți să se gândească să se întoarcă în vale, el la
cazarmă iar ea la casa ei, unde, desigur, era o mare
frământare datorită dispariției de acasă a Cristinei.
Cât de dulci au fost ultimele îmbrățișări pe care
tinerii și le-au acordat unul altuia înainte de a se despărți!
Și cât de dulce a fost acest ultim dialog dintre ei:
- Antony, să nu uităm niciodată această minunată zi,
și aceste minunate jurăminte pe care le-am făcut amândoi!
- Da, frumoasă Cristina! Nicicând nu vom uita
această zi senină, cea mai frumoasă din viața noastră!

Răzbunarea lui Don’ Fabricio
Nici nu ieșise bine Cristina din casă, că toată lumea
s-a alertat unde a dispărut fata. După un ceas, îngrijorarea
chiar crescuse și mai mult, mai ales între mama Cristinei și
soțul ei.
- Unde a dispărut Cristi? se lamenta mama.
- Crezi că știu? Ce zi e azi? Duminică? făcu Don’
Fabricio.
- Da, duminică. O fi plecat în oraș! Dar de ce a plecat pe furiș?
- Cred că știu de ce! Tot neisprăvitul ăla de caporal
francez e de vină! Să vezi ce tărăboi fac!
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Au fiert așa câteva ceasuri, apoi s-au pus pe așteptat.
Ar fi plecat în urma lor să-i caute, dar cine știa unde
plecaseră...
Nu le-a mai rămas decât să aștepte, dar o făceau cu
mânie, gata-gata să se răzbune crunt pe cei doi nesupuși.
Veni fratele Cristinei, Silvano, din oraș, cu căruța
lor, și fu imediat supus întrebărilor:
- Știi că sora ta, Cristina, a dispărut de dimineață deacasă și nici acum n-a venit? Ai văzut-o cumva prin târg?
- Nu, n-am văzut-o, răspunse fratele nedumerit.
- Doamne, ce lucru necurat! reluă Don’ Fabricio
lamentându-se cu ochii scăpărând de mânie. Să vedeți ce-i
fac eu la fugară dacă mai calcă pe acasă!
După chinurile cumplite ale așteptării, poarta de la
intrare în gospodăria lor se întredeschise și apăru spășită
Cristina. Nu prea avea curajul să intre în casă. Ieși Don’
Fabricio pe cerdac, cu chipul desfigurat de mânie.
- Spune-mi unde ai umblat toată ziua!
Cristina, înfricoșată, nu avea curaj să spună, mai
degrabă tăcea, ceea ce-l înfurie și mai tare pe Don’
Fabricio.
- Hai, răspunde! se luă de ea și mama ei, care apăruse pe cerdac, ieșind din casă.
Cristina prinse un pic de curaj, cât să răspundă:
- Am fost pe aici, pe aproape, la deal în vie!
- Așa! Tu umbli cu soldați străini prin vii!? Să vezi
ce vă fac eu la amândoi! Treci acum în casă!
Era o tăcere sumbră prin odaie. Don’ Fabricio nu
mai răbda să tacă și începu să amenințe:
- Să vedeți ce pedeapsă vă dau. S-o creadă nerodul
ăla de francez că las fata după capul lui. Câtă ură am prins
pe voi doi, să-mi faceți așa ceva! Și doară presimțeam eu
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ceva că voi ați fugit prin vie. Am ieșit pe povârnișul viilor,
cu binoclul în mână, m-am uitat prin vie peste tot, poate
doar-doar vă zăresc. Unde ați fost?
- Sus, în poiană, tată…
- Ahaaa! Nefericiților! Așa-mi faceți voi mie?! Să
vedeți ce pățiți mâine de la mine!
Și se ținu de cuvânt zapciul de Don’ Fabricio. A
doua zi, încă foarte devreme, își luă inima în dinți și apăru
în fața porții de intrare în cazarma franceză. O santinelă îl
văzu stând la poartă și-l întrebă ce vrea.
- Vreau degrabă să vorbesc cu comandantul!
- Dar ce aveți așa de important să vorbiți, de-ați
venit cu noaptea-n cap?
- Pentru mine e foarte important ce am de zis. Te
rog, te implor, lasă-mă să vorbesc cu comandantul…
Santinela se cam codea să dea curs cererii lui Don’
Fabricio. Totuși, trecând pe acolo un căpitan pe care-l
cunoștea santinela, i se adresă:
- Domnule căpitan, acest italian a venit să vorbească
ceva musai cu comandantul!
Căpitanul îl măsură din ochi, apoi neștiind ce să
facă, îi zise:
- S-aștepte aici. Să văd ce zice domnul general.
Nici nu așteptă mult italianul, că veni dinspre pavilionul generalului un soldat să-l cheme pe Don’ Fabricio la
audiență. Acesta îl urmă pe coridoare întortocheate ale
pavilionului, până ajunseră în fața camerei unde era generalul.
- Așteaptă aici, îi zise soldatul. Apoi intră în camera
generalului, spunând că a venit italianul.
- Să intre! dădu poruncă generalul.
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Don’ Fabricio intră cu frică la general, făcând plecăciune, cum se cuvenea.
- Spune-mi de ce mă deranjezi la ora asta matinală?
zise generalul, în franceză, iar un aghiotant îi traduse italianului.
Își reveni din emoții Don’ Fabricio, ca să înceapă să
se smiorcăie:
- Domn general! Faceți-mi dreptate! Am două fete și
doi băieți la care țin foarte mult, sunt copiii mei… dar un
soldat din cazarma dumneavoastră s-a legat de fiica mea
cea mică, și-a început să-i sclintească mintea…
- Dar ce i-a făcut fiicei dumitale? era curios generalul.
- Ascultați, domn general!… ieri toată ziua am fost
neom, fata mea a fugit de acasă și s-a dus cu sergentul din
cazarma dumneavoastră în vie, sus în poiană! Iar noi toți
am stat în casă s-o așteptăm până spre seară!… și ea nu
mai venea… că era fugită cu sergentul acela Antony!
Doamne ce zile am ajuns să trăiesc! Fata mea cea mai
răsfățată, să facă ea una ca asta! Dar de vină e și sergentul
ăsta al dumneavoastră!…
S-a plâns mult, cât a putut Don’ Fabricio și cât a
putut să-l suporte generalul, care, în final, îi zise:
- Ajunge, italianule! Te înțeleg! Pleacă acasă și așteaptă să vezi ce-i fac eu sergentului! Sigur îți va plăcea!
Fortăreața din Toulouse îl așteaptă!
Ajunse Don’ Fabricio mai răcorit acasă. Intră cu
hotărâre în odaie, ca să anunțe victorios:
- Na, v-am făcut-o! Crezi, tu, copilă, că faci de capul
tău în casa asta? Mi-a dat generalul francez dreptate. Să
vezi ce-i face sergentului neisprăvit!
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- Tată, îmi omori viitorul! Cum ai putut să faci una
ca asta?! Te urăsc! Nu mai vreau să stau în casa asta!…

Exilarea lui Antony
Șeful garnizoanei nu mai era unchiul său; acesta fusese mutat la o altă garnizoană, tocmai în Spania. În locul
său venise un alt general, care încă nu-l cunoștea pe Antony. În urma plângerii unui italian, adică a lui Don’ Fabricio, generalul nu stătu mult pe gânduri, așa că îl chemă
la raport pe sergentul Antony.
Acesta cam presimțea motivul pentru care îl chemase generalul, așa că se pregăti să audă cuvinte grele din
partea comandantului garnizoanei, cel care, în mod obișnuit, nu l-ar fi chemat niciodată în salonul său.
- Tu ești sergentul Antony, cel din Lyon! tună generalul, cu sprâncene mari, încruntate și cu pântecele uriaș,
de nu-i încăpea în tunică.
- Da, să trăiți domn general… eu sunt!
- Halal soldat francez! Ce cinste faci tu garnizoanei,
precum și țării tale, Franța, prin ceea ce ai făcut în cartierul acesta al Genovei?!… Spune cinstit cum s-au întâmplat lucrurile!
Antony simțea cum îl îneacă emoțiile. Aici nu era
vorba doar de propria lui soartă, ci și de viitorul său alături
de frumoasa Cristina, fata care-i era cea mai dragă din
lume. Reflectă cam mult până să găsească vorbe de răspuns către general.
- Hai, răspunde, viteazule! răcni încă o dată generalul.
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- Să trăiți domnule general… eu țin foarte mult la
fata aceasta din Genova.. este viața mea… aș da orice
pentru ea… nu vă supărați pe mine domn’ general…
- Și cu consemnul cazărmii cum rămâne? Știi că nu
aveai voie să te asociezi cu nici un localnic? Ce scrie în
regulament?!
- Domnule general… știu că nu este voie, dar eu…
cum să vă spun… o prețuiesc cel mai mult pe fata asta!
- Ia uită-te la el! Ce-i aici, garnizoană sau șezătoare
de italieni! Ai încălcat grav consemnul cazărmii și vei fi
pedepsit! Poți pleca!
- Domn general…
- Nimic! N-am ce să mai discut cu un soldat nesupus! Pleacă!
Cumplită lovitură pentru sergentul Antony! Cum se
strică toate lucrurile bune, iar răutățile lumii copleșesc degrabă orice stare de fericire!
Ajuns în pavilionul în care era cartiruit, se așeză pe
un pat meditând la cele întâmplate. Aștepta să preia schimbul la pază în gheretă, însă nu i s-a mai permis. Au venit
doi soldați și l-au dus către locul în care se făcea carceră,
încăpere pe care, de altfel, o mai cunoscuse. Nu se știa cât
timp urma să stea acolo. Începu o perioadă lungă de
așteptare, fără posibilitatea de a prevedea un sfârșit anume.
Stând el așa încarcerat, îi veni în minte să se roage
de un camarad, să strecoare cumva o scrisoare către Cristina, atunci când acest camarad va primi o învoire în oraș.
Camaradul lui înțelese situația, și chiar după două zile avu
ocazia să iasă din garnizoană, și, în drum spre oraș, intră la
chioșcul de vinuri al lui Don’ Fabricio, doar cât sa ofere la
cineva scrisoarea lui Antony. Nu era acolo Cristina, ci
doar sora ei, Roberta, care promise că îi va înmâna pe as65
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cuns scrisoarea către sora ei. Această mică reușită îi aduse
oarecare liniște în sufletul greu încercat al lui Antony.
Cristina, de-a dreptul, se sperie de veștile aflate prin
scrisoare de la Antony. Adică, după ce ea suporta atâtea
constrângeri din partea familiei, acum vin vești și mai
groaznice din cazarmă! Simți cum pământul i se clatină
sub picioare, și o neliniște greu de stăpânit i se strecură în
suflet.
Oare ca va urma? Oare va putea Antony, care ține atât de mult la ea, să facă ceva, să iasă din acest ghem de
necazuri?
Cu mult mai greu decât înainte, cei doi tineri reușeau
să corespondeze între ei, bineînțeles, prin intermediul
camarazilor lui Antony. Erau și scrisori care nu mai ajungeau, dar, în mare, fiecare dintre cei doi știa, cât de cât, ce
se întâmplă.
Toate astea au mers așa până într-o zi când Antony
primi ordin să iasă din carceră și să-și pregătească valiza și
lucrurile de plecare. Află că va fi deportat din Italia
undeva în sudul Franței, la o altă cazarmă.
Nici dacă ar fi coborât un trăsnet din cer, nu l-ar fi
speriat așa de tare pe bietul Antony. Simțea că această
veste îi retează toate șansele, toate speranțele unui om. Să
plece în necunoscut, lăsând departe pe cea mai dulce ființă
din viața lui! Ce lume dușmană, nedreaptă, pusă doar pe
stricat cele mai nobile sentimente! Mai bine și-ar pierde
viața, decât să îndure o despărțire aproape definitivă de
aleasa inimii sale!
Mai avea vagi speranțe că poate destinul i se va
întoarce favorabil, poate cineva se va îndura de el, de
soarta sa, să nu arunce în prăpastie o idilă atât de dulce cu
italianca lui frumoasă ca o nestemată rară. Se ruga întruna
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să vină un mesager al cerului, să vestească libertatea, să
redea demnitatea la doi tineri care erau atât de fericiți.
Mai erau trei zile până la îmbarcare pe vasul din portul Genovei ce urma să plece spre Marseille. Ce puteau
oare să facă cei doi tineri ca să împiedice crunta lor despărțire? Antony deja își făurea planuri de viitor. Rămânea
o singură cale. Chiar dacă va ajunge în Franța, va cere să
demisioneze din slujba din armată, ca să poată să se întoarcă liber în Italia, unde îl aștepta cu atâta drag frumoasa
Cristina. Da, acesta ar fi fost planul cel mai bun. Deci va
trebui să treacă cu răbdare prin toate aceste încercări.
Reușiră tinerii să mai schimbe două scrisori între ei,
tot cu ajutorul camarazilor. Perspectiva era sumbră pentru
amândoi. Antony îi transmise prin scrisoare planul său de
a reveni în Italia, de-a o lua pe Cristina ca soție, cu orice
preț, chiar să și fugă în lumea cea mare împreună cu ea,
dacă Don’ Fabricio va fi înverșunat împotriva lor.
Mai era o zi până la groaznica plecare spre nava
militară din port. Clipele treceau apăsător. Nici o speranță
de schimbare a sentinței nu se întrezărea. Nu putea evada,
căci devenea fugar, iar intrările și ieșirile din cazarmă erau
bine păzite. Și-apoi, odată evadat, ar fi fost lesne urmărit și
deferit justiției militare pentru crimă de trădare de țară.
Așa că toate căile rămâneau închise.
Dar măcar s-o mai vadă pe Cristina pentru ultima
dată, în drum spre îmbarcare în port. Află ziua, dar nu și
ora la care va pleca spre port. Poate vor avea șansa unei
revederi pentru ultima dată înainte de plecare. Poate le va
oferi Cel de Sus această șansă!…
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Ultima îmbrățișare
Ziua cea tristă sosise. Șefii garnizoanei erau intransigenți: Antony va pleca spre Franța cu nava militară, nici
nu se mai punea vreo tocmeală în acest sens. Încă din zori,
cei din garnizoană se treziră hotărâți și veniră la Antony
să-l anunțe să fie gata de plecare, deși el era deja treaz de
când lumea, mereu cu gândul la trista plecare. Nici nu
stătură mult la vorbe, mâncară ceva în fugă și haide la
drum! Doi caporali și-un sergent urma să-l ducă pe Antony la navă și să-l predea oștenilor de acolo. Porniră la
drum într-o șaretă a garnizoanei, în care încărcaseră puținele lucruri ale lui Antony.
Cristina știa și ea că în acea zi urmau să-l ducă pe
Antony la îmbarcare spre Franța. Nu dormi noaptea, veghind toate zgomotele pe ulița care ducea spre cazarmă.
Când văzu că prin poarta cazărmii pornise la vale o șaretă,
ieși pe furiș din casă, se strecură pe uliță și fugi mai la
vale, să aștepte șareta mai încolo de casa ei, să nu fie
văzută de cei din casă. Se adăposti în spatele unui stejar
mare, așteptând șareta care venea de sus. Când să ajungă
în dreptul ei, ieși în drum, strigând la soldații din șaretă.
Câțiva pași mai la vale, soldații opriră. Pesemne,
Antony îi rugă pe foștii săi camarazi să oprească un pic,
să-și ia rămas bun de la cel mai drag suflet al vieții sale.
Cristina îl zări degrabă pe Antony, care sări din șaretă, fugind spre ea cu brațele deschise. Urmă o îmbrățișare ca-n povești între cei doi tineri. Nimic nu era mai
valoros în acel moment decât îmbrățișarea celor doi îndrăgostiți!
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Amândoi izbucniră în lacrimi. Oare se vedeau pentru
ultima dată?
- Nu-mi vine să cred ce se întâmplă! Cum pot fi
oamenii așa de hapsâni și cruzi, să ne despartă! începu
Cristina discuția lor grăbită.
- Pesemne, unora așa le face plăcere. Dar avem și
noi voința noastră de a lupta pentru viitorul nostru. De
oriunde din lume, voi încerca să ajung iarăși aici, să te vad
din nou, să reluăm lupta pentru visurile noastre de a trăi la
un loc, în aceeași căsuță, cu copilașii noștri…
- Ai dreptate, dragul meu Antony, nimic nu mă va
face nici pe mine să mă răzgândesc în ce privește pe tine!
Voi ști să mă bat cu toate relele lumii, chiar și cu răutățile
alor mei. Nu se poate să nu învingem!
Soldații care-l duceau pe Antony la portul din Genova vedeau și ei această scenă duioasă de despărțire. I-ar fi
lăsat cât de mult, dar ei aveau ordin să ajungă la navă cât
mai de dimineață, așa că-i atenționară pe cei doi că oprirea
s-a sfârșit.
Poate pentru nerăbdătorii soldați popasul se sfârșise,
nu însă și pentru cei doi îndrăgostiți. Se îmbrățișară din
nou, cu și mai mare pasiune, nevoind să audă de despărțire. Dar la insistența soldaților, au înțeles că a venit despărțirea. După încă o puternică îmbrățișare, se despărțiră
cu lacrimi în ochi. Antony fu tras de camarazi în șaretă.
Cu ultimele zbateri, cei doi reușiră un disperat schimb de
cuvinte:
- Antony, nu pleca! Antony!… Să nu stai mult în
Franța, să vii după mine! strigă Cristina cu disperare în
glas.
- Cristina! Domnul să te ocrotească! Negreșit voi reveni, te voi căuta și vom fi iarăși împreună!
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Așa sfârși ultima întrevedere a celor doi tineri, care
rămaseră singuri, unul fără celălalt. Șareta porni în tropotul cailor la vale și curând roțile ei nu se mai auziră, când
dispăru la un cot de drum.
- Antony! strigă încă o dată biata fată în urma iubitului dispărut în meandrele drumului spre oraș.
Deznădăjduită, cu lacrimi multe, Cristina nu se
îndura să se întoarcă în casă. Se pomeni că, la poartă, sus,
lângă casă, să apără ca din senin Don’ Fabricio, furios
nevoie mare. De cum o văzu pe Cristina plângând nepotolită, mai adaugă și el câteva ocări peste necazul ei:
- Aha! L-au luat pe francezul tău pe care nu l-am putut suferi nicicum. Ți-am spus că o să aranjez treburile de
o să mă pomeniți! Vezi… nu boci ca proasta… îți va trece
curând!
- Să fii blestemat în veacuri pentru marele păcat pe
care l-ai făcut pentru a ne despărți! S-ajungi tu să simți
cândva ce simt eu acum! Atâta își doresc!
- Taci, nerușinato! Mai vedem! Intră în casă!
- Nu vreau! ripostă fata.
- Nu vrei!? Lasă că-ți arat eu! zise cu mânie Don’
Fabricio trăgând-o brutal în casă.
În acest timp, șareta soldaților francezi alerga furtunos spre portul Genovei din vale, unde nava militară sub
pavilion francez îi aștepta. Pentru Antony, toată scena părea ca o ceață ireală. Nu mai luă în seamă nici forfota din
uriașul port, nici cuvintele de despărțire rostite de foștii săi
camarazi, nici vorbele noilor soldați de pe nava franceză
pe care se îmbarcă. Totul părea o scenă jucată jalnic,
neprietenos, fără sens, fără omenie.
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O mai revedea în închipuire, iar și iar, pe dulcea lui
zână, cea care adusese atâta sens vieții sale pe această
lume - Cristina, italianca cea frumoasă ca o lumină din cer.
„Doamne, apără inocența acestei tinere, apără sufletul ei…
Atâta te implor, Doamne!” zicea mereu în frământările
sale. Toate ce se petreceau în port și pe nava cu care va
pleca, i se păreau un nonsens.
Cât de cumplit treceau ultimele clipe înainte de plecare! Mateloții erau grăbiți și nici nu trecuseră trei ceasuri
din zi, când ancorele navei fuseseră ridicate, și, încet, încet, vasul militar începu să se îndepărteze de mal. Ieși prin
întortocheatele lagune ale portului genovez, până se pierdu
în marea cea mare.
Antony nu mai știa ce să creadă, ce să gândească,
unde să privească. Fusese lăsat să urce pe puntea navei, să
privească marea. Nicio speranță nu se întrezărea de nicăieri, vasul pleca neînduplecat, cât mai repede, cât mai
departe de acea grandioasă cetate a Genovei.
Văzu pe mare un pescăruș cu aripile alb-imaculate,
care fâlfâia dinspre mare spre zările unde rămăsese
Genova. Era singurul simbol care îi aduse o mică speranță.
Rosti către acel simbol călător cele mai duioase vorbe, în
speranța că ele vor ajunge la iubita sa, rămasă în depărtare:
- Pescăruș, sol drag al libertății, du gândirile mele
către idolului visurilor mele, Cristina, cea creată prin puterea Divinității, care mi-a adus atâtea zile frumoase în viață!
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Berberia
Cam după trei zile de călătorie, Antony, împreună cu
alți soldați francezi repatriați, ajunseră în portul Marseille,
din sudul Franței, iar de acolo călătoriră în marș o
săptămână, până la Toulouse. Aceste zile au fost de un
mare zbucium sufletesc pentru Antony, exilat în propria
țară, pentru care nici o priveliște a mării nu putea să-i aline
durerea recentei despărțiri. Era trist, gânditor, tăcut când îl
invitau la vorba ceilalți soldați. Se pare că inima lui
rămăsese la Genova, iar la Toulouse ajunsese doar o
jalnică epavă din ce fusese el câteva zile în urmă.
Totuși, pe neașteptate, când și când devenea mai
optimist: erau clipele când se gândea că se va duce la
comandanții garnizoanei, să ceară ieșirea din armată, să
redevină om liber, și, în felul acesta, să poată lua prima
corabie cu care să ajungă la frumoasa sa italiancă, singura
lui mare dorință a vieții! Dar rigorile garnizoanei din Toulouse îl opreau de la această dorință, îl făceau să recadă în
tristețe, parcă din ce în ce mai lipsită de speranță.
Făcuse câteva încercări de a cere demisia din slujba
de ostaș al armatei franceze, dar fără izbândă. Tocmai în
acea perioadă se făceau înrolări forțate pentru creșterea
efectivului armatei, în vederea luptelor tot mai dese la granițele țării, dar și în colonii. Deci, nădejdea izbăvirii din
armată se întrevedea din ce în ce mai îndepărtată.
Pe neprevăzute, sosi o veste și mai proastă. Un batalion de pedestrași din garnizoana Toulouse a fost desemnat
să se pregătească în grabă să plece în Algeria, unde se dădeau lupte înverșunate în Magreb, cu niște triburi de ber72
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beri. Era ultimul lucru pe care și l-ar fi dorit mult năpăstuitul Antony.
Nu s-a stat mult la tocmeli, și batalionul fu trimis la
Marseille, unde fu îmbarcat pe o covertă și traversă marea,
acostând în portul Oran din Algeria. După o săptămână de
repaus, batalionul porni marșul lung către Munții Taurus,
acolo unde se refugiau hoardele berbere în urma atacurilor
asupra coloniștilor francezi. În curând începură luptele cu
năbădăioșii berberi, având loc cele mai neorganizate
bătălii, prin care armata franceză putea să fie atacată pe
neprevăzute, în orice ceas, de cetele sprintene ale berberilor. Era mai mult o luptă de epuizare, așteptările erau
nesfârșite, atacurile dușmanilor nu aveau nicio noimă, ele
putând să se producă în orice clipă.
Parcă era blestemat de soartă: în loc să ajungă cât
mai aproape de țara nădejdii sale, Italia, acum era nevoit
să-și piardă speranțele în aceste ținuturi neprietenoase ale
Africii, din preajma Munților Atlas. Peisaje dezolante,
sterpe, pietrișuri, munți despodobiți de vegetație. Câteodată era un soare înnebunitor, alteori un vânt aducător de
nisip. Frig cumplit noaptea, în pofida marii arșițe din timpul zilei.
Dar nu de aceste rigori îi păsa lui, cât privarea de
libertate, de a fugi din aceste pustiuri, de a ajunge iar la
înfloritoarea Genova, acolo unde, de bună seamă, îl
aștepta cineva cu mare drag.
A încercat să scrie către Cristina, dar își dădea
seama că scrisoarea n-avea cum să ajungă la Genova, fiind
prea multe obstacole de trecut. Chiar scrisese de vreo două
ori, dar nu primi de fiecare dată niciun răspuns. Parcă era
la marginea lumii civilizate.
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Și chiar era o lume lipsită cu totul de farmec. La
câteva zile, din nou și din nou, se produceau atacuri ale
berberilor asupra pozițiilor oștirii franceze, ce se soldau cu
răniți și chiar morți în rândul camarazilor. E drept, aceleași
daune sufereau și cetele de războinici berberi. Nu puteai să
te avânți să-i urmărești pe acești nesupuși în munții lor,
căci niciodată nu știai unde se ascund și de unde răsar.
Doar vedeai cum deodată cărările dintre munții de la orizont se învolburează, apoi apar cete în alergatul cailor lor
precum o vijelie ce se năpustește asupra taberelor franceze.
Au durat mai mult de doi ani aceste lupte surde, fără
sorți de liniștire între bine instruitele armate ale francezilor
și năzdrăvanele cete de berberi sălbătăciți, care se foloseau
de minune de văgăunile munților pustii din locurile lor de
baștină.
Dar după acești doi ani, între conducătorii berberi și
mai marii armatei franceze au avut loc niște înțelegeri de
neagresiune, în urma cărora berberii vor fi lăsați liberi în
ținuturile lor, dar cu promisiunea de a nu ataca așezările
franceze din Magreb.
Ca urmare a acestor acorduri, o parte a armatei
franceze a fost repatriată, îmbarcată în vapoare la Oran și
trimisă la Toulouse. Astfel Antony ajunsese iarăși în
cazarma nesuferită de unde plecase.
Ceru, totuși, învoire de la conducătorii armatei din
Toulouse, de a merge până la Lyon, de a-și vizita părinții,
pe care nu-i mai văzuse de mulți ani. După multe insistențe, permisia îi fu aprobată. Luă un poștalion, cu care
degrabă ajunse la Lyon. Câtă bucurie fu în rândul familiei
care își revăzu teafăr fiul după mulți ani! Aici avu răgazul
să întocmească și să trimită o scrisoare înflăcărată către
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Cristina, așteptând răspuns. Însă scrisoarea de răspuns nu
venea…
Trebuia să se întoarcă la cazarmă, la Toulouse, dar
cu mai multă hotărâre de a cere concedierea din armată.
Găsi câteva scuze cu care se duse la mai marii cazărmii să
ceară lăsare la vatră. Marea îi fu surpriza, dar și bucuria,
când i se promise că după trei luni va fi eliberat, odată cu
lăsarea la vatră a unui contingent de soldați din garnizoană, locul lor urmând a fi luat de un contingent nou.
Greu trecură acele ultimele trei luni. El nu mai
reacționa cu nemulțumire când era pus în programul
cazărmii. Executa cu veselie toate ordinele celor cu grade
mai mari. Chipul său era senin toată ziua, iar noaptea visa
bucuria reîntoarcerii la Genova, la aleasa inimii sale.
Iată, trecură și cele trei luni, și se văzu liber pe
străzile din Toulouse. Nu zăbovi mult, căută un poștalion
către Lyon. Nici nu era greu de găsit, căci lumea circula
deja intens pe drumurile Franței. Ajunse acasă la părinți,
anunțându-i de eliberarea mult dorită. Ba mai mult, fu
învățat să meargă la primarul orașului Lyon și să-i ceară
plata soldei cuvenite pentru slujirea atâtor ani în armata
franceză. Primise bani frumoși, își făcea o mie de vise ce
să facă cu acești bani.
Acum era grăbit, trebuia să plece cât mai degrabă la
Genova. Acolo, desigur, îl aștepta cu mare dor Cristina,
fata de aur a sufletului său!

Din nou la Genova
Părinții lui Antony nu știau cum să-l găzduiască mai
bine pe fiul lor cel drag, care le-a lipsit atâția ani de acasă.
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Acesta nu se putea plânge de nimic, avea tot ce-i trebuia,
și dacă s-ar fi săturat să nu facă nimic, erau destule treburi
importante de făcut în vastele afaceri ale tatălui său.
Dar Antony nu era un tânăr să se mulțumească cu
orice. Dimpotrivă, el avea acum în spiritul lui năzuințe
dintre cele mai înalte, o simplă viață liniștită nu-i era deajuns. Acum nici aceste preocupări obișnuite ale vieții nu
însemnau mare lucru pentru el, de când a cunoscut-o pe
Cristina, fată atât de strălucită, departe, pe pământurile
străine ale Liguriei italiene. Ea, deși fiică de țărani italieni
simpli, se transformase în idealul suprem al vieții sale. La
ea se gândea ziua, pe ea o visa noaptea, ea era tot ce-și
putea dori. Toată lumea cu-ale ei bogății nu mai avea preț
pentru el, de când cunoscuse un astfel de suflet nobil, fata
visurilor sale.
De aceea se pregătea degrabă să plece în Italia, în
ciuda rugăminților părinților de a nu-i părăsi iarăși.
Antony încerca să-i liniștească, căci dacă va fi voia Celui
de Sus, va aduce chiar la ei acasă pe Cristina, frumoasa
italiancă, să le fie noră! Părinții înțelegeau pornirea fiului
lor, dar nu prea erau încrezători în reușita acestui plan;
auziseră ei destule, cât de încăpățânați sunt italienii, mai
ales cei din Genova.
Nu conta părerea părinților săi în mintea lui Antony.
Sub privirile triste ale lor, își pregăti cele de drum, iar a
doua zi anunță plecarea spre Genova, să-și întâlnească
dragostea lui cea mare. Împachetă în două cufere hainele
lui cele noi, cumpărate din oraș pe banii de la soldă, mai
luă în cufere câteva cărți, o chitară nouă, și bagajul era
gata. Luă cu el și jumătate din banii pe care-i câștigase cât
timp slujise ca ostaș, iar restul banilor îi lăsă în grija
părinților, să aibă când va reveni acasă.
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Luă primul poștalion care pleca spre Marseille,
acolo unde știa că sunt multe nave care fac traversări spre
Genova. Găsi fără greutate un loc pentru Italia, însă nava
pleca tocmai a treia zi. N-avea ce face, așteptă până a treia
zi, când nava își întinse velele și se pregăti de plecare.
Câtă fericire în inima tânărului Antony, cât entuziasm
simțea în toată firea sa! Mai erau doar câteva zile, și va
alerga să strângă în brațe pe cea mai frumoasă fată din
Italia, pe Cristina lui cea minunată!
Iată, nava porni pe mare, hamalii și rudele celor
plecați rămaseră pe țărm, iar călătorii urcară pe borduri, să
vadă frumusețile mării, agitate de valuri necuprinse,
albastre ca cerul de deasupra. Mii de păsări de mare își
arătau bucuria vieții pe crestele valurilor, fericite de zile
atât de frumoase. Antony, împreună cu toți pasagerii, era
pe bordul navei și scruta în zare locul spre care se
îndreptau. Încă era departe Genova, dar simțea cum a doua
și a treia zi, încet-încet se apropia de țărmurile Italiei. Și,
într-adevăr, a patra zi zări albindu-se în zare mult
așteptatele țărmuri ale Genovei, pe care le recunoscu. Zeci
și sute de nave, poate mii de bărci pescărești împânzeau
întreaga zonă din apropierea portului. Pescărușii făceau o
zarvă continuă pe malurile și în rada portului. Era deja
obișnuit cu asemenea fascinații ale mării.
După doar câteva ceasuri, nava cu care sosise făcu
câteva volte și intră în golful portului din Genova. În
curând, văzu că ajunseseră la locul de debarcare, unde
coborî împreună cu pasagerii cu care sosise. Era atât de
bucuros, atât de nerăbdător să străbată orașul Genova, să
ajungă cât mai devreme la acea minunată casă unde, de
bună seamă, îl aștepta cu mult drag fata cu cel mai nobil
suflet din lume!
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Marea deziluzie
Prin urmare, Antony aproape trecea în fugă pe lungile și întortocheatele străzi ale Genovei, vădit preocupat să
ajungă cât mai degrabă în preajma casei unde își închipuia
că-l așteaptă Cristina, minunata fată care-i promisese de
atâtea ori, că orice s-ar întâmpla, va lupta cu toată puterea
ei să învingă toate împotrivirile părinților sau ale rudelor,
în a-și uni destinele cu el. Era încredințat că fata nu-l
trădase, că încă îl așteaptă zi de zi.
Ajunsese la ieșirea din marele oraș al Genovei, iar
acum intră în satul din apropiere, urmărind mai multe ulițe
ce urcau spre viile din deal. Era cam pieptiș drumul de
urcare, dar Antony, cu cele două cufere aduse din Franța,
nici nu le simțea. Mergea cu mult elan, gândindu-se la cu
totul altceva decât la greutatea cuferelor.
Deja urcase mult, mai era puțin și se va vedea casa
în care locuia Cristina cu ai ei. Întâi trecu pe lângă talciocul acela din sat, în care Don’ Fabricio ținea dugheana cu
vinuri. Acolo nu era nimeni. Își zise că e firesc, poate
Roberta, sora mai mare a Cristinei, cea care vindea de obicei la dugheană, era deja măritată, și s-o fi mutat la casa
soțului ei. Dar Don’ Fabricio ar fi putut să năimească un
angajat, să stea la vânzare la chioșc. Sau, te gândești, poate
Don’ Fabricio își vânduse dugheana. Însă el nu putea să
facă asta, cât timp avea o vie atât de frumoasă pe coasta de
deasupra casei sale.
Lăsă amănuntul ăsta cu dugheana pentru altă zi,
acum fiind prea grăbit să ajungă cât mai aproape de casa
în care locuia Cristina. După puțin timp, ajunse acolo. Iată
casa pe care o visase atât de mult. Simți o mare strângere
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de inimă în preajma casei. Își căută un loc sub un pom la
marginea drumului, uitându-se lung, să vadă dacă e cineva
în casă. Deocamdată nu se vedea nici un semn că ar fi
cineva în locuința lui Don’ Fabricio. Asta însemna că trebuia să aștepte, căci, în nici un caz, nu avea curajul să intre
de-a dreptul în casa italianului.
Se gândi cum ar fi cel mai bine să facă; poate ar fi
bine să ceară găzduire pentru o noapte la cazarma francezilor, unde făcuse atâta timp serviciul de oștean. Urcă încet către poarta cazărmii. Da, acolo îl recunoscură unii,
chiar îl primiră cu bună voie. Așa că lăsă cuferele undeva
într-un dormitor, și ieși afară din cazarmă, dar aproape de
zidul ei, să privească în tihnă la vale, spre casa lui Don’
Fabricio.
Trei ceasuri stătu la umbra zidului, tot cercetând
casa din vale, să vadă ce se întâmplă. Acolo – nicio mișcare. Pesemne era ora de siestă de după amiază. Mai stătu
încă un ceas, și, în cele din urmă, îi văzu ieșind din casă pe
Don’ Fabricio și cu nevasta sa, ca să se ocupe de treburile
gospodăriei. Dar de Cristina și de sora ei, Roberta - nici
urmă. Oare ce-o fi cu ele?
Mai așteptă alte trei ceasuri, până la înserare. Același rezultat, cele două fete, pare-se, lipseau de acasă.
Constatarea aceasta nu-i plăcu de loc lui Antony. Nu
avea îndrăzneala să se ducă de-a dreptul la casa italianului,
să întrebe unde-s fetele. Mai bine, își zise, să întrebe prin
cazarmă, să afle ce s-a mai întâmplat cu cei din casa din
vale. Intră din nou în curtea cazărmii, și, deși era în haine
civile, era recunoscut de unii camarazi mai vechi. Mulți
dintre soldații cunoscuți de el nu mai erau în acea garnizoană, se petrecură multe schimbări. Dar găsi unul de care
era mai apropiat, și încercă să afle noutăți de la acesta. Nu
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știa prea bine nici acest soldat ce se petrecuse la casa
italianului, dar văzuse de vreo două ori în vara aceea, niște
petreceri cu muzici ce păreau a fi niște sărbători de logodnă, sau poate chiar de nuntă. Altceva nu aflase.
Antony simți cum o nedorită neliniște i se strecoară
în inimă. Nu cumva acele petreceri erau în legătură cu
Cristina? Că dacă ar fi fost vorbă de nunta surorii sale, Roberta, acea nuntă ar fi trebuit să fie acum vreo doi ani în
urmă. Sau poate că era nunta unui fecior de-al lui Don’
Fabricio? Orice presupunere din acestea îi trezi și mai
multă neliniște în suflet.
Se-ntuneca afară, așa că nu avea altceva mai bun de
făcut decât să caute un pat liber și să doarmă până dimineața. Urâtă îi fu noaptea aceasta, cu somn chinuit și vise
de spaimă. Aceste vise îl treziră de câteva ori. Părea că
niște tipi nesuferiți o țin pe Cristina de mână, în fața casei,
pregătiți să meargă la biserică. Ce bine că, după trezire,
aceste vise halucinante se risipiră.
Apărură zorile, apoi răsări soarele. Mulțumi camarazilor de găzduire, luă cuferele și porni spre oraș, cu gândul
să închirieze o cameră la vreun han. Găsi repede adăpost
la un han nu departe de piața în care era taraba de vinuri a
lui Don’ Fabricio. Acum putea să iasă mai lesne prin sat și
prin oraș, să afle ceva vești despre Cristina. Mai urcă o
dată spre casa italianului, mai așteptă să vadă dacă nu apare vreuna din fetele sale prin gospodărie. Nu apăru niciuna
prin curte, semn clar că nu mai erau acolo. Urcă spre
povârnișul cu viile, să vadă ce este acolo. Și acolo liniște
și pustiu.
Deja era cumplit de neliniștit. Mai merse o dată în
vale, și, trecând pe lângă dugheana lui Don’ Fabricio, văzu
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un om vânzând acolo. Poate omul acela știe ceva despre
fetele italianului. Se adresă cu mare emoție acelui ins:
- Buna ziua, om bun! Ai o clipă să te-ntreb ceva?
- Da, cu multă plăcere! răspunse omul.
- Știi dumneata, unde sunt fetele lui Don’ Fabricio
care vindeau aici?
- Care fetele? Eu sunt de abia de alaltăieri aici, m-a
năimit Don’ Fabricio, să stau la dugheană…
- Dar nu știi unde-s plecate fetele sale?
- Nu știu mai nimic. Dar parcă am auzit că fata
aceea mai mare s-a măritat undeva într-un sat mai departe
de Genova, dincolo de dealul acela. Iar fata cea mai mica,
Cristina, parcă o chema, a venit un unchi de-al ei și-a luato în oraș…
- Ce să facă în oraș?
- Nu știu nici eu. Am să-l întreb pe Don’ Fabricio…
Antony văzu că mai mult nu știa proaspătul servitor
al lui Don’ Fabricio, așa că se hotărî să plece.
- Mulțumesc mult pentru bunăvoință! îi zise Antony
și plecă spre oraș.
Unde să mai meargă, unde să mai caute? Părea decepționat. Să umble pe la tarabe și pe la târguri? Dar nu
pentru târguieli venise el în Italia, el avea un scop mult
mai înalt. Trebuia s-o găsească pe Cristina, cu orice preț,
să-i declare dragostea sa fără margini, și să vadă cum se
pot căsători. Era atât de convins că și fata îl așteaptă cu
mult dor, și că se va bucura enorm de revenirea sa, și-l va
îmbrățișa cu înfocare, după ce nu s-au văzut de doi ani de
zile.
Cutreieră străzile din Genova, se uită la fiecare
locuitor de pe stradă și din căruțe, doar-doar să vadă o
figură cunoscută care să-i spună ceva. Nu găsi însă nici un
81

Viorel Darie

indiciu. Mergea cutremurat pe străzi, nici nu mai simțea pe
unde calcă. Era să dea o caleașcă peste el. Se hotărî să se
întoarcă la han, să se odihnească până a doua zi, iar dimineața să încerce să reia căutările.
Și a doua zi căută peste tot, chiar întrebă pe oameni
oarecare de pe străzi. Nimic și iarăși nimic. Dezamăgirea
creștea și mai mult în mintea sa. S-ar fi dus la unii din
vecinii lui Don’ Fabricio să întrebe de soarta celor două
fete, dar nici acolo nu avea mult curaj să întrebe. Încerca
să afle adevărul dar într-un mod cu totul firesc, fără să
forțeze în vreun fel.
Când puterile căutării îi slăbiră de tot, se întoarse
mâhnit din oraș spre hanul unde-și luase un pat de dormit.
Deodată vede un car hodorogind din deal, cu mult zgomot,
pe drumul care duce la oraș. Ca din întâmplare, îl recunoscu pe Silvano, fiul lui Don’ Fabricio, mânând calul de
la căruță. Strigă la el:
- Silvano! Așteaptă un pic!
- Tânărul frate al Cristinei îl recunoscu, opri calul
mai la vale și-l întrebă:
- Antony? Ce cauți pe aici?
- Ce bine îmi pare că te întâlnesc! Ascultă-mă un
pic, să-ți explic…
- Da, spune! îi răspunse flăcăul cu un glas chiar prietenos.
- Te implor, spune-mi ceva despre Cristina! Am venit din Franța s-o caut și să-i vorbesc!
Silvano medită o vreme neștiind ce să zică, apoi se
hotărî, spunându-i lui Antony:
- Dragul meu, urcă-te aici pe car și mergi cu mine
până în vale, să-ți povestesc cum stau lucrurile, căci sunt
în mare grabă!
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Antony se învoi și săltă în căruță, așezându-se alături
de Silvano.
- Uite ce este, Antony. Nu vreau să te dezamăgesc,
sau să-ți aduc mari neplăceri. De când ai plecat tu în Franța, au trecut vreo doi ani, iar biata Cristina, sora mea, te-a
așteptat cu mare suferință, sperând să te vadă venind într-o
zi. Nu te am prea bine la inima, dar vreau să-ți spun adevărul. După doi ani de zile, s-au întâmplat multe…
- Doamne! Ce putea să se întâmple?!
- Ascultă, să-ți spun… Cristina te aștepta cu înfrigurare, zi de zi. Vedeam cum se ofilește. Tatăl nostru nu voia
nici în ruptul capului să admită ca ea să se mărite cu un
francez. Începuse el să aibă planurile lui…
- Cum? Ce planuri?
- Tata a găsit în oraș un om destul de înstărit, pe care
l-a adus acasă, la noi, să-i arate acestuia fata lui de măritat,
adică pe Cristina…
- Cristina?! sări speriat Antony
- Da, tata voia să-i arate pe fata lui cea mândră, sperând ca acesta să accepte târgul cu mult profit…
- Și Cristina?
- Ea a început să urle și în nici un caz nu voia să audă de o asemenea învoială…
- Biata fată! Ea aștepta să vin eu!
- Da, aștepta, sărăcuța de ea. Îmi era milă de ea…
Bineînțeles, târgul cu acel om a căzu iar omul a plecat
furios.
- Și? Ce-a mai fost?
- O să te doară ce-ți voi spune. Tata era în dușmănie
cu propria sa fiică. Ea tot te aștepta pe tine. Ar fi fost fericită dacă primea măcar o scrisoare, un cuvânt de la tine…
și… nimic, timpul trecea… nicio veste de la tine!...
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- Biata Cristina! Ea nu avea de unde să știe că eu am
fost obligat să plec cu armata în Berberia, unde era război
nemilos cu sălbaticii. Și chiar i-am scris de acolo, dar, se
vede, scrisorile n-au ajuns la ea…
- Ăsta-i nenorocul! Fata a tot plâns doi ani, tot sperând să vii, sau măcar să afle o vorbă liniștitoare despre
tine. Dar tata a pus capăt acestei așteptări…
- Ce?! Ce-a făcut? rosti Antony cu vădită spaimă.
- Mai bine să nu-ți spun… A găsit un alt târgoveț de
lemne de foc din Genova, căruia i-a promis-o pe fiica sa.
L-a adus și pe acesta acasă. Îi zicea Don’ Perdo, dar mi-e
greu să-i pomenesc numele. Cristina s-a împotrivit și de
data aceasta. Dar noul om înțelegea de ce se împotrivește
ea… și a cerut un timp de răgaz. Cristina, sătulă de plâns,
a crezut că tu ai uitat-o…
- Cum s-o uit? Era întregul univers pentru sufletul
meu! Ziua și noaptea doar la ea mă gândeam!…
- Păcat! Acum e prea târziu. Cristina, pierzându-și
speranța că tu vei mai reveni, după trei luni de când a venit
al doilea târgoveț, a acceptat logodna cu omul adus de
tata…
- Vai! Nu se poate! Ce nenorocire! izbucni Antony
în lacrimi.
- Ce să vă fac! Asta v-a fost soarta! N-am ce vă face! Eu zic să cobori aici din căruță, că-s grăbit seara asta…
Ne mai vedem.
Această veste fu năucitoare pentru neajutoratul Antony. Coborât pe drum, se poticnea din mers. Nu mai știa
ce să facă, unde să meargă. Cutreiera ore în șir fără rost pe
străzi. Obosit, încercă să urce spre hanul din satul unde
avea plătită cazarea. Nu mai avea vlagă și căzu la trunchiul unui stejar. Suferi mult acolo, până se iviră zorile.
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Trista întoarcere acasă
Antony nu închisese un ochi în acea noapte tristă
după ce află noutățile cutremurătoare despre soarta Cristinei, implicit și a lui. Nu se putea obișnui cu vestea care-l
năucise de-a binelea. Ce s-a ales de atâția ani de visare și
speranțe! Oare ce mai are de făcut de-acum înainte?
Stătea înfiorat, prăbușit sub stejarul unde zăcea încă
de seară. Noaptea fusese senină, cerul era înțesat de mii de
luceferi. Din timp în timp, mai cădea câte un luceafăr,
topindu-se în întunericul orizontului. Așa căzuse și speranța lui, ca o stea care strălucise semeț pe cer, iar acum
nu mai este. O lume tristă, o lume a dezamăgirii!
Greu venise ziua următoare, mai bine nu venea! De
cum răsări soarele, se ridică de sub stejar, hotărât să
continue s-o caute pe Cristina, cea atât de frumoasă, pe
care o pierduse. Știa că nu mai poate fi întoarsă soarta, să
fie cum a fost. Dar măcar s-o vadă, să-i spună ea de ce nul mai iubește, de ce a făcut un pas atât de îngrozitor. Voia
s-o vadă, chiar poate pentru ultima dată și să-i spună ea ce
are pe inimă, s-o poată ierta, înainte de a dispărea pentru
totdeauna din viața ei.
Nu putea pleca departe de acel loc fără s-o vadă
măcar o clipă, altfel viața lui ar fi fost și mai nenorocită. So caute, dar cum s-o caute? Umbla năuc pe străzi, și ce rău
era că nu-i venise în minte să-l întrebe pe fratele ei,
Silvano, în ce sat sau oraș locuiește Cristina cea de curând
măritată. Sau măcar unde locuiește sora ei, Roberta, de la
care ar fi putut afla mai multe.
Urcă drumul spre cazarmă, trecând pe lângă casa lui
Don’ Fabricio, sperând că poate va întâlni pe cineva
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cunoscut, pe care să-l întrebe. Nu reuși să afle ceva nou,
totuși, urcând pe cărarea spre vii care ducea spre poiana
cea din vârful colinei, ajunse în poiana vecină cu pădurea
de salcâmi. Ah, ce amintiri tulburătoare, revăzând locul
unde el și cu Cristina rostiseră atâtea promisiuni mari. Ce
s-a ales acum de ele?
Petrecu o bună parte din zi în poiană, rememorând
acea zi minunată, de vis, cât au stat ei acolo împreună,
liberi, singuri sub cerul senin, scrutând zările întinse și
marea ce se legăna până departe la orizont. Parcă își
reamintea ce dulci erau privirile frumoasei Cristina și cât
de însuflețite erau jurămintele lor de îndrăgostiți. Oare
unde s-au ascuns toate aceste clipe fericite?
Într-un târziu, se lămuri. Pierduse totul, pierduse fericirea vieții sale. Nu-i rămăsese decât durerea și singurătatea. Ah, ce lume ingrată, ce destin!
Nu știa ce să mai facă, unde să mai meargă.
Picioarele hotărâră ele singure: începu să coboare cu pași
mici la vale pe cărarea dinspre vii și mai avea puțin până
să ajungă aproape de cazarma franceză. Și când se aștepta
mai puțin, văzu într-o vie pe povârnișul colinei de alături
un bărbat și-o femeie lucrând la curățarea viei. Tresări,
căci femeia avea o ținută care-i aminti ceva. Avea broboadă pe cap, poate din cauza soarelui. Totuși o recunoscu:
era Roberta, sora Cristinei. Inima începu să-i bată cu
putere. Înseamnă că a dat de cineva apropiat de fata pe
care o căuta. La rândul ei, Roberta, zărindu-l, se opri din
lucru și se minună. Dar își veni în fire repede și păși în
grabă spre el, zicându-i:
- Antony! Tu aici? Cu ce treburi ai revenit prin satul
nostru? Ești din nou la cazarma franceză?
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- Roberta, Domnul mi te-a scos în cale! Nu, nu sunt
din nou oștean la cazarmă. Am revenit la Genova așa cum
am promis surorii tale, Cristina, de îndată ce mă voi
elibera din armata franceză. Uite acum sunt liber, am
sosit…
- Vai, bietul Antony, tu ai revenit, dar cu Cristina sau întâmplat multe lucruri! Hai să-ți fac cunoștința cu soțul meu, Marcelino, băiat bun! Hai să stăm aici jos pe iarbă, să povestim…
- Știam ca ești o fată foarte bună, Roberta! Numai tu
poți să mă ajuți s-o găsesc pe Cristina, să-mi spună tot ce
are pe suflet!…
- Mă tem că prea mult nu pot să-ți fiu de folos, căci
treburile s-au schimbat foarte mult. Ce putem să mai facem?
Au stat mult de vorbă, până a început să se insereze.
Antony o imploră nespus pe Roberta să-l ajute să ajungă la
sora ei, să-i spună de revenirea sa, așa cum i-a promis
acum doi ani. Ar vrea să vorbească măcar un ceas cu ea,
nu se putea despărți așa deodată de ea, pentru totdeauna.
Roberta îi promise că-i va vorbi, dar nu era sigură de
starea de suflet a surorii sale. La italieni, un jurământ de
căsătorie e sfânt, nu se încalcă niciodată.
- Ești o femeie cu suflet mare, ca și sora ta mai mică.
Vreau s-o mai văd măcar un ceas pe ea, să rămân cu imaginea ei pentru toată viața mea, care va fi searbădă de
acum înainte!
- Domnul să–ți dea liniște, că omenește e foarte
greu, uneori imposibil! rosti ea, despărțindu-se de francezul cel cu sufletul zdrobit, care se agăța încă de orice
umbră din amintiri.
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- Și cum pot afla vești despre Cristina? rosti Antony
cu glasul tremurând de lacrimi.
- Liniștește-te, te rog! Dacă mai stai vreo câteva zile
pe aici, ne mai găsești la lucru în vie, așa cum ne-ai întâlnit astăzi.
S-au despărțit. Lui Antony nu-i rămânea altceva de
făcut, decât să cutreiere orașul Genova și împrejurimile
sale, poate-poate o va găsi pe Cristina. Dar nu avu norocul
să dea de ea, fata care fusese visul lui, iar acum se depărta
atât de mult de el. Umbla trist, cu lacrimi în ochi, dar acestea nu-i ajutau la nimic. Nu știa dacă mai are rost să aștepte vreo ocazie să se întâlnească cu Cristina, pe care nu se
îndura s-o piardă pentru veșnicie, ca și cum n-ar fi fost.
Mai trecu o zi, iar în ziua următoare urcă iarăși
drumul spre vii, poate-poate o va găsi pe Roberta. Avu
dreptate, de cum se apropie de via lui Don’ Fabricio, o zări
lucrând la vie, pesemne pe partea de vie care i-a fost dată
de zestre, împreună cu soțul ei și încă vreo două persoane,
poate niște lucrători năimiți.
- Buna ziua, oameni buni! se adresă Antony către cei
care lucrau.
Roberta și ceilalți se opriră din lucru, să-l salute, la
rândul lor:
- Buna ziua! A, tu erai, Antony? Ai aflat ceva despre
Cristina?
- Nu, n-am aflat nimic, răspunse acesta cu dezamăgire vădită în glas.
- Hai să stăm un pic la umbră, să-ți mai povestesc
câte ceva, zise Roberta.
Se așezară la umbra unui chiparos, apoi Roberta începu să-i spune ce mai era nou.
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- Antony! Înțeleg suferința ta, însă n-am cu să te
ajut. Ieri, duminică, mi-am făcut drum până în satul unde
locuiește Cristina acum, ca să-i povestesc cum te-am întâlnit. Ea știa deja că ai venit s-o întâlnești la Genova, i-a
povestit ceva fratele nostru, Silvano. Vestea asta a speriato cumva. Nu se mai aștepta să vii la ea, după doi ani de
când nu mai primise nicio veste de la tine. I-am mai povestit tot ce mi-ai spus despre armata în Berberia, că i-ai
scris, dar scrisoarea n-a ajuns la ea.
- Și ea ce-a zis? făcu Antony foarte preocupat de impresiile Cristinei.
- Ce putea să facă, biată de ea! I-am spus să-ți scrie
ceva. Dar ea avea răspunsul pregătit: nu va scrie nimic.
Acum totul e pierdut, ea și-a dat cuvântul unui om care la
început nu-i era drag. A suferit mult pentru lipsa de vești
de la tine. Acum a dat un cuvânt în fața altarului cununiei,
care nu mai poate fi călcat. Cel mai bine ar fi să uiți toată
povestea de dragoste dintre ea și tine. Și-a mai zis: „Domnul să te ocrotească în toate căile vieții”. Uite, și mie îmi
dau lacrimile de situația asta. Ce putem face?
- Dar aș fi vrut măcar o clipă s-o văd, să plec mai
împăcat în țara mea…
- Antony, înțelege, acum nu se poate acest lucru! Ar
tulbura-o și mai mult, după ce abia începuse să dea semne
de liniștire. Poate va veni vremea s-o poți revedea.
- Măcar spune-mi unde locuiește, așa să știu și eu.
- Nu, acum nu-ți spun, mi-a zis să nu-ți spun unde
locuiește. Văd că soarele a trecut de amiază mult, ar trebui
să mergem din nou la muncă, la vie…
- Mulțumesc din toată inima pentru bunăvoința de a
mă lamuri cu privire la Cristina, care a fost și va rămâne
taina cea mai de preț a sufletului meu!
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- Să fii sănătos, Antony! spuse ea.
- La revedere, Roberta! zise și Antony, pornind încet
la vale către hanul unde era găzduit.
*
Asta a fost tot? Rămăsese singur într-un oraș străin
și nu știa ce să mai facă. Nu mai găsea nici un temei să
stea în acest ținut, din moment ce Cristina evita, cu
hotărâre, să-l întâlnească. Dar unde să plece și ce se va
alege de soarta lui, dacă pleacă. Se va îmbarca pe o navă și
nu o va revedea niciodată, îndepărtat fiind din raiul
fericirii pentru veșnicie?
Intră în treacăt la han să plătească ce mai era de
plătit, își luă lucrurile și plecă spre portul Genovei cu
lacrimi în ochi și în suflet, fără a ști ce face și unde merge.
Putea pleca oriunde, în orice țară, nefericirea lui va fi la fel
de cruntă.
Văzu în rada portului o navă care chiar atunci se
pregătea de plecare. Nici nu întrebă unde pleacă, se urcă
pe punte și ceru un loc de călătorie. Obținu ușor ce-și
dorea. Mai apoi află că era o corabie către Lisabona, dar că
avea de făcut escală la Marseille.
Nici nu trecură două ceasuri și nava porni legănându-se pe apele mării, spre apus. Doar el privea țintă, fără
odihnă, la țărmurile acestui misterios ținut al Liguriei,
care, pentru sufletul lui, adăpostea atâta melancolie, atâtea
bucurii trecute, cu nădejdi pierdute, ascunzând și-o nemăsurată trufie a acestui popor italian, mândru și neînduplecat!
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Deznădejdea
Cât de străine i se păreau lui Antony țărmurile patriei sale, de parcă erau stânci serbede, fără viață. Corăbiile
se foiau fără sens, fără vreun scop, pe apele întunecate ale
mării. Nici păsările din golf nu mai zburau cu voioșie,
zburau doar în deprinderi de a înhăța prada din mare. Însuși cerul se mohorî, însă fără ploaie și fulgere, era doar o
pustietate sumbră ce se întindea de-a lungul falezelor, fără
a aduce ceva mulțumitor marinarilor și lucrătorilor din
port.
Dar mai întunecat era ceea ce se petrecea în sufletul
său. Învins de soartă pe țărmul Italiei, se simțea mic,
neînsemnat, fără vreun rost pe lumea asta cenușie și
neiertătoare. Oare cu ce greșise că îl adusese soarta în
această stare de neconsolare, de amarnică deznădejde?
Fusese nedrept cu cineva, făcuse un rău cuiva, încât
dorințele lui cele mai nobile, cele mai scumpe, i-au fost
brutalizate, răsplătite cu desconsiderare, cu ură chiar? Ah,
ce nedreaptă poate fi soarta!
Știa că Don’ Fabricio și comandanții de la garnizoana franceză au fost oameni răi, cărora puțin le păsa de ce
simte un om în inima lui. Dar, gândea el, oare și până nu
demult atât de draga, de devotata lui Cristina, era și ea la
fel ca ceilalți, aspră, nerecunoscătoare, îngâmfată, ca toți
cei din Genova? Gândea și gândea acest lucru, pe care cu
greu putea să-l judece cât de cât corect. Uneori i se părea
că biata fată n-a putut să se lupte mai mult pentru a rămâne
alături de el. A așteptat cât a așteptat, ca el să revină din
Franța, s-o ceară de soție. Doi ani l-a așteptat. Cât putea să
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aștepte o fată, când nici măcar o scrisoare nu primise de la
el?
Nu, Cristina nu era de vină pentru despărțirea lor!
Fata luptase cât a putut cu forțele destinului, cu părinți, cu
rudele sale. Puterea asta de a lupta are și ea marginile ei.
Evenimentele, brutalitatea cu care fuseseră tratate simțirile
ei, au învins-o. Trebuia să se supună, fără voia ei, unui
destin crud, care-i închisese toate ferestrele inimii spre
fericirea adevărată, mult visată. Da, fata avea cea mai mică
vină în toata această nedreaptă despărțire.
Dar cel mai crunt îl durea faptul că această despărțire de atât de frumoasa și deosebita fată avea să fie pentru
veșnicie. Nu o va mai vedea nici mâine, nici poimâine,
nici peste o săptămână, nici peste un an. Deci nu o va mai
vedea niciodată! Ce destin crunt! Imaginea chipului ei o
avea atât de clar în închipuirea sa, o vedea aievea, veselă,
mândră, diafană precum un mesager ceresc. Dar, oare, va
putea păstra toată viața această imagine a ei în amintirile
sale?
În prag de început de noapte, găsi un poștalion care
pleca din Marseille către Lyon, orașul lângă care locuiau
părinții săi. Putea să aleagă orice direcție din lumea asta să
plece, doar să ajungă undeva departe, să scape de necazul
din sufletul său. Nu știa de ce făcuse un lucru aproape fără
voia lui, să ia poștalionul carte Lyon. Fără vrerea sa, ceva
îl trimitea către locuința părinților săi. Știa că nici acolo
nu-și va putea stinge focul distrugător de suflet al disperării. Și totuși, acum călătorea către casa părintească.
Serbede, fără viață, i se păreau câmpurile din drumul
către Lyon. Chiar și a doua zi, și a treia zi, aceeași disperare din suflet îl făcea să vadă toate așezările omenești din
preajma drumului ca fiind atât de neînsemnate, sate dără92
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pănate, câmpuri sterpe, amuțite. Doar niște țărani robi se
mișcau încet, fără vlagă, sub cerul cenușiu al câmpiilor.
Când văzu în depărtare Lyonul de care altădată era
atât de mândru, acum i se părea o așezare sărăcăcioasă,
prăfuită, nimic de povestit cuiva despre acest oraș. Ajunse
în piața cea mare a orașului, acolo unde poștalionul se
opri. Era pe înserate. Nu putea găsi niciun mijloc de a
călători la țară, către casa părinților, așa că își găsi o cameră la un han oarecare, în așteptarea zilei următoare, să plece către satul părinților.
A doua zi, trecând trist prin oraș, întâlni un cărăuș
din satul său care avea treabă prin Lyon. Văzându-l, îl
salută pe Antony și-l pofti să urce în carul său, căci după
puțin timp urma să plece spre satul unde locuia Antony.
Merse cale de trei ceasuri cu acest căruțaș, povestindu-i
câte ceva acestuia, mai ales din războiul din Berberia. Dar
nu avea nicio bună dispoziție la povestit și rămase tăcut la
un moment dat, privind câmpurile cam arse de secetă din
calea sa. Spre amiază, apăru la orizont satul său natal. Văzu și casa cea mare, părintească. Mulțumi căruțașului și
coborî.
Vai! O mare jale îi copleși inima văzând casa părintească aproape. Îl apucă și plânsul. După ce se sătură de
plâns, își șterse lacrimile și se apropie de conac. Nu mai
vedea nimic atrăgător în gospodăria părinților în care
trăise atâția ani de copilărie fericită.
Nici revederea cu părinții nu-i alină durerea din suflet cu totul. Sosise acasă ca un om dărâmat sufletește, ca
un om sfârșit. Părinții i-au ieșit cu bucurie în întâmpinare,
ceea ce-l bucură un pic, dar tristețea îi acoperi repede
chipul.
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- Ce-i cu tine, băiatul meu? De ce ești atât de trist? îl
întâmpină milostiva mamă, care se sperie de înfățișarea
deznădăjduită a fiului ei.
- Ce-i cu tine, Tony? De ce ești atât de copleșit de
tristețe? Nu te-au primit în Italia în casa fetei? interveni și
tatăl său.
Antony privea cu mare tristețe la fețele îngrijorate
ale părinților săi.
- Mamă dragă, tată scump! Lăsați-mă acum în pace!
Nu pot vorbi! Vă voi povesti în altă zi, zise Antony,
sfârșit, așezându-se fără vlagă într-un pat din camera care
era a lui.

Afacerile părinților
Ajuns acasă, Antony nu-și putea găsi tihna sufletului. Era rănit în sentimentele lui cele mai profunde, sentimente care, până nu demult, erau totul pentru el. Nimic de
zis, părinții încercau tot ce se putea să-l readucă în stare
bună pe fiul lor, unicul lor fiu. Era o mare tristețe pentru ei
să-l vadă sfârșit de durerea din inimă. Sperau, totuși, ca el
să-și revină într-o zi și să-și reia viața de la capăt, alături
de ei, care aveau de toate pentru un trai tihnit pentru el.
Dacă ar fi să socotim câte averi aveau înainte de
Revoluția franceză părinții lui Antony, la fel și rudele sale,
am ajunge în impas, căci aveau averi întinse, nu glumă, în
multe sate vecine cu orașul Lyon și chiar în oraș. Ce a fost
rău, că, în mare parte, aceste averi fuseseră confiscate de
revoluționarii iacobini. Înainte de Revoluție, ei stăpâneau
pământuri întinse, bune de semănat cu grâu și de pășunat
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pentru cirezi fără de număr de vite mari, la fel și pentru
turme de oi. Aveau conace pe fiecare moșie mai însemnată
din acele sate. Antony își făurise o herghelie de cai de
rasă, care fusese confiscată și ea de regimul iacobinilor,
animalele fiind duse pe frontul contra dușmanilor patriei.
Pământurile și conacele fuseseră expropriate, iar ce le mai
rămăsese părinților lui Antony din întinsele averi, era doar
o casă veche pe un pământ mai puțin întins, dintr-un sat
mai îndepărtat de Lyon, chiar pe malul fluviului Rhone.
Dintr-odată, din mari moșieri, părinții lui Antony deveniseră săraci. Nu le-au rămas nici iazurile cele frumoase din
preajma Rhonului, nici morile din avalul fluviului unde se
măcinau grânele din sate, pentru mult valoroasa faină pentru cuptoarele de pâine din oraș. Aveau și vreo două țesătorii chiar în inima Lyonului, care și ele fuseseră expropriate. Prin urmare, iacobinii, din latifundiari de vază, leau redus pe rudele lui Antony în rândul locuitorilor săraci
ai ținutului. Dar nimeni nu mai era bogat în timpul Revoluției franceze, toți deveniseră săraci. Bineînțeles, cei care
nu plătiseră cu viața împotrivirile față de iacobinii care
luau totul. Mulți dintre cei bogați erau mulțumiți că au
scapăt cu viața în timpul nemiloaselor nelegiuiri ale iacobinilor.
După căderea Revoluției franceze, după ce Napoleon
Bonaparte preluase republica pe cont propriu, încet-încet,
treburile în Franța începură să se așeze. Foștii moșieri, rămași în viață, începură să recapete câte ceva din vechile
moșii. Asta și datorită faptului că întinsele moșii rămăseseră nelucrate, neavând cine să le lucreze. Atunci, părinții
lui Antony ceruseră să li se retrocedeze una din moșii, s-o
lucreze, cât de cât. Li s-a restituit acea moșie, ba mai mult,
li s-a restituit încă o parte din moșie dintr-un alt sat, dar
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acea moșie au vândut-o la niște evrei, și cu banii primiți au
răscumpărat o moară, care, de fapt, fusese a lor înainte de
Revoluție.
Acum părinții lui Antony aveau mult de lucru, nu
era ușor să găsească lucrători să-i ajute la refacerea
conacului. Și Antony ar fi trebuit să-i ajute, dar, de când
revenise sfârșit de deznădejde din Italia, el făcea totul cu
mare nemulțumire. Se vedea, nu era pentru el munca
câmpului, și nici treburile de la moară.
Colinda, totuși, moșia în căutare de treabă, dar nimic
nu era de el. Nici să secere grâu, nici să poarte boii la arat
ogoarele. Nici la răsădit pomii în livezile cam sălbătăcite.
Se căutau oameni pricepuți la astfel de munci, dar nu se
prea găseau.
Antony era ceva mai priceput să târguiască mărfuri
în piețele cele mari ale orașului, mai ales la vânzarea de
struguri și vin, deoarece avea această obișnuință chiar de
când fusese soldat în Genova. Această preocupare îi
stârnea amintiri atât de vii, încât știa bine ce și cum trebuia
făcut în comerțul cu vin.
După ce munciră din greu vreo doi ani la moara
răscumpărată în Lyon, părinții lui Antony fuseseră în stare
să răscumpere și o țesătorie aflată aproape de un braț al
fluviului Rhone.
Cu țesătoria a fost ceva mai ușor: în orașul Lyon
existau mulțimi de femei nevoiașe care cu greu își găseau
de lucru în acele vremuri, după o societate răvășită de
iacobini, care cu greu încerca să se ridice iar la înălțimea
de dinainte. Așa că această țesătorie era mană cerească
pentru multe suflete din oraș și multe familii s-au simțit,
dintr-odată, salvate de munca la această țesătorie. Mărfu96
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rile realizate erau din ce în ce mai rafinate, mai căutate pe
marile piețe din oraș, dar și din toate orașele franceze.
Doar că Antony nu găsea nimic pentru sufletul lui
nici la această nouă întreprindere a părinților. Sufletul lui
suferea în continuare, tot ce putea să facă, era să umble de
colo-acolo, fără un rost, fără voință. Asta spre marea
disperare a părinților.
Antony rătăcea alene prin toate afacerile tatălui său,
dar nimic nu se potrivea firii lui. Prefera să plece în
călătorii lungi cu afacerile țesătoriei, deoarece așa avea
mai multă tihnă și era mai puțin cicălit pentru starea lui de
deprimare.

Studii la Marseille
În cele din urmă, părinții lui Antony, văzând cum
sufletul băiatului lor se perpelește, cum suferă zilnic și de
abia vorbește cu ei, se gândiră că poate ar fi bine ca el să
plece să studieze la o universitate din multele deschise pe
teritoriul Franței. În special la universitatea din Marseille,
unde se putea învăța ingineria țesătoriilor mecanice, părea
să fie cea mai de ajutor afacerilor lor. După multe discuții
și nehotărâri, Antony capitulă și consimți să se ducă la
Marseille, la studii. Astfel intră ca student la Aix-Marseille
University Grande Ecole d’Ingénieurs.
Aici, pare-se, începură să apară unele semne de revenire pentru Antony. Noile cunoștințe tehnice, modul de
învățare, experimentele cu mecanismele complicate ale
războaielor de țesut, toate îl captivară întrucâtva pe tânărul
student. Ducea, totuși, o viața de om singuratic, preferând
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să studieze toată ziua decât să hoinărească cu alți studenți
pe la multele localuri de distracție deșucheate din oraș.
Toate acele distracții ale colegilor săi erau preocupări
jalnice pentru el, nici înainte nefiind atras de asemenea
triviale distracții. Cum putea să fie altfel, dacă-și amintea
spectacolele civilizate din Genova, comparate cu distracțiile ieftine, cumva triviale, din aglomeratul Marseille. În
fine, prefera să studieze, să încerce ceva nou în tehnologiile de țesut, decât să piardă vremea prin oraș.
Se bucură când tatăl său îi făcu o vizită surpriză,
având drum prin Marseille cu afacerile țesătoriei și ținând
cu tot dinadinsul să vină, să-l viziteze. Îl îmbrățișă pe tatăl
său cu mare bucurie, apoi îl conduse prin imensele ateliere
ale politehnicii, să-i arate noile sale preocupări. Tatăl părea interesat de progresele fiului, deși nu se pricepea în
detaliile complicatelor mecanisme ale războaielor de țesut.
Ar fi vrut ca fiul sau să devină priceput în a conduce afacerile, proprietățile sale, nu să-și bată capul cu detalii tehnice; pentru munca tehnică găsea el mulți alți maeștrii
versați. Tatăl se gândea cine îi va prelua cândva în viitor
multele sale afaceri.
Vedea, însă, că fiul său nu era născut să devină un
om de bază în afacerile sale, așa că-l lăsă pe Antony în
pace. Era bine că fiul lui își găsise ceva folositor de făcut.
Treburile păreau că merg bine pentru Antony în
primii doi ani la universitatea din Marseille. Dar, în al
treilea an de studiu, după o vacanță prin Lyon și prin Alpi,
simți o vastă povară în sufletul său. Realiză că nici joaca
cu aceste complicate utilaje de țesut nu era pe potriva
sufletului său. Simțea că important este ceea ce se
întâmplă în sufletul omului, nu în mecanismele complicate
ale utilajelor, și că, odată cu complicarea lumii cu mașini,
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lumea nu va deveni mai fericită. Poate un pic mai bogată,
dar nicidecum mai fericită.
Începu iar să se frământe, ce să facă, cum să reușească să se despartă de realitatea devenită neinteresantă de la
universitate. Începu să călătorească mult prin oraș în căutarea a ceva interesant de văzut. Vizitase și parcurile cele
mari, și cheiurile vaste înțesate de ambarcațiuni. Toate i se
păreau bogății fără sens, utile, dar care nu-i puteau aduce
lui fericire. Plecă și în călătorii în satele din jur și ajunse
chiar și pe munții cei înalți din Chamonix. Aici priveliștile
naturii erau mărețe, generoase. Totul strălucea de frumusețe, de aer răcoritor, de măreția munților, de frumusețea
așezărilor. Stărui ceva vreme prin acele ținuturi. În cele
din urmă, simți, cu tristețe, că nici acele locuri nu sunt
menite să-i redea liniștea din suflet.
Se-ntoarse la universitate, unde fu certat pentru
îndelungata absență de la studii. Oricum, părerea celor din
universitate nu mai avea influență asupra lui. Într-o zi, luă
bagajele din căminul în care locuia, lăsă la cancelarie o
notă de renunțare la studiile universitare, apoi tocmi o
diligență cu care porni spre casa părinților săi, la Lyon.

Suferințele trecutului
Nici după ce ajunse iarăși acasă, lucrurile nu puteau
să se schimbe în mai bine, pentru Antony. Părinții nu se
așteptau să-și revadă fiul așa de repede acasă, după nici
două luni de la reluarea studiilor de la Marseille. Pur și
simplu, se speriară de starea de spirit deplorabilă cu care
sosise acasă fiul lor.
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- Ce e cu tine, băiatul nostru? De ce ai plecat de la
Universitate?
- Nu e de mine! Nimic nu-mi poate îndupleca sufletul să fie bine dispus!
- Hai, băiete! Ai de gând toată viața să jelești după o
fată din străini? Nu vezi și tu în ce țară trăiești, unde sunt
toate aspirațiile nației? Ce te determină să fii atât de dezamăgit? Chiar nu poți uita o fată de țărani din Italia aceea
blestemată?!
Nu mai spunea nimic. Tăcea și iar tăcea. Cum putea
să fie altfel, când își reamintea, chiar și fără să vrea, acele
zile, acele împrejurări glorioase pentru spiritul său, când
avusese inima plină de atât de dulci visări. Când în lungile
zile de gardă, nici nu intra bine în post, doar închidea un
pic ochii, și în mintea lui începeau să se perinde lumi
strălucitoare, în mijlocul cărora era o fată superbă, o fată
care-l alesese, care ținea cu toată firea la el. Când o revedea în curtea familiei, la casa ei cea din vale de cazarmă,
când fata ieșea prin curte cu treburi și se oprea uitându-se
în sus spre ghereta în care stătea el și-l saluta ori de câte
ori îl vedea în postul lui de strajă. Sau când asculta pașii ei
alături de el, în rarele prilejuri de a ieși în plimbări
duminicale prin Genova. Cât de dragi îi erau acei pași, ai
fericirii, ai liniștii alături de o ființă armonioasă, curată ca
un crin!
Își reamintea zilele acelor doi ani trăiți în războiul
din Berberia, cum era el necontenit cu gânduri la ea, la
Cristina lui cea superbă, grațioasă în toate. Ce mândru era
în firea lui, să fie prieten cu o astfel de fată. Ea era ca un
tezaur de mare preț ascuns acolo într-un sat de lângă Genova, care va putea fi regăsit imediat ce el va părăsi armata.
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Dar își amintea cu câtă disperare îl lovise soarta,
atunci când se întorsese la Genova, după demisia din
armată, când venise cu gândul s-o ceară în căsătorie pe
aleasa inimii sale. Ca să afle vestea cea îngrozitoare:
Cristina a lui obosise de așteptare și se supuse voinței
tatălui ei, Don’ Fabricio, să se mărite cu un om oarecare
dintre cunoștințele tatălui. Atunci fusese o prăbușire totală
a năzuințelor sale, atât de mărețe până atunci, atât de
frumoase. A fost ca un trăsnet, ca o nenorocire pe mare, în
care totul, deodată, se scufundă fără putință de izbăvire.
De atunci nimic nu se mai putea compara cu frumusețea vieții de lumină, pe când era prieten cu Cristina.
Nimic n-ar mai putea să-l întoarcă la clipele supreme de
fericire. Simțea că este un corp golit de orice țel omenesc,
nimic nu mai putea să-i aducă entuziasm. Știa că suportul
vieții, munca, nu va mai avea niciodată influență asupra
sa, căci el ajunsese să nu fie nici măcar un om banal,
ajunsese un ins fără dorințe de la viață, fără vise fericite.
Zilele treceau fără noimă, cenușii, serbede, ca niște
zdrențe de nori după o furtuna risipită. Simțea că nimic nu
va mai putea răsări pe firmamentul bolții sale de stele,
ceva vrednic de urmat, de studiat, de divinizat. Ce mai
însemna viața fără o dragoste înflăcărată?
Părinții nu-l lăsau chiar în voia lui, ci încercau să-i
mai dea ceva de făcut, să le mai rezolve unele treburi
încurcate în ale comerțului cu stofe fine țesute în atelierele
tatălui său. Antony făcea ce-i spunea tatăl său, dar totul era
pentru el o nefericită pierdere de timp. Avea de-a face cu
multă lume, vedea lucrătoare frumoase pe la țesătorie,
vedea și domnișoare atrăgătoare pe la oamenii de afaceri
cu care avea negoț. Nimic însă nu putea înlocui dorul lui
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ce tânjea după cea mai frumoasă fată italiancă pierdută
pentru veșnicie.
Anii treceau, Antony nu mai era un tânăr de
douăzeci de ani, ba ajunsese să aniverseze treizeci de ani.
Însă la el nu se întrevedeau nici măcar cele mai mici
semne de a reveni din tristețea ce mocnea în sufletul lui ca
un jar care se stinge și nicicând nu se va mai aprinde!

Providența
Când omul își pierde și ultima fărâmă de nădejde în
viața cea fără de sens pe o lume sumbră și neprietenoasă,
când ultimele luciri din priviri se pierd în zarea fără de
ceva bun, promițător, pe măsura sufletului, în acele momente de cumpănă a vieții apar întâmplări ale providenței
care-l repun pe om pe cărarea cea bună a vieții, și-l fac să
realizeze că are sens să trăiască viața, poate nu în
plinătatea visurilor sale, dar măcar să-și poată duce zilele
într-un mod omenesc, cu ceva sens.
Tatăl lui Antony încercase de multe ori să-i găsească
un rost în viață, căci de-acum era un om în toată firea, nu
mai era un adolescent. Încerca să abată tristețea fiului său
de la nenorocul cu fata italiană, și să-i găsească ceva pe
măsură în altă parte. Și erau atâtea fete mândre, mai bogate, mai sărace, care-l puteau face fericit. Doar dacă fiul
lor ar fi consimțit la aceasta. Dar toate încercările părinților rămâneau fără rezultat.
Dar asta până într-o zi. Ce nu reușiseră să facă nici
părinții, nici rudele, nici cunoștințele, s-a rezolvat aproape
de la sine. Bineînțeles, cu voia Sfântului din Ceruri.
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Cum a fost?
Era într-o vară târzie. Nu plouase multă vreme în
ținutul Lyonului, deci era secetă mare, pârjol pe munți și la
țară pe moșiile din ținut. Când disperarea ajunsese la culmea ei pentru sufletele sărace din sate, iată se porniră niște
neguri dinspre Apus, poate dinspre Oceanul cel mare al
Atlanticului, care, încet-încet, dar cumva înfricoșător,
acoperiră tot cerul și toate orizonturile roată cât priveai cu
ochii. Au izbucnit fulgere înspăimântătoare să brăzdeze
cerul, totul fierbea, și pădurile și colinele vuiau de un suflu
sinistru, străfulgerat de rămuroase fulgere mari, urmate de
bubuituri care cutremurau pământul. De îndată totul fu
cuprins de o vijelie cum nu s-a mai văzut de mulți ani prin
acele locuri.
Se porni un potop de rafale de ploaie înfricoșător.
Perdelele de valuri de ploaie nu conteneau, în curând toate
ulițele satelor și ale orașului Lyon se umplură de șuvoaie
tumultoase de ape. Puhoaiele veniră și mai mari și în curând valurile furioase începură să smulgă și să care lucruri
mari de prin curțile oamenilor, chiar și copaci erau smulși
cu totul din rădăcini. După nici un ceas de furtună fără milă, toate drumurile și grădinile deveniră acoperite de ape.
Vai de săracele căsuțe ale oamenilor nevoiași! Multe
fuseseră smulse cu brutalitate din temelia lor, și-o luaseră
la vale, pe spinarea înspăimântătorului balaur al apelor
dezlănțuite. Toată agoniseala amărâților săraci mărginași
cu casele cu fluviul Rhone se duseseră pe apele cele fără
de opreliști. Se vedeau vag prin puhoaiele negre cum părți
de acoperișuri de case și de pereți de lemn erau duse spre
fluviul Rhone de valurile cât casele.
Dar de la o vreme, orizontul începu să se lumineze,
fulgerele începură să brăzdeze cerul mai departe. Dar asta
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ca să se vadă mai limpede urmările groaznice ale sinistrului. Șiruri întregi de case de lângă lunca fluviului pur și
simplu au dispărut, iar în locul lor se căscau hăurile negre
sau roșii ale malurilor. Vai de nefericiții locuitori care șiau pierdut locuințele! Oare unde s-au refugiat ei ca să-și
scape sufletele? Mulți nu vor mai fi găsiți, decât poate în
fundul Mării celei Mari, unde îi duseseră apele fluviului
Rhone.
Antony nu s-a aflat în Lyon în timpul acestei catastrofale urgii ale apelor, el se afla la un conac de-al lor,
undeva într-un sat nu prea departe de Lyon. De cum văzuse ce urgie revărsase cerul peste toată valea Rhonului,
devenise îngrijorat de situația părinților săi, care în acel
moment trebuia să se afle la vila lor din Lyon. Neliniștea îi
creștea, așa că se gândi să ajungă cât mai repede în oraș, să
vadă ce e cu părinții. Deși drumurile erau sfărâmate, sfârtecate de ape, totuși reuși să se apropie de oraș. Șuvoaiele
negre încă mai mărșăluiau în dezordine pe străzile orașului
iar apele Rhonului arătau mari, umflate amenințător. Se
întuneca, deci nu mai putea ajunge în seara aceea la vila
părinților, căci erau ape mari prin oraș. Intră la un han de
la marginea orașului, unde să aștepte zorii zilei următoare.
De cu zori porni din nou prin oraș, cu caleașca lui,
alegând drumul nestricat de ape. Trecând pe lângă un mal
al Rhonului, văzu ceva nefiresc. Deasupra malului surpat
al fluviului, zări niște copii care stăteau adunați ciorchine,
jelind o căsuță surpată, aplecată într-o rână. Pesemne era
casa bieților copii, pe care apele doar o stricaseră, dar nu o
luaseră la vale cu totul, așa cum pățiseră altele mii de
căsuțe. Tabloul părea jalnic, încât Antony se decise să
oprească o clipă caleașca, să cerceteze mai bine ce e cu
acei copii.
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Pășind mai aproape, văzu o fată ca de optsprezece
ani, speriată, plânsă, având grijă de încă trei frățiori ai ei,
doi băieți și-o fetiță. Sosi aproape de ei și-i întrebă:
- Ce e cu voi, copii?
- Nu vedeți, domnule… necaz mare! Puhoiul ne-a
stricat căsuța!… Ce-o să ne facem noi, unde ne ducem la
noapte?! răspunse fata cea mare, sughițând de plâns.
- Când s-a întâmplat nenorocirea asta? o întrebă Antony.
- Azi dimineață, în zori. Deodată au venit ape mari
ale fluviului și au luat toate căsuțele de pe mal… Pe a
noastră au distrus-o, cum se vede!...
- Și ce-o să faceți voi de-acum înainte, unde o să
dormiți?
- Nu știm, domnule! răspunse plângând fata, ștergându-și des șiroaiele de lacrimi cu amărâta de fustă cu care era îmbrăcată.
- Suiți-vă în caleașca mea! O să vedem ce-o să se
întâmple! Aici și-așa nu aveți de ce să mai stați.
- Am vrea să mai rămânem aici, poate vine tata să ne
caute! A fost noaptea cu barca la pescuit când au venit
apele!
- Bine, atunci așteptați-l pe tata aici și dacă nu vine
el, deseară vin să văd ce facem cu voi!
- Ești un om foarte bun! Domnul te-a adus aici, să ne
vezi la necaz.
Antony plecă, privind în urmă ceata îndurerată a
copiilor rămași singuri pe mal și cu căsuța distrusă de ape.
Călători în grabă, căci drumurile prin oraș începuseră să se zvânte. Cam cu greu, ajunsese la vila părinților
săi. Vila nu suferise stricăciuni mari, doar căzuseră de pe
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acoperiș niște țigle, iar unele burlane de la streșini se mai
răsuciseră. Nu era cine știe ce, se puteau repara lesne.
Părinții erau în vilă, îngrijorați de soarta lui Antony,
dar și de soarta multor ateliere de țesătorie ale lor, de moara cea mare, de halele în care munceau muncitorii de țesătorie și de mărfurile din depozite care așteptau să fie duse
în negoț. S-au bucurat văzându-l pe Antony teafăr. Măcar
el era teafăr, căci o mare hală de țesătorie a fost cu totul
măturată de ape, încât multă vreme nu se va putea lucra
acolo, poate fabrica trebuia abandonată. Săracii lucrători
de la făbricuță au părăsit la timp halele și au fugit care
încotro, și ce șansă au avut să scape cu viața!
Toată ziua Antony cutreieră orașul, împreună cu tatăl său, să cerceteze starea atelierelor de țesătorie, dar și
moara unde se măcina mult. Ca o minune, moara scăpase
cu puține daune. La fel și celelalte ateliere. Doar fabrica de
țesătorie era ruptă pe jumătate și dusă pe puhoaie la vale,
spre mare.
Seara, Antony își aduse aminte că le promisese copiilor cu casa sinistrată că se va întoarce, să vadă dacă tatăl
lor venise să-i caute. Într-un suflet ajunse acolo, căutând
cu privirea unde ar fi căsuța aceea dărâmată, dar care parcă
intrase în pământ. Recunoscu niște urme de lemnărie și pe
copii stând chirciți pe mal. Ajunse chiar lângă ei și-i întrebă:
- Ei, copii, care e treaba? A venit tăticul vostru?
- Nu a venit! răspunse deznădăjduită, cu glas stins
fata cea mare. Ce-o fi pățit? Dacă s-a înecat cu barca?
- Mda! Văd că e jale mare aici la voi! Vine noaptea.
Haideți cu mine la casa părinților mei în oraș, iar mâine
venim din nou aici.
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Căsătoria
Părinții lui Antony aveau o presimțire. Știau că dacă
copiii sinistrați văzuți de fiul lor nu își vor regăsi tatăl, era
posibil ca fiul lor să-i aducă la ei acasă. Știau prea bine
inima bună a fiului crescut de ei.
Așa că, atunci când auziră caleasca lui Antony sosind cu zgomotul roților și tropotul cailor, ieșiră pe cerdacul vilei să privească cum sosește el. Ce au presupus ei,
s-a adeverit: fiul lor n-a venit singur, a coborât din caleașcă împreună cu un grup de copii, o fată mai mare și
alți trei mai mici. Se vedea, erau cât se poate de amărâți,
cu chipurile plânse, haine mânjite de noroi, vai de ei!
N-au stat prea mult la discuții, au poruncit să vină o
slujnică să preia ceata de copii, să-i ducă pe la baie și
bucătărie, să fie întâi spălați, apoi să primească cina atât de
necesară.
După ce toți s-au săturat, s-au adunat în cerc pe cerdacul cel spațios de la intrarea în vilă, să asculte povești
despre cele întâmplate
- Spuneți-mi, voi copii, ce e cu părinții voștri, unde
sunt ei acum? întrebă cel care era tatăl lui Antony.
- Lasă-i să se mai odihnească, mâine ce avem de făcut, avem timp destul de povestit! Acum mai bine sa
meargă copiii să doarmă! zise mama lui Antony.
- Ei, doar așa două-trei vorbe am vrut să aflu…
În cele din urmă, fata cea mare dintre copii se simți
datoare să spună ceva, așa că începu să vorbească cu multă
timiditate:
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- Mie îmi spune Alice… ei sunt Alex, Michel și
Ioana, îi prezentă ea pe ceilalți copii.
- Frumoase nume! A, da, să ne prezentăm și noi: Eu
sunt Aurora, soțul meu e Vincent, iar fiul nostru e Antony,
Tony al nostru, răspunse mama lui.
- Aveți un fiu, doamnă, care e așa de bun la suflet.
S-a uitat la noi atât de milos când altora care treceau pe
lângă noi nici nu le păsa…
- Așa l-am crescut pe Tony al nostru. E un băiat bun,
spuse doamna Aurora. Dar, spuneți copii, unde-s părinții
voștri?
La această întrebare, tristețea reapăru pe chipurile
copiilor. Alice, în lacrimi, începu să povestească:
- Pe mama am pierdut-o mai demult… sunt trei ani
de atunci. Lucra la țesătorie în oraș, dar într-o iarnă s-a
îmbolnăvit de piept, tușea puternic și a murit peste cinci
luni. Iar de tăticul nostru nu știu ce să zic. El este pescar,
are barcă și prinde pește pe fluviu, pe care apoi îl vinde în
piață. Eu stăteam acasă, să am grijă de frații mei mai
mici…
- Da, înțeleg, interveni doamna Aurora, puhoiul de
ieri l-a surprins pe tăticul vostru pe fluviu…
- Da, așa a fost. Suntem cumplit de îngrijorați, oare
ce s-a întâmplat cu el?
- Să ne rugam Domnului Nostru din cer, să-l aducă
înapoi pe tatăl copiilor, rosti și domnul Vincent, tatăl lui
Antony.
Toți cei de față s-au rugat Domnului Iisus să fie atât
de bun, să facă o minune, să ajungă tatăl înapoi la copiii
săi, căci aceștia nici de dormit nu mai aveau unde.
Domnul ascultă rugăciunile lor, și, până la urmă,
tatăl copiilor apăru, dar într-o stare cumplită. Era în barcă
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atunci când au lovit furiile puhoaielor. N-a vrut să părăsească barca orișicum în voia valurilor, fiind singurul lui
mijloc de a-și întreține casa cu copiii. Așa că s-a încăpățânat să stea în barcă, să se lupte până la sfârșit cu furia
valurilor, să-și țină la suprafață barca. Dar puhoaiele l-au
învins, l-au dus departe, departe la vale pe fluviul furios,
până s-a împotmolit cu barca în niște grămezi de copaci
aduși de ape și aruncați pe mal.
Dar șocul acestei izbituri l-a prins cât se poate de
rău, i-a sucit un picior și aproape a fost îngropat în nămol.
Nu putea să se miște nicicum de acolo. Așa a stat acolo
trei zile, până au scăzut apele. Un pescar hoinar l-a auzit
strigând, a venit la el și s-a chinuit mult până l-a scos de
acolo dintre nisip și cioate de copaci.
Era cu piciorul sucit, coaste lovite, răni la mâini și la
cap. Acel om milos l-a oblojit cum a putut, dar tatăl copiilor nu avea stare să stea prea mult la acel pescar, i-a
mulțumit pentru marele bine făcut și a pornit șchiopătând
spre oraș, îngrijorat de soarta copiilor săi.
Ajunsese acolo unde ar fi trebuit să fie casa lui, dar
din casă n-a mai rămas nimic, decât niște lemne sfărâmate.
De copii nici urmă. Oare ce se întâmplase cu ei? Stătea
dezolat pe prundul gol pe locul unde era casa, sperând să
afle ceva despe copii.
Și nu stătu degeaba, căci Alice și frățiorii ei se
duceau zilnic la locul unde era casa lor, să vadă, să întrebe
pe foștii vecini dacă n-a apărut tatăl lor prin preajmă.
Puteți să vă imaginați ce bucurie a fost când copiii lau zărit pe tatăl lor șezând pe prund. S-au năpustit spre el,
care mai de care, l-au îmbrățișat, au plâns împreună cu el.
Dar erau îngrijorați de starea rănilor de pe tot corpul
tăticului lor, iar piciorul sucit nu arăta deloc bine.
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Antony era cu ei, veniseră cu caleasca, și văzu toată
această scenă emoționantă. Nu stătu mult pe gânduri, îi
îmbie pe toți să urce cât mai repede în caleașcă și să plece
spre vila părinților.
Aceștia se bucurară mult când văzură isprava copiilor care își regăsiră tatăl. Văzând starea jalnica a
omului, cu piciorul sclintit și multe răni pe corp, trimiseră
repede un servitor să cheme un doctor, care veni și începu
să se preocupe serios de omul scos din malul fluviului. Îi
legă piciorul în atele, cum știa el mai bine. Apoi plecă, dar
promise că va veni zilnic să vadă cum se drege piciorul.
În mai puțin de o lună, piciorul tatălui copiilor se
făcu bine, la fel și rănile de pe corp. Ar fi vrut să se apuce
iarăși de munca lui, dacă ar mai fi avut o barcă, dar nu mai
apucă. Tatăl lui Antony, Vincent, găsi repede un rost pentru tatăl copiilor, îl angajă la moara sa cea nouă din oraș,
iar pentru copii închirie o căsuță chiar aproape de moară.
Alise rămase să aibă grijă pe mai departe de copiii mai
mici.
Cei din familia lui Antony îndrăgiseră repede copiii
trimiși de providență la ei, ca să aibă grijă de ei. Erau copii
foarte recunoscători, de treabă, pe placul binefăcătorilor
lor.
Alice, se vedea, se schimbase văzând cu ochii de
când au fost atât de omenește salvați de Antony. Prin urmare, de câte ori pescarul și cu copiii săi erau chemați la
masă în casa lui Vincent și Aurora, frumușica Alice era
mereu cu ochii la blândul și frumosul Antony, deși era un
om ce părea mai în vârstă ca ea. Nu se putea ca o fată cu
inimă atât de bună să nu fie recunoscătoare binefăcătorului
lor.
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Atașamentul lui Alice către Antony nu se putea să
nu fie observat de ambii săi parinți, așa că, într-o zi, îl
chemară pe fiul lor, să-i zică:
- Antony, noi vedem că Alice are ochi numai pentru
tine. Oare n-ar fi timpul să-ți faci și tu o casă, o familie, să
ai și tu copii, să te bucuri de viață ? începu Vincent, tatăl.
- Da, asta am vrut să spun și eu, întări Aurora, soția
sa.
- Ce-ai zice să te însori cu această minunată fată,
Alice? Te iubește atât de mult!
Antony, retras din fire, se cam codi să dea un răspuns. Se vedea că și el o aprecia foarte mult pe Alice, văzuse atașamentul ei față de el, dar nu știa ce să zică.
- Mă voi gândi, zise el.
Pană la urmă, mai cu îndemnuri, mai cu exemple din
alte familii, reușiră să-l convingă pe Antony să consimtă la
căsătoria cu Alice.
Restul pregătirilor de nuntă și nunta însăși au mers
de la sine. Astfel, Antony se văzu însurat, și nu avea
motive să regrete această căsătorie. Erau o familie tânără,
unită, foarte fericită!

Familia
După această nuntă frumoasă dar nu prea amplă, s-a
discutat în familie cine să se ocupe de copiii care erau frați
cu Alice, dacă ea s-a măritat. S-a rezolvat cu bine și
această situație.
Vincent a avut ideea ca tinerii căsătoriți, dar și familia pescarului, care se numea Andreas, să se mute la cona111
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cul de la țară, nu departe de Lyon, care era cam de multă
vreme aproape nelocuit. Acolo mai stăteau vreo doi muncitori care supravegheau conacul. Când s-au văzut la țară,
tinerii căsătoriți, dar și pescarul cu copiii lui, s-au pus pe
treabă și în scurt timp au adus conacul la frumusețea lui de
odinioară. Au plătit mulți meșteri, care în scurt timp au
renovat tot ce trebuia renovat. Alți muncitori cu ziua au
fost năimiți să reamenajeze grajdurile, acareturile, dar și
livezile, și multe amenajamente de alei, parcuri de
promenadă din apropierea conacului.
Toți munceau cu voioșie, iar locul înflorea văzând
cu ochii. Vincent, tatăl lui Antony, venea des pe la conac.
Ce s-a gândit el într-o zi? Deoarece copiii pescarului nu
mai puteau fi îngrijiți în bune condiții de Alice, era mai
bine ca tatăl copiilor să primească un ajutor, adică o a
doua soție, căci prima sa soție murise în chip tragic. Nu
era prea greu de găsit o soție potrivită pentru pescar, știa
Vincent într-o țesătorie a lui o femeie de treabă, dar văduvă, pe care au adus-o la conac și au prezentat-o pescarului. Se plăcură de la prima vedere, așa că pescarul și
copiii primiră o a doua soție și mamă. Era o femeie blândă, prietenoasă, iar copiii o adoptară cât se poate de repede.
Andreas, pescarul, n-a mai fost trimis să lucreze la
moara din Lyon, așa că a rămas la conac alături de copiii
săi și de noua sa soție. În plus, văzându-l foarte harnic și
devotat, Vincent îl pusese ca intendent peste tot conacul și
împrejurimile sale, să aibă grijă de toate. Asta îl ajută
foarte mult pe Antony, care nu prea avea vocație să conducă treburile unui conac mare, în plus, era preocupat de
tânăra sa soție, s-o scoată la plimbări prin împrejurimi,
spre panorama lacului care nu era departe, pe la conacele
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vecine. Deci Antony nu avea mult de lucru ca stăpân în
conac, de treburi se ocupa Andreas, fostul pescar, care era
foarte fericit la noua locuință pentru el și familia sa.
Au trăit ei așa vreo doi ani cu toți împreună, până
când Alice îl anunță pe iubitul ei soț că peste câteva luni
vor avea un copil. Era o veste bună, care l-a bucurat mult
pe Antony, dar și pe părinții săi, precum și pe toți cei de la
conac. Și, într-adevăr, peste câteva luni Alice născu primul
ei copil. Era un băiat, pe care l-au botezat Matteo. Toată
lumea era în jurul copilului, bucurându-se de fericirea
tinerilor stăpâni.
Această scenă cu nașterea de copii s-a mai repetat de
câteva ori în casa lui Antony. Rând pe rând, la intervale de
câte doi-trei ani, se mai năștea câte un copil. Așa au apărut
pe lume ceilalți copii, și anume: Nicole, Sabrine, Julien și
Pierre. Când cel mai mic copil avea un an, cel mai mare
avea deja doisprezece ani. Toți copii erau frumoși, cât se
poate de ascultători, erau o bucurie pentru părinți, bunici și
lumea de la conac.
În timpul acesta, crescuseră și copiii fostului pescar,
Andreas. Cel mai mare, Alex, se gândi că pentru el, cel
mai bine era să plece la armată. Nu l-a putut lămuri nici
Antony că la armată nu e chiar așa de bine, din propria
experiență, dar băiatul nu și nu, așa că trebuiră să-l lase să
plece. Când și când, mai trimitea câte o scrisoare din
Marseille, povestind cum merg treburile acolo.
Celălalt băiat al pescarului, Michel, se gândi că cel
mai bine e să rămână aproape de conac. Îi plăceau muncile
de pe vasta proprietate. Ceea ce îi ceru el lui Antony era
să-l ajute să-și facă o căsuță mică a lui, undeva la marginea proprietății conacului, să se poată ocupa cât mai bine
de căsuță și de livada dimprejur. Bineînțeles, cu inima
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largă, Antony se învoi la acest lucru, și chiar îl ajută să
ridice căsuța, căci îi plăcea să vadă oamenii fericiți.
În fine, fata cea mai mica a pescarului, Ioana, crescu
și ea mare, înăltuță, frumoasă, și începu să semene cu mama ei, Sophie, soția dintâi a pescarului. Într-o zi fu văzută
de feciorul unui proprietar de conac mare dintr-un sat
vecin, care o ceru în căsătorie. Nunta se făcu, iar fata plecă
la casa ei. Astfel că fostul pescar rămase fără copii în jurul
lui, doar el cu soția cea de-a doua, cu care locuiau într-o
aripă de conac. Era cam trist fără copii, dar, într-o zi, află
că soția lui a doua va avea și ea un copil. Minune mare,
căci femeia era cam în vârstă. Peste câteva luni născu un
copilaș drăgălaș, un băiețel, de care se ocupau mereu. Și
nu a fost singurul lor copil, peste doi ani, Laure, a doua
soție a lui Andreas, mai născu o fetiță. Ca să fie bucuria
casei cât mai mare!
Alice n-a mai născut niciun copil, rămăseseră la cei
cinci pe care-i născuse deja. Dar copiii creșteau an de an,
iar părinții și bunicii deja începuseră să-și facă probleme
ce viitor să asigure la atâția copii. Au căutat să dea o
educație cât mai frumoasă copiilor, să-i învețe să citească,
să scrie. Au plătit un profesor de muzică, care venea des la
conac, să-i învețe pe copii să cânte la multe instrumente.
Copiii creșteau frumos, se vedea că vor ajunge copii
destoinici.
Împrejurimile conacului înfloreau și ele. Și-au recăpătat frumusețea de dinainte de Revoluția franceză, ba
chiar au și întrecut-o. Apăruseră alei cu nenumărate
ornamente și pomi frumoși de tot felul la intrare spre
conac, dar și în jurul conacului. Răsădiseră o mulțime de
straturi cu flori, cu trandafiri, anemone și alte plante
exotice. Liane colorate în roșu, mov și galben se cățărau
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pe copacii din preajmă, sau pe suporți special amenajați.
În fața conacului era un pod mare în care era amenajată o
rețea de fântâni țâșnitoare, în bazine circulare. Păsările din
copaci umpleau cu cântece și voie bună toată această
așezare fericită.
Mai încolo de conac, erau cărări multe, care duceau
către lanurile de grâu, livezi întinse și heleșteie cu pește.
Toate erau îngrijite, ingenios aranjate, iar Andreas, fostul
pescar, acum intendent, supraveghea cu pricepere și mare
devotament ca toate să fie frumoase, la locul lor.

Strămutare la Marseille
Au mai trecut zece ani și copiii lui Antony crescură
mari, iar cei mai mari deveniră oameni maturi, dornici săși ia viața pe cont propriu.
Cât timp Antony a locuit la conac, Vincent, tatăl său,
se ocupa intens de comerțul cu postavuri, ceea ce i-a sporit
mult afacerile, dar și bogăția. A cumpărat mai multe magazine de postavuri, dar și ateliere de țesătorie, chiar în
Marseille. Avea însă alte neajunsuri acum: îmbătrânise,
obosise, ca un om de peste șaptezeci și cinci de ani. Oare
cine să-i preia toate afacerile, toată averea?
N-avea cine, decât fiul său, Antony. Însă acesta nu
era făcut pentru afaceri. Totuși, la stăruința tatălui său,
începu să încerce puțin câte puțin să vadă cum e sa fii
negustor, dar și proprietar de magazine, ateliere, să mențină afaceri cu oameni din toată lumea, să fie isteț în discuțiile cu negustorii vicleni, ca să nu fie atras în afaceri
păguboase. Mai învățase el ceva și cât locuise la conac,
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adică cum se stăpânește o moșie, cea din jurul conacului.
Însă treaba cu negoțul cu stofe era cu totul altceva.
La insistența lui Vincent - tatăl său, și a mamei sale Aurora, cu multă nemulțumire, părăsi conacul său cel
tihnit, lăsând acolo ca stăpân pe fiul său cel mare, Matteo,
de 23 de ani, ajutat de Andreas, fostul pescar și de fiul
mijlociu al acestuia, Alex, iar el începu să se strămute cu
soția și cu ceilalți copii la Marseille, acolo unde își
cumpără o casă frumoasă, nu departe de târgul cel mare –
cel al comerțului de țesături dintre cele mai renumite.
Nu mai era acum un tânăr visător, trecuse deja de
cincizeci de ani, și începu să gândească mai temeinic la
mersul negoțului. Chiar începuse să-i placă această veșnică fierbere de pe piețe a prețurilor de cost al stofelor și
țesăturilor fine aduse din cele mai îndepărtate colțuri ale
lumii, din China, din India, sau din Tunisia, Maroc. Fiecare popor avea ceva frumos care era adus pe piețele renumite din orașele vestite ale Mării Mediterane.
Și copiii săi, care veniseră cu el, începură să deslușească din tainele acestea ale negustoriei, unii chiar își
doriseră să aibă și ei câte o tarabă, pe care să încerce orice
fel de negoț la care gândeau ei c-ar fi grozav. Prin urmare,
familia lui Antony era bine dispusă, toate mergeau bine.
Ca dovadă că afacerile mergeau bine de când Antony preluase toate atelierele și tarabele de negoț din
Marseille, era că începuseră să dea veniturile pe dinafară,
încât Antony începu să se gândească cum să-și mai crească afacerile. Într-o zi avu o idee grozavă, de parcă cerul îi
luminase mintea: să-și cumpere un vapor doar pentru
negoțul personal. Mai avusese tatăl lui o mică covertă în
Lyon, dar nu era ceea ce ar trebui pentru un comerț însemnat pe mări și oceane.
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Reuși să-și cumpere un vapor, unul cu aburi. Cumpără și un loc de acostare în golful cel mai apropiat de
Marseille și de atelierele sale. Era o frumusețe de vapor,
construit chiar în Marseille. Prima călătorie a vaporului
spre India a fost onorată chiar de Antony și fiul sau cel
mijlociu, Michel. Plecară într-o zi de vară, străbătură Marea Mediterană, trecură prin canalul Suez, care se deschisese chiar de curând, străbătură apoi Marea Roșie, ca să se
afunde în imensitatea Oceanului Indian. Peste trei luni de
la plecarea de acasă, ajunseră cu bine în cel mai vestit oraș
al Indiei, la Calcutta. Aici era raiul afacerilor, cele mai
interesante, unde se făceau negocieri cu tot felul de oameni veniți de pretutindeni din lume. Vorba aceea, noroc
să ai, ori te îmbogățești cu ce cumperi, ori ieși în mare
pierdere. Dar Antony era deja versat în negustorie, iar fiul
său avea ocazia pe viu să vadă și să deosebească o afacere
bună de una păguboasă.
S-au întors cu bine acasă la Marseille, străbătând
același drum de înapoiere, dar ocolind puțin anumite țărmuri arabice și africane, care erau rău famate din cauza
piraților, de care nu scăpai nicăieri în lume. Dar vaporul
lui Antony era puternic, putea să călătorească în largul
oceanului sau al mărilor pe rute pe care pirații nu se prea
încumetau. Chiar au fost urmăriți de o corabie dubioasă,
probabil de pirați, dar vaporul lui Antony avea motoare
puternice, și a lăsat repede în urmă acea corabie fantomă.
Ajunseră cu bine înapoi acasă, la Marseille, unde
Alice, soția lui Antony, aștepta cu mare drag și îngrijorare.
Bucuria revederii era mare după aproape un an de lipsă de
acasă. Găsi toate bune, doar că tatăl său era din ce în ce
mai bolnav, trebuia să aibă grijă cineva de sănătatea sa.
Pentru acest motiv, vorbiră în familie ca cel de-al treilea
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fiu al lui Antony, Pierre, care avea de abia 15 ani, să înceapă să învețe afacerile bunicului său.
După ce sosise marfă multă din India, anumite stofe
fuseseră destinate atelierelor care făceau haine pentru cei
mai simandicoși oameni din oraș. Iar alte mărfuri fuseseră
transbordate în vase mai mici, care plecau spre Lyon, sau
mai în sus pe cursul râului Rhone, ca să ajungă, în final,
chiar la Paris. Pentru toate aceste operațiuni trebuiau oameni pricepuți, inițiați în arta negustoriei. Antony găsi
acești oameni în care să aibă încredere, iar copiii săi aveau
de învățat multe până să devină negustori veritabili.

Refugiații
Nu se puteau plânge Antony și cei ai lui că nu le
merg bine afacerile. An de an averea sporea, banii câștigați erau învestiți în cumpărarea de noi ateliere și bazaruri
în târgul cel mare din Marseille, dar și din multe alte orașe
din țară, chiar și în îndepărtata Siria. S-au construit noi
ateliere de țesătorie și croitorie, mult mai înzestrate cu războaie de țesut noi și alte instalații noi. Ba chiar investi să
cumpere un alt vapor nou, mai mic, cu vele, cu care să cutreiere fluviile Franței până la Lyon, Bordeaux, Nantes,
Paris.
Cu Antony se petrecea însă un lucru ciudat: cu cât îi
creșteau averile, afacerile, cu atât îl cuprindea un sentiment de impasibilitate față de toate. Vedea că adunase
mult prea multe avuții față de cât le trebuiau pentru familie
și cei cunoscuți. Avea un vag sentiment că toate sunt o
amăgire, că omului îi trebuie altceva decât avuții peste mă118
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sură. Din acest motiv, de la o vreme, după ce trecuse și de
cincizeci și cinci de ani, începu s-o lase mai domol cu comerțul, lăsând responsabilitățile mai mult pe seama celor
din jur, adică asupra fiilor săi, care se maturizaseră, deveniseră dornici de muncă și afaceri. Îl chemă la afaceri și pe
fiul său cel mare de la conac, Matteo, pe care îl făcuse
antreprenor la Lyon peste toate afacerile tatălui său, Vincent, care era mai mult bolnav în ultima vreme.
Fostul pescar, Andreas, socrul său, tatăl soției sale
Alice, devenise intendent peste conacul lor, dar și peste
alte conace ale lui Andreas. Câștigase o mare experiență și
pricepere în a gospodări cât mai bine frumoasele moșii,
care înfloreau parcă. Lui Antony îi plăcea cum sunt administrate conacele, se vedea că socrul său era un om devotat.
Antony se ocupa din ce în ce mai puțin de afacerile
care erau în afara orașului Marseille. Avea case mari aici,
în acest oraș frumos la Marea Mediterană, avea multe ajutoare care-i conduceau negoțul, chiar mulțumitor. Pentru
el și-a păstrat preocuparea de a conduce treburile din Marseille, atelierele și standurile de negoț din oraș.
Deveni însă melancolic. Nu așa visase el să-și trăiască viața. Mulțumea Domnului, toate erau bune, prospere,
dar bogăție prea multă, venită parcă deodată, multă, cotropitoare, îl neliniștea. Asta pentru că vedea și fața cealaltă a
lumii, vedea soarta a mii și mii de oameni săraci care mișunau prin oraș, mai ales pe cheiurile portului din Marseille, căutând un rost de muncă, orice cu care să-și câștige
pâinea lor de zi cu zi. Ar fi vrut să-i ajute pe toți oamenii
aceștia cât mai mult, să le dea tot ce le trebuie. Dar știa că
fără a-i pune la muncă, istovitoare uneori, nu putea ajuta
săracii care roiau prin oraș.
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Își făcuse un obicei de la un timp, când era vreme
frumoasă, își lua caleașca cea ușoară, de promenadă, și se
ducea pe splaiul de lângă port, cel pe care se urca domol
dinspre corăbiile sosite în portul central al orașului. Acolo
îi plăcea lui să admire panorama vieții oamenilor de rând.
Era locul lui cel mai potrivit pentru meditație, pentru
reculegere.
Pe o ridicătură de teren, ca un maidan, loc de odihnit
caii și de răcorire cu apă de cișmea pentru însetații
călători, era o priveliște grozavă asupra portului din Marseille, dar și asupra primelor străzi însemnate ale orașului.
Era drumul cu forfota cea mai mare, șiruri nesfârșite de
bărbați, femei, coborau spre port pe niște cărări de lut,
uneori de piatră, pe când alți trecători urcau mai anevoie în
deal venind dinspre port, ducând pe spinările lor coșuri sau
desăgi cu tot felul de lucruri, fie de hrană, fie alte lucruri
ieftine.
Mai erau și trecători bogați, care coborau în trombă
spre cheiurile portului, urcați pe care bogate, care duceau
mărfuri de mare însemnătate. Lumea era pestriță, cu haine
colorate în fel și chip, unii bărbați erau înveșmântați în
haine sărace, sumare, alții aveau haine somptuoase, scumpe, cu poale largi și multe ornamente. Femeile, însă, la fel
și tinerele copile, aveau veșminte înflorate, cu rochii lungi
până la pământ, sau doar până mai jos de genunchi, cum
era portul femeilor sărace, care veneau sau plecau spre
atelierele dezvoltate fără de număr în acest oraș port.
Uneori îi plăcea să asculte mici recitaluri muzicale
date de unii trecători de felurite neamuri, în genere, foarte
plăcute urechilor. Nu umblau ei degeaba, mai primeau câte
ceva plată pentru meșteșugul lor.
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De la o vreme însă, i se păru că din vale, din drumul
spre port, de pe un maidan, se auzeau niște sunete vagi,
care-i aminteau ceva. De unde le știa el? După multe zile,
realiză că acele sunete muzicale sunt aidoma muzicilor
bine cunoscute de la Genova. Rămase nedumerit, cum de
aici, departe de Genova, să se cânte așa de suav din
muzicile genovezilor...
După încă două zile, se dumiri: prin oraș apăruseră
cete-cete de italieni, umblând în grupuri mici, cu sarsanale
grele pe spinare, care căutau parcă ceva în oraș. Ce putea
să fie oare? Erau italieni tipici, pe unii îi recunoștea că
erau chiar din zona Genovei din Italia. Le cunoștea foarte
bine portul de veșminte și chiar felul lor de a vorbi. Dar
oare ce căutau acești italieni la Marseille, în număr așa de
mare?
L-au lămurit negustorii de la taberele vecine din
târg. Erau foarte mulți italieni prin oraș dintre cei care s-au
refugiat din Italia, fiind amenințați cu represalii de către
armatele Austriei, din cauza participării la niște revolte
împotriva stăpânirii austriece. Văzând ce se întâmplă în
Italia cu semenii lor din aceeași situație, mulți genovezi,
dar nu numai, s-au hotărât să părăsească țara lor și să fugă
în lume, unde vedeau cu ochii. Cei mai mulți s-au refugiat
pe calea mării, în vapoare, către Franța sau Spania, căutând protecție. Erau oameni istoviți de călătorie, de neliniște, de spaima supraviețuirii prin care trecuseră. Și-au
părăsit casele din Italia, averile, cunoscuții, au luat ce au
putut, și-au ajuns pe cheiurile orașului Marseille.
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Chip misterios
De când apăruseră italienii prin oraș, Antony ieșea și
mai des cu șareta lui de promenadă pe maidanul de sus, de
pe care se vedea mulțimea care urca sau cobora spre portul
cel înțesat de corăbii și negoț. Vedea, din când în când,
grupuri de italieni refugiați, cu înfățișări jalnice, dar pitoresc îmbrăcați. Tot cărau sarsanale mari cu puținele lucruri
cu care reușiră să fugă. Printre italienii veniți din diferite
părți ale Italiei, urmărea cel mai insistent pe cei veniți din
ținutul Genovei. Îi recunoștea foarte bine, căci numai ei
aveau un fel de haine care-i deosebeau de alți italieni. Erau
cu ceva mai elevați, mai stilați, aveau ceva pitoresc în
înfățișarea lor.
Gânduri multe, nostalgii reînviară în mintea lui Antony. Câți ani trecuseră de când fusese în oaste acolo?
Timpurile, timpurile nu se mai pot întoarce vreodată. Îmbătrânise, însă o făcuse cu folos. Avea acum o familie frumoasă, copii reușiți, soție de treabă, harnică. Și cu câte bogații îl înzestrare Domnul, pentru familia sa și pentru prietenii săi.
Știa însă că în avuție era bine să nu te încrezi. Doară
avusese acele crunte experiențe din timpul Revoluției franceze, când atâția oameni înstăriți pierduseră aproape totul.
Restaurarea monarhiei care a urmat nu a mai fost în măsură să redea averile celor care le pierduseră. Așa e pe lumea asta, omul se crede la adăpost în spatele averii agonisite, când toată averea poate dispare într-o singură zi. Mai
ales că, nu demult, apăruseră multe frământări revoluționare în întreaga Europa, frământări care au dat frisoane
tuturor bogătașilor mari.
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Pe la tarabe se simțea un freamăt nou al refugiaților
din Italia. Erau destul de mulți, umblau pe cărările de-a
lungul tarabelor de comerț din stradă, dar și prin talciocuri
și bazaruri. Antony îi vedea zi de zi umblând cu fleacuri
italienești la vânzare, strigând în gura mare ca să-și vândă
marfa lor amărâtă. Vai, greu trebuia să fie pentru ei să
vândă ceva, să câștige niște franci, să-și cumpere măcar
pâine. Unii veniseră cu ceva bani din Italia, începuseră să
negustorească câte ceva mai de valoare. Dar în țară străină, totul era greu.
Ce puteau să vândă italienii refugiați? Niște baticuri,
șaluri care se purtau în Italia. Alții umblau cu niște străchinuțe pictate ca prin casele italiene. Mai aduceau unii
niște icoane tipic italiene, cu chipuri de sfinți de pe la
diferite biserici mari. Nu erau mărfuri de valoare, dar
aveau ceva nou în ele pentru francezi și uneori oamenii
luau ca să aibă cu ce se lăuda pe la casele lor.
Antony luase o vreme mărunțișuri de la italieni,
având milă de starea lor, dai mai apoi n-a mai luat, se
săturase de fleacurile vândute de ei. Asta până într-o zi…
Trecu o ceată de italieni care făceau strigare răsunătoare cu marfa lor. Nu cumpără nimic de la ei. Ca în urma
lor, preț de câteva minute, trecu și o fată cam amărâtă,
învelită cu un șal verde, care se uită țintă la el, și-l rugă să
ia niște farfuriuțe mici de la ea.
Întâlnind privirile și chipul cel delicat al fetei, Antony nu rezistă să nu cumpere de la ea. Luă tot ce avea ea
de vânzare, ba îi mai dădu și niște bani pe deasupra. Avea
suflet bun, nu putea să nu fie sensibil la sufletul unui copil
în nevoie. Fata plecă cât se poate de bucuroasă.
A mai revenit acea fată la câteva zile, tot cu aceleași
farfuriuțe mici, frumos colorate. Parcă era sfioasă, neîn123

Viorel Darie

drăznind să-l mai roage să cumpere de la ea. Dar el nu
stătea pe gânduri, cumpără iarăși tot ce avea ea, nu se
gândea că are destule farfuriuțe de la ea.
Poate încurajată de bunăvoința acestui domn din țară
străină, într-o zi, fata trecu iar pe lângă taraba la care-i
plăcea lui Antony să stea ziua, sfioasă, parcă încercând săl roage ceva. O încurajă să zică tot ce avea pe suflet. Fata
îi zisese ceva, dar în limba genoveză cea mai curată:
- Domnule ce bun sunteți… nu cunoașteți undeva,
un loc în vreo casă, ca să fiu servitoare?
Asta rosti timida fată în limba Genoveză cea mai
neaoșă, pe care, din fericire, el o cunoștea chiar mulțumitor. Luat prin surprindere, îi răspunse fetei în limba ei
de acasă:
- Copil drag și frumos! Lasă-mă să mă gândesc până
mâine. Poate găsim un loc potrivit pentru o fată ca tine.
Ea plecă parcă mai voioasă, simțind că o piatră mare
de pe inimă i se ridicase.
După ce tânăra fată plecă, Antony începu să cugete
foarte serios. De bună seamă, putea să ia copila undeva la
el acasă, s-o ajute pe soția sa în multele treburi din vila lor
cea mare. Sau putea s-o angajeze undeva la țesătorie, să
muncească cot la cot cu alte femei. Sau putea să-i aranjeze
un post ca vânzătoare la o tarabă. Însă el avea un suflet
mare. Cum să răpească unei copile libertatea, apartenența
la o familie, la un anturaj familial, doar pentru o amărâtă
de slujbă care să-i ofere ceva mijloace de trai de supraviețuire? Nu ar fi păcat să răpești libertatea unei ființe
inocente, tinere?
Se frământă mult în această problemă toată seara,
chiar toată noaptea. Avea o mulțime de soluții, putea chiar
să-i cumpere o căsuță în oraș, ori să-i dea bani destui. Dar
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nici asta nu-i părea o rezolvare cea mai plină de omenie.
Ar fi înstrăinat-o pe fată de ai ei, de toți ceilalți aflați în
situația dificilă de refugiați. Poate, cel mai bine, omenește
vorbind, era să ajute copila și pe ai ei, să se descurce
cumva în orașul acesta străin pentru ei. Lucrul acesta i-ar
fi protejat sufletul fetei inocente, ajunsă dintr-un cămin
îndestulător cândva în Genova, nevoită acum să apeleze la
bunăvoința străinilor pentru a supraviețui.

Bunătatea negustorului
Fata reveni a doua zi la taraba la care stătea de obicei Antony. Venise sfioasă, îl găsi pe negustorul cel bun,
și aștepta ca acesta să-i dea un răspuns la ce au discutat
ieri. El știa bine ce voia fata, dar nu putea să-i zică dintr-o
dată că nu e bine să devină servitoare într-o casă străină, în
țară străină. Așa că-i răspunse că, deocamdată, nu a găsit
ceva potrivit, dar să mai aștepte. Până una-alta, o întrebă
cu ce o poate ajuta. Fata rămase pe gânduri, dar îndrăzni
să spună:
- Am aici în traistă niște iconițe de vânzare, să vă
arăt, poate vă place vreuna…
Fata scoase toate iconițele din trăistuța ei cea frumos
lucrată, le puse pe tejghea, să le vadă negustorul și să aleagă ce-i place. El chiar era curios să vadă cu ce iconițe umblă ea la vânzare. Deși erau iconițe mici, erau drăgălașe.
Alese vreo câteva, apoi o întrebă:
- Cu cât dai icoanele astea alese de mine?
- Nu știu cât să cer. Sunteți așa de bun! Cât puteți sămi dați, nu vreau prea mult.
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Înduioșat de cumsecădenia fetei, Antony zise:
- Îți ofer 50 de franci, e de ajuns?
Deși era străină în Franța, fata știa deja valoarea
banilor în țara această, așa că-l privi cu uimire, zicând:
- Domnule, dar este prea mult! Îmi dați de zece ori
cât fac ele, zise ea cu oarecare îndoială în glas.
- Te rog, copil frumos din Italia, ia banii pe care ți-i
dau, să aveți și tu, și ai tăi, să încercați să închiriați o
locuință, să nu stați în oraș sub cerul liber.
- Mulțumesc mult pentru bunătatea dumneavoastră.
Simt cum cerul e bun cu mine și-mi alungă atâtea temeri
din suflet!
- Domnul să te binecuvânteze, copil cumsecade! Dute în pace la ai tăi!
Fata plecă nespus de bucuroasă, iar inima lui Antony
se umplu de sentimente frumoase pentru acest copil foarte
cumsecade.
Mai venea ea când și când pe la taraba la care-i plăcea să stea și, de fiecare dată, ea nu pleca cu mâna goală
de la el. Se vedea că e fericită. Devenea însă și mai sfioasă, parcă prea mult o copleșeau darurile primite de la un
negustor din țară străină.
Apoi n-a mai venit pe la tarabă câteva zile bune.
Antony intră la griji, își făcea fel de fel de presupuneri. Oare plecaseră italienii acasă la ei? Sau plecaseră în
altă parte? Era chiar neliniștit. Începuse să nu mai aibă
stare la taraba sa, de aceea se ridică și plecă pe jos de-a
lungul drumului care duce la port, acolo unde se vedeau pe
maidane cete de italieni așezați în jurul unor corturi de
lângă care fumegau mici focuri. Scrută cu ochii ceva anume. După multe plimbări dintre-astea, la marginea unui șir
de tarabe negustorești din oraș, dar cam pe prund, văzu o
126

Ecouri de mandolină

micuță tarabă ca o măsuță de scânduri subțiri, la care un
italian avea ceva de vânzare. Se minună văzând că un
refugiat își făcuse o mică tarabă în orașul acesta străin
pentru el.
Se mai duse și a doua zi pe acolo, și mare îi fu uimirea când văzu la taraba cea amărâtă, alături de italian, și pe
firava copilă a acestuia. Fata îl recunoscu de cum se apropie de masa lor încărcată cu câteva lucrușoare, zâmbi un
pic, dar nu scoase un cuvânt. Motiv pentru Antony începu
să-și facă fel de fel de presupuneri despre acest comportament al fetei.
În sfârșit, era aproape convins de ce fata se comporta
așa de straniu, de ce n-a mai trecut pe la taraba lui. Asta o
spunea chipul italianului care părea tatăl fetei. Era dintraceia cu chip de om răutăcios, pizmaș, ursuz, cu care nu te
puteai înțelege. Prin urmare, fata îi dădea toți banii aduși
din micul ei negoț, iar tatăl punea mâna pe toți banii, încât
reuși să-și încropească acea jalnică tarabă, pe care pusese
ceva de vânzare. Și ținea fata lângă el, vedea că marfa lui
se vindea mult mai bine dacă fata drăgălașă stătea lângă el.
Deci italianul prefera să-și câștige singur existența, nu să
profite de bunătatea negustorului, adică a lui, de îndată ce
acest lucru a fost posibil.
Acest fapt îl lumină pe Antony, știind că italianul are
dreptate, e un om de cinste. Dar de ce era așa de fricos, de
reținut, în ce privește persoana sa? Că doară ajutase cu
mare tragere de inimă un copil pribeag în țară străină.
Când și când, dar foarte rar, fata mai trecea pe furiș
prin dreptul tarabei sale, însă doar ca să-i mulțumească
pentru bunătatea lui. Nu mai aducea nimic de vânzare, i-a
explicat negustorului că nu mai era nevoie, ce câștigau ei
la mica lor tarabă era îndestulător pentru familie.
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Nu mai insistă asupra acestui lucru, fiecare om ar
trebui să-și urmeze cursul vieții.
Totuși, îi păru rău că nu-i dăduse fetei mult mai mult
când ea și familia ei aveau nevoie, căci avea de unde să
dea. Uneori se gândise să le cumpere chiar o casă nu departe de port. Acum italianul nu mai voia ajutor de la nimeni. Deci, chiar și binefacerile trebuie făcute la timpul
lor.

Tulburări și mai mari
Au mai trecut câteva luni, iar fata italiană, cea plină
de mister, n-a mai venit pe la el. Pesemne avea treabă
multă la taraba tatălui ei, care nu-i mai dădea voie să plece
prin oraș. S-a mai dus pe la locul unde își așezase italianul
taraba sărăcăcioasă, dar nu-i mai găsi acolo. Nici în
împrejurimi nu-i mai găsi, cine știe unde și-au mutat taraba. Și, sigur, n-au plecat din Marseille, ceilalți italieni
fiind toți pe maidane, în jurul corturilor lor amărâte de refugiați.
Dar când se aștepta mai puțin, se trezi cu fata venind zâmbitoare la tejgheaua unde stătea el de obicei. Se
uită uimit la ea, fata chiar crescuse în câteva luni, se
făcuse mai voinică, ceea ce îi stătea uimitor de bine. Cum
se putea transforma într-un timp așa de scurt, din sfioasă
copilă, în cuceritoare domnișoară! Nu venise să-i ceară nu
știu ce, venise doar să-l vadă, să-l întrebe de sănătate și săi mulțumească pentru bunătatea lui atunci când ea avea
mare nevoie. El ar fi vrut să-i dea cât mai mulți bani, să-i
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dea oricât, dar fata refuză cu delicatețe. Nu mai aveau
nevoie de nimic, mica lor tarabă mergea bine.
- V-am căutat pe locul unde era taraba tatălui tău,
dar nu v-am mai găsit acolo, îi spuse Antony, admirând
chipul ei cel nou.
- Așa e, nu mai suntem la taraba aceea de început.
Acum tata și-a cumpărat una adevărată, deși mai mică, pe
partea cealaltă a târgului. Și merge destul de bine afacerea
acolo.
- Domniță, am uitat mereu să te întreb, cum te cheamă? Dacă nu sunt prea indiscret…
- Nu, domnul meu cel bun! Mă numesc Luciana. Vă
place numele meu?
- Cum să nu! Nume de îngeraș! Domnul să te binecuvânteze, copil minunat!
Fata plecă bine dispusă, lăsându-l în cea mai mare
uimire, neliniște chiar, în privința transformării ei din ultimele luni.
De-abia acum începură frământările și tulburările în
sufletul lui Antony, tot gândindu-se la ultima apariție a fetei care începuse să-l uimească. Ochii ei îl tulburau, îi
aminteau ceva. Nu știa nici el ce anume îi aminteau, dar
era un mister în acele priviri.
Ca tulburarea în sufletul lui să crească și mai mult,
într-o zi, mergând pe promenada care ducea spre port,
undeva în vale, lângă taberele refugiaților, auzi niște sunete de flaute și mandoline italiene, care îi răscoliră amintirile. Iar începu să se gândească la timpurile din trecut,
când, tânăr fiind, trăia acea minunată dragoste față de o
frumoasă italiancă. Ce vremuri erau atunci! Nu era bogat,
dar era fericit!
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Își rememora și vremurile bune, dar și cele rele din
trecutul vieții lui. Iată, ajunsese un om la cincizeci și șase
de ani, o viață aproape trăită. Se căsătorise cu o atât de
bună fată, Alice, care îi adusese pe lume cinci copilași pe
care-i iubea. Bunăstarea familiei era cât se poate de îndestulătoare. Ce-i mai lipsea? Avea totuși momente când își
reamintea, cu sfințenie parcă, prima lui iubire din Italia, și
ce comoară de fată era Cristina lui! Dar ce răutate de om
era tatăl ei, Don’ Fabricio! E greu să-ți împarți sufletul în
atâtea părți, să fii recunoscător tuturor, în toate etapele vieții.
Până una-alta, trebuia să se ocupe și de sănătatea
tatălui său de la Lyon, care era mereu bolnav în ultima
vreme. Așa că avea de călătorit mai des să-și vadă părinții
și să-i încurajeze în situații grele. Nu era vorbă de afaceri,
acestea erau bine conduse de fiul lui cel mare, Matteo. Era
vorba doar de dragoste față de părinți, care erau în
suferință. Mama lui încă era cu sănătatea ceva mai bună,
putea să-l îngrijească pe soțul ei bolnav, preocupându-se și
de multele treburi ale casei.
Călători și pe la țară, să vadă treburile conacului, pe
care-l uitase aproape. Ajuns acolo, fu plăcut impresionat
de natura verde minunată din jurul conacului. Livezile noi
sădite începeau să pârguiască, să-și arate roadele minunate. La fel arătau și câmpurile mai îndepărtate de conac.
Intendentul era tot bătrânul acum, fostul pescar Andreas,
care era la datorie. Avea autoritate, era priceput la administrat treburile numeroase de zi cu zi. La îndemnurile lui
Antony și ale tatălui său, Vincent, intendentul, se purta cât
se poate de omenos cu servitorii și cu zilierii pe care-i chema la muncă. Prin urmare, treburile mergeau bine.
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Nu mai fusese la conac de vreo cinci ani. Câte
schimbări s-au petrecut! Cei doi copii mai mici ai pescarului, cei de la soția a doua, au crescut și ei, deja învățau să
muncească la vasta gospodărie. Fiul cel mare al fostului
pescar părăsise armata unde s-a dus la început, acum era
căpitan pe vasul cel mare al lui Antony, care cutreiera
mările și oceanele în căutare de marfă aleasă pentru negoț.
Iar ceilalți copii mai mari ai pescarului crescuseră și ei,
unii își întemeiaseră familii noi, dar cam tot în preajma
avuției frumoase a lui Antony și a tatălui său.
Stând câteva zile la conac, Antony avu timp destul
să-și reamintească viața sa, etapă cu etapă. Își aduse aminte de herghelia de cai pe care a avut-o în tinerețe, cea care
i-a fost sechestrată de Revoluția franceză. Apoi își aduse
aminte de anii de slujbă în armata lui Napoleon Bonaparte,
ca soldat departe de țară, în Italia. Ce ani frumoși a trăit
atunci, iar amintirile îi răvășeau tot sufletul. Acum era
nespus de mulțumit de soția sa, Alice, de familie și de
averea data lui de Cel de Sus, dar era însă greu să te lupți
cu amintirile, cu aspirațiile din tinerețe.
Reveni la Marseille, unde reîncepu să stea la taraba
lui preferată de pe promenada dinspre mare, acolo unde își
putea da frâu liber unor gânduri atât de dragi lui.
O mai văzu într-o zi pe fata italiană cea misterioasă,
Luciana, moment care îl cuprinse și de mai multă uimire.
Ochii ei erau ca două văpăi sacre, îi aminteau de ceva
foarte sfânt. Uneori își zicea că sunt ochii tipici ai italiencelor din Genova. Oare nu este chiar Cristina, vechea lui
prietenă? Dar tot el răspundea, cum să fie ea, un copil!
Cristina trebuie să aibă mult mai mulți ani. Avea deci de
suportat zi de zi mari sentimente de neliniște sufletească.
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Necazurile fetei din străini
Oricât ar fi încercat Antony să nu se preocupe mereu
de misterioasa tânără fată de italieni, era imposibil să nu-i
fie gândul la ea. Doară avea atâtea treburi de făcut,
vapoarele lui plecau pe mări și fluvii, o mulțime de tarabe,
bazarul cel mare din Marseille. Plus problemele cu părinții, cu atelierele de țesătorie din Lyon. Și totuși, gândul lui
cel mai important era la acest copil din tabăra refugiaților
italieni. Poate ar fi considerat această stare ca una oarecare, trecătoare, dar când întâlnea privirile din ochii fetei
străine, devenea imposibil să fie impasibil la acea lumină
feerică, divină aproape, din privirile ei.
Doar că fata era greu să fie văzută. Trecură câteva
zile și ea nu mai ajunse pe lângă taraba lui. Veniră zile
mohorâte, cerul se întunecă, începu o ploaie din aceea măruntă și rece, deși încă mai era mult până la iarnă. De trei
zile tot ploua, iar el se tot gândea oare cum dorm nevoiașii
de refugiați italieni. Nu credea că erau mulți concetățeni
francezi din oraș care să deplângă soarta nefericiților refugiați, dar în inima lui erau frământări vii în acest sens. Și
mereu apărea gândul către gingașa fată a italianului, oare
cum doarme ea în aceste vremuri ploioase de toamnă, fără
un acoperiș bun deasupra capului, în acele corturi șubrede?
Când se aștepta cel mai puțin, Luciana veni la taraba
lui, îmbrăcată în niște haine de vreme rea. Dar văzuse că
fața ei era tristă, chiar niște lacrimi se roteau în frumoșii ei
ochi.
- Ce e, scumpa mea copilă, de ce e amar în sufletul
tău? o întrebă el.
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- Domnule prea bun la suflet! N-aș fi îndrăznit să vă
deranjez cu necazurile mele, dar acum mama mea e tare
bolnavă, nu știu ce să mai fac!…
- Mama ta? Dar ce are mama ta?
- E bolnavă! Tușește mult, se sufocă! Poate de la
ploile astea reci…
- Desigur că de la vreme rea este! Dar voi cum
dormiți pe vremea rea?
- A făcut tata un fel de cort, dar suflă vântul prin
pânzele acelea. Nu e pentru vremea rea… Mama s-a
îmbolnăvit, săraca de ea…
- Văd că ții mult la mama ta, ceea ce înseamnă că
ești o fată miloasă, de ispravă. Dar de ce nu a dus-o tatăl
tău la doctor, să-i dea niște leacuri pentru răceală și tuse?
- Tata e mereu răutăcios, nu are timp să vadă ce se
întâmplă cu mama. O lasă așa de pe o zi pe alta, crede că o
să-i treacă…
- Vai, ce om e tatăl tău! Se poartă cu răutate cu voi?
- Destul de aspru. Mereu e nemulțumit, mereu ne
ceartă. Mai ales pe mama, de când e bolnavă…
S-a convins, fata nu avea niciun ajutor în situația
mamei sale, pe care, de bună seamă, o iubea mult. Așa că,
pentru a scurta suferința fetei, îi zise:
- Copilă dragă, aș da oricât pentru tine și pentru
sănătatea mamei tale. Uite, am aici la mine ceva bani, ia-i
pe toți câți sunt și du-te de caută un doctor bun pe care să-l
aduci la cortul vostru, să-i de-a mamei niște leacuri. Și să
cumperi ceva haine de lână caldă pentru tine și pentru
mama ta. Mâine să treci pe la mine, să-mi spus cum au
mers treburile cu doctorul.
- Sunteți nespus de mărinimos! Domnul să vă dea
sănătate, să fiți binecuvântat! Niciodată nu m-a ajutat
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cineva așa de mult. Dar oare tata ce-o să zică, o să mă
întrebe de unde am bani pentru doctor. Ce pot să-i zic?
- Spune-i că vreau să vorbesc cu el. Să vină seara pe
aici!
Fata plecă ceva mai veselă. Întâi se duse pe la mama
ei, să-i povestească toate. Apoi se duse prin bazar, unde
găsi un doctor, căruia îi dădu bani mulți, să vină s-o vadă
pe mama. Doctorul sosi împreună cu ea la cortul din vale,
văzu femeia bolnavă și-și dădu seama că mama fetei
suferea de răceala la plămâni, din cauza vremii. O trimise
pe fată să cumpere câteva ceaiuri și niște leacuri. Ea plecă
cât mai repede, nu era timp de așteptat.
Spre seară, Antony, tot aștepta să vină omul care era
tatăl fetei. Îl știa deja pe italian, îi văzuse fața neprietenoasă, mai demult. Dar acesta nu apărea la taraba lui. În
cele din urmă, spre amurgul serii, apăru. Poate nu se îndura să închidă taraba lui pe lumina zilei, să mai câștige
ceva din vânzare. În sfârșit veni, însoțit și de fata lui.
- De ce m-ai chemat? rosti italianul, cam nemulțumit
de deranj, că fusese chemat de negustorul acela, mai înstărit ca el, din Marseille.
Mirat de atâta impolitețe din partea străinului, Antony văzu ochii îngrijorați ai fiicei sale, și-i răspunse într-o
italiană pe care o știa, cât de cât:
- Omule, nu te îngrijora! Fata aceasta frumoasă a ta,
pentru mine este un giuvaer de copil, nu mă pot stăpâni să
n-o ajut la necaz. Uite, vreau să te ajut, pe tine, pe fiica ta,
pe nevasta ta, să nu vă mai chinuiți în cortul acela. Mai
sunt două luni și vine iarna, iar frigul deja a început. Vreau
să-ți dau ceva bani, să fie de ajuns să închiriezi o locuință
caldă în oraș, să te ocupi și de sănătatea soției. Să trăiți
mai omenește în țara asta străină pentru voi.
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- Dar de ce faci, domnule, toate astea pentru niște
străini? zise italianul încă neconvins de gestul negustorului
francez.
- Nu te gândi la lucruri rele. Am văzut necazul vostru, m-am atașat de fata dumitale, un copil minunat, nu mă
lasă inima să nu ajut oameni la necaz. Nu vă gândiți la
mine, am destui bani să vă ajut, și încă și pe alții.
Italianul căzu pe gânduri, începu să se frământe, se
tot gândi, ca apoi să răspundă prefăcându-se neconvins:
- Bine domnule, accept să-mi dai niște bani acum sămi rezolv unele treburi ale familiei. Dar imediat ce voi
putea, îți voi aduce toți banii înapoi. Mulțumesc domnule!...
Ochii fetei luceau de bucurie. Antony scoase o
pungă groasă, din care scoase o pungă mai mică, pe care o
dădu italianului. Acesta o luă, plecă imediat, dar cumva
mai vioi. Plecă și Luciana în urma lui, întorcându-se un
pic, zâmbindu-i și făcând un delicat semn de despărțire.
Toată această întâmplare cu italianul îl puse pe Antony să mediteze, oare de ce se poartă acest om așa de
urâcios? A vrut să-l ajute cu dragă inimă. Dar, în așa situații, e mai bine să lași omul în ale lui.

Încurajări
Gândindu-se mereu la italian și la fata lui, îi veni în
minte un lucru grozav: până atunci nu știa cum să-i ajute
pe amărâții refugiații italieni, dar acum găsi o cale. Avea
niște ateliere de țesătorie vechi, care nu produceau mare
lucru și pe care le putea închide, iar pe lucrători putea să-i
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transfere la o altă țesătorie nouă, pe care o construia. Se
gândi să-i cheme apoi pe toți refugiați, să-i adăpostească în
atelierele cele vechi. Oricum, acolo puteau să-și amenajeze încăperi de locuit, puteau să aducă sobe mari, să se
încălzească iarna cu lemne, și ar avea un acoperiș deasupra
capului. Gândul acesta, abia răsărit în minte, fu pus cât de
curând la îndeplinire.
Trimise mai întâi niște lucrători de-ai lui la italieni,
împreună cu un tălmaci, să le dea vestea bieților refugiați.
S-a creat un mare entuziasm în tabăra lor, au și pregătit lucrurile pentru mutare. Dar Antony îi luă pe cei mai vânjoși
dintre ei, împreună cu ceva muncitori de-ai lui, și începură
să scoată toate acareturile din atelierul cel vechi și să le
ducă la un depozit de lângă atelierul cel nou în construcție.
Treaba asta o făcură în mai puțin de o jumătate de zi. Apoi
plecară să caute niște paturi bune de dormit, pe care le
aduseră în atelierul golit. Asta era o treabă provizorie, căci
mai trebuia să aducă niște scânduri și cuie, să împartă în
încăperi mai mici toate halele întinse ale atelierului.
Îl costase ceva pe Antony toată această vânzoleală,
dar nu era o greutate pentru bunăstarea lui. În schimb, avu
o mare mulțumire în suflet că-i venise în minte să-i ajute
pe amărâții oameni. Erau destui la număr, dar nu mai mult
de o sută de inși, cu copii, cu tot.
Între timp, italianul găsi o căsuță adevărată în oraș,
nu prea mare, căci era zgârcit, econom nevoie-mare. Dar
aveau un adăpost omenesc. Asta află de la Luciana, care,
când și când, mai găsea un răgaz să treacă pe la taraba lui,
să-i mai povestească cum merg treburile. El mai continua
să dea bani pentru doctor și doctorii, până când află vestea
cea bună că mama fetei s-a făcut bine, iar acum vindea și
ea la tarabă alături de soțul ei. Spunea Luciana că tatăl ei
136

Ecouri de mandolină

n-a cheltuit toți banii primiți pentru locuință, iar cu o parte
însemnată din bani și-a extins taraba cea nouă și a
cumpărat marfă multă. Era zevzec italianul.
Dacă tot intrase în horă, Antony trebuia să se preocupe și de alte nevoi ale refugiaților. În primul rând, trebuia să le cumpere lemne, destul de multe, fiind vreo douăzeci de sobe, unde se ardea o cantitate mare. Apoi, nu toți
reușeau să-și câștige pâinea de zi cu zi, iar lui îi făcea plăcere să le mai cumpere hrană. Se gândise, ce bine ar fi să
fie tabăra refugiaților chiar aproape de conacul lui, unde ei
ar fi avut grâu din belșug. În veni în minte să trimită un
om să dea de știre la conac să-i încarce cinci care cu grâu
din cel nou, și să pornească spre Marseille, să ducă grâul
la moară să fie măcinat, apoi să împartă făina refugiaților.
După o așteptare de trei săptămâni, carele au și ajuns, ceea
ce era o mare victorie în zona taberei.
Cum îl vedeau pe Antony, italienii îl salutau cu voioșie, ridicau pălăriile și fluturau cu bucurie înspre el. La
așa o veselie, inima lui Antony era cât se poate de fericită.
Luciana era nespus de încântată pentru micuța dar
calda locuință pe care o închiriaseră. Dar cel mai bun lucru
era că mama ei se vindecase deplin. Oh, câtă grijă, câtă
neliniște avusese ea pentru mama ei, văzând că boala ei se
întețise și nimănui nu-i păsa de ea! Dar acum toate erau
bine. Ce bun este Tatăl din Ceruri!
Continuară ploile de toamnă, cu furtuni și vârtejuri.
La adăpostul din ateliere al italienilor, era bine. Dacă mai
curgea apa prin anumite părți ale acoperișului, acestea
erau remediate de harnicii italieni. Doar trebuia ca Antony
să le dea bani pentru scânduri, iar ei aduceau din târg scânduri noi pentru repararea acoperișurilor.
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Taraba italianului era expusă și ea la ploi și vânt, așa
că trebuia să țină marfa acoperită. Auzind acest neajuns la
tabăra italianului, Antony nu stătu pe gânduri și trimise
niște bani ca să pună o streașină mai largă deasupra tarabei. Italianul îi trimise vorbă de mulțumire, cu promisiunea că și acești bani îi va da înapoi când va avea bani.
Venise o corabie tainică din Italia, anume trimisă în
ajutorul refugiaților de către un negustor bogat din Florența, corabie plină cu marfă din țara lor, care, de fapt, cele
mai multe erau niște nimicuri: iconițe, vase, șaluri, dar și
mărfuri mai bune: haine, mobile, tablouri frumoase. Aceste mărfuri au fost trimise în ideea de a-i ajuta pe refugiați
să aibă o ocupație, să aibă ce vinde. Aceștia primiră cu
mare bucurie ajutorul de la confrații din țara lor.
Între timp, Antony primi o veste grozavă: devenise
bunic. Fiul lui cel mai mare, Matteo, însurat un an în
urmă, îi trimisese știre că i se născu un băiețel. Bucurie
mare pentru toți din familie, dar mai ales, pentru
străbunicii Vincent și Aurora, părinții lui Antony.
Acest fiu mai mare locuia alături de bunicii săi la
Lyon. Antony nu se putu abține să nu se ducă să-și vadă
nepotul, așa că plecă cu poștalionul de îndată spre Lyon.

Negoțul italianului înflorește
Antony nu se putea plânge că îi mergeau prost afacerile. Toate cheltuielile pe care le-a făcut cu găzduirea
italienilor refugiați au fost o părticică neînsemnată din tot
câștigul pe care l-a avut în ultimul timp. Această situație îi
dădea curaj, să nu se gândească niciodată la bani când era
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vorba să ajute pe cineva. Ajutase multă lume nevoiașă,
chiar dintre lucrătorii de la atelierele sale, dar asta nu se
simțea în starea averii sale. Vedea cum Domnul îl binecuvântează în tot ce face.
Italienii găzduiți în atelierele dezafectate, dăruite lor,
se simțeau destul de bine. Mulți dintre ei nu stăteau degeaba, își găsiseră de lucru, fie pe la docurile de la mare, fie
ca lucrători cu ziua pe la bogații orașului. Chiar și femeile
și copii mai crescuți, își găsiseră câte o îndeletnicire pe la
oameni din oraș. Unii dintre ei se apucaseră chiar de negustorie, umblau prin oraș sau prin satele din împrejurimi
să facă negoț. Se pare că le ieșea mai bine vânzând și cumpărând, decât lucrând cu ziua pe la bogătași.
Italianul din Genova, tatăl Lucianei, se descurca cel
mai bine cu taraba lui. Avea un vad foarte bun comercial
acolo unde era așezată, iar nimicurile lui cele ieftine, dar și
hainele italiene, se vindeau de minune. Se vedea că treaba
merge bine, după chipul italianului, întrucâtva mai destins,
mai binevoitor cu clienții care treceau pe la el. Ar fi
câștigat și mai mult dacă ar mai fi lăsat din prețuri, dar el
nu știa să lase de la el, avea răbdare ca lumea să cumpere
cu prețul pe care-l voia el.
Se sfârși toamna și veni iarna. Se prevestea o iarnă
obișnuită, căci nu sunt zăpezi și friguri mari la Marseille,
de obicei. Dar, după un început prielnic, cam spre sărbători, veni totuși un val de frig dinspre Pirinei și se porni să
ningă mult, acoperind tot orașul și toate satele din jur cu
ninsoare albă, pufoasă. Urmă apoi și un ger care ținu aspru
timp de câteva zile la rând. Era frig, italienii căutau de zor
lemne prin ținut, pentru a pune foc, să se încălzească în
camerele lor din fostul atelier al lui Antony.
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Veni și sărbătoarea Crăciunului, când italienii, după
ce fuseseră pe la bisericile din oraș, se adunară cu toții în
barăcile în care locuiau și începură serbările lor, ieșind și
pe un maidan, în fața locuințelor. Se distrau, dansau, jucau, așa cum știau ei mai bine, din țara lor pe care trebuise
s-o părăsească. Se aduna și lume dintre vecini, să se uite
ca la comedie la jocurile străinilor. Era pitoresc, îmbrăcaseră hainele lor de sărbătoare, ca-n Italia, ceea ce părea cu
totul nou pentru privirile francezilor. Dar, mai ales, concertele de flaute, viori, mandoline îi încântau pe trecători.
Luciana și tatăl ei n-aveau timp de asemenea petreceri. Ei erau de dimineața până seara târziu la tarabe, ca să
mai vândă cât se poate de mult, acum când toate tarabele
din oraș erau mai mult închise. Italianul vedea că are prilej
de câștig și stătea stăruitor la datoria lui. La un moment
dat, adunase mulți bani, peste cât îi trebuiau pentru întreținerea familiei, așa că începu să gândească ce să facă cu
banii de prisos. Putea să-i înapoieze lui Antony datoria,
așa cum îi promisese. Dar se răzgândi, nu-i va înapoia
chiar atunci, o să-i dea altădată. Până una-alta, îi veni în
minte să mai cumpere o tarabă, una mai de soi, chiar lângă
tarabele cele înstărite în care se vindeau felurite haine și
încălțări. Cumpără acea tarabă și o aduse acolo să stea pe
soția sa, unde venea adesea și fiica lor, Luciana.
Antony descoperi acest fapt într-o zi, când o văzu pe
Luciana la o tarabă, nu prea departe de bazarul lui, și o
întrebă ce face ea acolo. Fata vindea împreună cu o femeie
nu prea tânără și se bucură că îl întâlnise, și-i povesti cum
ei și-au cumpărat acea tarabă nouă din banii câștigați de
tatăl lor în ultimul timp. Lui Antony îi păru nespus de bine
de această nouă bunăstare a negoțului lor. Nici prin minte
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nu-i trecu că italianul îi promisese că-i va înapoia împrumutul de îndată ce va putea. Avea el alte griji, alte planuri.
Italienii de la barăcile lor de locuit își cam întreceau
măsura în timpul sărbătorilor. Nu se puteau abține de la
obiceiurile lor, care se transformaseră la un moment dat în
chefuri gălăgioase, chiar cu bătăi între ei, ceea ce crease
zarvă mare în tabără, unde se auzeau multe voci de ceartă
aprigă, tumultoase, sonore, ca-n Italia.
Dar asta le-a mers refugiaților până într-o zi, când se
întâmplă un eveniment de groază. Baraca cea întinsă în
care locuiau ei luă foc, noaptea spre zori, când toți dormeau. Focul se înteți așa de tare, că deși treziți, locatarii
nu mai putură face nimic ca să stingă focul. De-abia reușiră să iasă în fugă din baracă, luând cu ei tot ce apucaseră,
ca să nu cadă acoperișul în flăcări asupra lor și copiilor.
Scăpară toți, dar rămaseră în iarnă sub cerul gol, doar cu
ceva haine amărâte pe ei. Stăteau adunați undeva pe un
maidan din apropierea focului și se uitau cum flăcările
mistuie ultimele rămășite ale fostului atelier.
Bine că apărură din noapte niște șarete de-ale pompierilor orașului, care se apucară să stingă focul, cum știau
ei mai bine, căci vâlvătăile se puteau întinde și la casele
din împrejur. Localnicii din vecini tremurau de groaza
incendiului și chiar îi ajutau pe pompieri să stingă focul. În
cele din urmă, flăcările uriașe ale focului și apoi rămășițele
fumegânde s-au stins, lăsând acolo un teren sinistru, negru, plin de tăciuni stinși. În toată acea zonă se resimțea un
fum înecăcios al prăpădului care fusese acolo.
A doua zi, Antony află de dezastrul de la ateliere
sale vechi. Venise să vadă ce s-a întâmplat. Era consternat
zărind un teren plin de cărbune în care fuseseră cândva
atelierele sale. Nici italienii nu s-au împrăștiat după incen141
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diu, stăteau amuțiți pe o uliță alăturată, uitându-se jalnic la
adăpostul lor care dispăruse dintr-o dată. Erau destui copii
împreună cu ei, care boceau de frig.
Antony nu trebuia să se gândească prea mult la ce se
poate face cu atâția oameni rămași în frig, fără locuință,
dar se duse la ei, să-i întrebe cum de luase foc atelierul.
Italienii se văietau, dădeau vina unii pe alții, dar, în fond,
nimeni nu știa cum s-a întâmplat. Unii ar fi vrut să spună
că cineva dintre ei, beat fiind, a făcut foc în sobă și a început să ardă podeaua de scânduri, apoi s-a aprins focul mai
tare.
Văzând că nimeni nu știa cine e de vină pentru dezastru, începu să gândească cum să-i ajute pe oamenii
nenorociți de soartă. Acum nici nu mai aveau măcar corturile pe care le avuseseră dinainte de a fi găzduiți în atelierele sale. Găsi însă o rezolvare: îi adună pe toți sinistrații
în jurul sau și le promise să le rezolve starea jalnică în care
se aflau. Știa el pe mai mulți proprietari de hanuri din port,
unde îi împărți în grupuri nu prea mari, și promise că va
plăti cât va costa, până vor ieși în primăvară. La vară ar
trebui să-și găsească un rost în oraș.
Așa și făcură cu toții și oamenii erau bucuroși că nu
vor mai dormi sub cerul liber. Antony, un om cu inimă de
aur, se gândi să-i aducă pe cei mai destoinici dintre ei la
noile sale ateliere de țesătorie, atât bărbați, cât și femei. Șiașa găsea cu greu lucrători destoinici pentru țesătorie. Le
promise o leafă frumoasă, ca să se simtă oamenii liniștiți.
Se află mai apoi, că focul la ateliere n-a fost pus de
vreun italian, ci de un vecin din zonă nemulțumit de chefurile, gălăgia și scandalurile dese din barăcile italienilor.
De mânie, acel cineva dăduse foc, în timp ce toți cei
dinăuntru dormeau, spre zori, când totul era cufundat în
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mare liniște. Dar cine putea să mai facă ceva împotriva
răufăcătorilor?
Necazul confraților săi italieni îi prii cât se poate de
bine italianului, tatăl Lucianei. De cum le arseseră
bunurile în incendiu, italienii porniră să caute ceva haine
prin târg, iar italianul avea la taraba sa exact hainele
italiene pe care ei le căutau. Cumpărară degrabă tot ce le
trebuia, în ciuda unui preț cam piperat, dar, de!, de nevoie
omul cumpără ce găsește. Și se învățară concetățenii lui să
cumpere și multe alte lucruri de nimic, întocmai lucrurile
cu care erau ei învățați de acasă. Se înțelege, în felul
acesta, afacerile italianului de la tarabă prosperară mult.
Chiar și la taraba cea nouă, la care vindeau Luciana
și mama ei, vânzările au crescut parcă deodată, încât, la
puțin timp, investiră în a acoperi noua tarabă, cea de lângă
bazar. Italianul se simțea mândru de afacerea sa. Se vedea
asta pe fața lui, era mai mândru, mai hotărât în negoțul lui.
Până aici reușise de minune.

La țară
A trecut și iarna, a venit vara. Antony fusese multă
vreme plecat din Marseille. Mai întâi plecase într-o călătorie prin Anglia, căci avea afaceri cu niște negustori de
acolo. Apoi se întoarse la Lyon, trecând prin Paris, unde
admiră galerii de modă și expoziții exorbitante de haine de
lux. Parisul întotdeauna îți oferă multe idei inovative. La
Lyon, treburile nu erau prea bune, nici cu Vincent, tatăl
sau, dar nici cu mama. Erau în vârstă și singuri nu se puteau descurca. Noroc că aveau îngrijitori de treabă care lo143
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cuiau cu ei în vilă. A stat mult de vorbă cu părinții săi, așa
cum nu mai făcuse demult, de când locuiseră împreună.
A primit sfaturi importante de la tatăl său, ce s[ facă
cu averile, când ei nu vor mai fi. Au decis ca moșia de la
conac să fie dată pentru totdeauna acelui destoinic fost
pescar, Andreas, care i-a slujit cu credincioșie zeci de ani.
Acesta avea familie mare, avea cine să stăpânească treburile moșiei. Băiatul lui cel mare, Alex, cum am spus, era
căpitan pe vasul cu motor cu abur pe care-l cumpărase
Antony. ÎI plăcea să fie plecat în călătorii pe acel vas. Dar
ceilalți copii erau mai mult doritori de viață la țară, în
liniștea cea dulce, unde copiii și nepoții să poată crește în
voie.
L-a admirat la Lyon și pe nepotul lui de la băiatul cel
mare, Matteo, care era deja un copilaș de doi ani și alerga
voios prin curte. Și se mai anunța încă un copil în familia
lui Matteo, care urma să vadă lumina lumii în curând. Erau
voioși toți de această creștere a familiei lor. Și ceilalți
copii ai lui Antony crescuseră mult, se făcură tineri frumoși și în curând se vor gândi la căsătorii.
Nu se putea întoarce acasă la el la Marseille, fără a
face o vizită și pe la conacul lor nu departe de Lyon. Plecă
cu o trăsură într-acolo. Dar când să intre în curte, câinele
lup care păzea la intrare, de cum îl văzu, se porni pe un
lătrat furios, de era să sară și în trăsură de furie. Nu mai
văzuse un câine așa de furios. Se mira, căci cunoștea acest
câine lup, pe care îl aduseseră copiii lui Andreas pecarul
când s-au mutat la conac; era un câine pe care l-au recuperat după inundațiile care le-au stricat casa. A fost un
câine nelipsit de la conac multă vreme, umbla peste tot cu
stăpânii pe întinsa moșie. Ce i s-a întâmplat acestui câine
lup de la conac de a devenit așa de sălbatic, căci altădată
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câinele sărea de bucurie și îl întâmpina cu atâta drag, de nu
putea să-l mai oprească. Acum, deodată, câinele se făcuse
cumplit de rău. Dar i se povesti că acest câine lup nu mai e
cel pe care-l știa, acela a murit de bătrânețe, și ca să nu
plângă copiii, au găsit un alt câine lup care-i semăna leit.
Dar că acest nou câine nu-l cunoștea pe Antony.
Toate trec pe lume, și oamenii și animalele dragi!
Cu câinele cel nou se împrieteni repede, cât stătu
acolo, la conac, timp de o săptămână. L-a însoțit pe Antony peste tot în plimbările acestuia pe întinsa moșie, în
dorința lui de a revedea toate locurile pe care le știa el din
tinerețe…

Cine sunt părinții fetei
După ce lipsise o jumătate de an, Antony, în sfârșit,
reveni la Marseille, la afacerile lui. Nu au avut de suferit
afacerile, deoarece pusese de la început oameni destoinici
la ateliere și peste casele sale. Dacă stăpânul e de treabă,
larg de inimă, lumea îl ajută cu drag. Chiar și italienii din
exil din țara lor munceau bine la atelierele de țesătorie,
fiind o muncă plăcută pentru ei. Cei care nu voiau munca
asta, chiar de la început au spus că ei aleg negoțul ambulant, că asta le plăcea să facă.
Într-o zi Antony s-a dus pe la tarabe, curios să vadă
ce mai fac cei din familia Lucianei. Mai întâi trecu pe la
taraba italianului. Era tot acolo, dar extinsese încă o dată
taraba sa iar acum avea un ajutor, tot italian. I-a mers bine
în ultimul timp, se vedea. Apoi s-a dus să vadă ce mai e cu
taraba la care vindeau Luciana și cu mama ei.
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Era să n-o mai recunoască pe Luciana; în cele câteva
luni cât lipsise din oraș, fata se înălțase și mai mult, era ca
o trestie mlădioasă, frumoasă ca o zână, și avea niște
priviri!…
Rămase foarte impresionat de transformarea fetei
amărâte până nu demult, venite din Italia, într-o domnișoară cuceritoare, cu o privire care-ți oprea respirația de
uimire. Luciana, văzând că negustorul lor protector
revenise în oraș la afacerile sale, își făcu timp să-i facă o
surpriză, să viziteze taraba predilectă a lui Antony de
lângă bazar, vroind să-și exprime mulțumirea că îl revede
și pentru tot ce făcuse pentru ea. El nu se putea opri să
admire transformarea ei, ca chip și frumusețe, dar privirile
ei erau de-a dreptul cuceritoare!!
- Domnul meu, pe unde ați umblat atâta timp? Aveam grijă pentru dumneavoastră, zise ea, bucuroasă sincer că-l revede.
- Scumpă domnișoara! Pe unde n-am fost! Pe la englezi, pe la Paris, pe la părinții mei din Lyon. Sunt bolnavi, dragii de ei. Au și ei o bucurie, au început să aibă
nepoți mici, care le încântă spiritul. E cea mai mare
mângâiere pentru ei.
I-a povestit fetei de toate din călătorie, iar ea asculta
cu mare încântare. Era doritoare să vadă, să audă ce mai e
nou prin lume. Nenorocul era că tatăl ei n-ar voi nicicum
s-o lase să meargă într-o călătorie, să vadă lumea. Ar avea
bani destui pentru asta, dar el e foarte econom, dacă nu
chiar zgârcit. Așa e firea lui, n-ai ce face mai mult.
Și fata plecă, dar în inima nostalgicului Antony răsăriră gânduri de mare tulburare. Oare de unde sunt acești
ochi minunați ai fetei? Oare ce-i amintesc aceste priviri?
Se chinui astfel o noapte întreagă să-și imagineze ce pot să
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însemne aceste priviri din ochii fetei din Italia. Să fie oare
o privire comună multor fete din acea zonă din Italia, din
Genova? Nu era convins de acest gând. În cele din urmă,
avu o revelație: fata asta este Cristina lui, pe care o știa din
tinerețe! O fi chiar Cristina? Nu!! Doară trecuseră zeci de
ani de atunci, și n-o mai văzuse deloc!
Misterul acestei fete pe care începuse s-o studieze
îndeaproape, pe care până atunci o vedea ca o simpatică
copilă de oameni pribegi, se adânci acum, când ea înflori
dintr-odată, ca o floare de nufăr, devenind o frumusețe
care-ți oprea răsuflarea. Acum își aminti că și Cristina lui,
cea din tinerețe, era aidoma acestei fete. Rememoră vremurile romantice de atunci. Începu să nu mai găsească pace în suflet. Ce mister poartă această fată, Luciana, pe care
o ajutase la început, așa cât cerea legea omeniei.
Data următoare, când fata mai trecu pe la taraba lui,
îndrăzni s-o întrebe mai multe:
- Scumpă domnișoară Luciana! Te-ai făcut așa de
frumoasă, răpitoare de frumoasă. Privirile tale mă cuceresc. Acum îmi dau seama că există o asemănare perfecta
între chipul tău și chipul unei fete din Italia pe care am
iubit-o cu tot sufletul cândva, demult.
- Da? Ați fost prin Italia? Când?
- Acum vreo treizeci de ani. Eram soldat în armata
franceză, făceam de gardă într-un regiment francez din
apropierea Genovei. Acolo, în vecinătatea regimentului,
am cunoscut o fată superbă, și eram îndrăgostiți cum nu
mai erau alții pe lume
- Și cum se numea fata aceea frumoasă?
- Cristina se numea. Locuia un pic mai la vale de cazarma franceză. Ne doream nespus de mult să ne căsătorim, dar nu voia tatăl ei. M-a pârât la comandantul garni147
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zoanei că tulbur inima fetei lui, și am fost trimis în Franța,
iar de acolo pe front, în Algeria. Când am revenit după doi
ani la Genova s-o cer în căsătorie, Cristina deja se căsătorise, chiar fără voia ei, obligată de tatăl ei.
- Cum se chema tatăl ei?
- Fabricio! Don’ Fabricio se numea.
Auzind povestea asta, Luciana rămase uimită. Apoi,
tocmai asta era povestea mamei ei, care-i povestise odată
despre viața ei din tinerețe!
- Domnule, nu credeți că acea Cristina era tocmai
mama mea? Tot ce mi-ați spus se potrivește de minune cu
ce mi-a povestit mama.
- Serios? Doamne, ce întâmplare! Dar am fost pe la
taraba voastră unde erai cu mama, dar n-am recunoscut-o.
E mama ta acea femeie?
- Da, e mama mea, o iubesc mult! Dar ea nu mai e
ca în tinerețe, au trecut ani grei peste ea, chipul ei s-a mai
schimbat. Dar e mama mea!
- Ce mică e lumea! Eu v-am ajutat cu ce puteam, ca
să aflu acum că tu ești fiica Cristinei mele din tinerețe!!
Nu-mi vine să cred!
- Așa este viața, bunule domn! Pentru mine sunteți
ca un tată, pentru bunăvoința din inima dumneavoastră. Ce
ne făceam fără ajutorul pe care ni l-ați dat din toată inima?
- Nu te tulbura, fata mea scumpă. Frumusețea ta merită orice sacrificiu de pe lumea asta. Nimic nu poate se
compară cu frumusețea ochilor tăi, în care se întrevede cerul cu toate binecuvântările sale!
S-au bucurat mult de această descoperire care îi tulbură pe amândoi fără măsură. Fata plecă, dar pentru el urma o noapte de mari frământări cu privire la cele descoperite.
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De când aflase de povestea asta de la Luciana, precum că Cristina, idolul tinereții sale, era chiar la doi pași
de taraba lui, își pierdu cu totul starea. Cum de n-a recunoscut-o? Cum de nu l-a recunoscut ea pe el? Chiar așa sau schimbat chipurile lor după zeci de ani?
Nu știa ce să mai facă, să meargă s-o vadă mai bine
pe Cristina, pentru care și-ar fi dat și viața în tinerețe, sau
să mai aștepte? Nu prea avea curaj să se ducă la ea și să-i
spună: Eu sunt Antony. Trebuia prea mult curaj pentru
asta. Avu noroc că îl mai ajută Luciana. Ea, de cum aflase
povestea despre Antony, se dusese drept la mama ei, care
era acasă în seara aceea, și-i povestise toate câte aflase.
Cristina, mai să se cutremure de aceasta știre. Deci Antony, cel pe care îl iubise atât de mult în tinerețea ei, este
aici, la Marseille? Nu-l recunoscuse, dar se și explică, zecile de ani transformă omul încât devine de nerecunoscut.
Începuse și ea să fie tulburată de neașteptata reîntâlnire.
Doară de mult știa de negustorul cel bun la suflet, care i-a
ajutat familia din toată inima. Dar să-și închipuie că e
chiar Antony, nici prin minte nu i-ar fi trecut.
Antony nu mai avea stare. Trecu într-o zi prin fața
tarabei unde vindeau Luciana cu mama ei. Se uită lung în
ochii femeii de la tejghea. Oare a mai rămas ceva pe
chipul ei care să-i reamintească de frumoasa Cristina din
tinerețe? Fața ei era brăzdată de mici cute, poate din cauza
unor suferințe. Dar privirea ei, deși cumva obosită, încă
mai păstra acea candoare din anii tinereții. Deci ea este
Cristina!
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La rândul ei, văzându-l pe patron trecând prin fața
tarabei ei, nu îndrăzni să se repeadă la el și să-l îmbrățișeze, de teamă să nu fie văzută de lumea din jur, căci cineva putea să-i dea de veste italianului, soțul ei. Așa că îl
cercetă cu atenție pe patronul care știa să facă doar bine la
toată lumea. Rând pe rând, începu să recunoască în firea
lui, și chiar pe chip, acel băiat de treabă de la cazarmă,
care-i inspirase atâta dragoste cu mulți ani în urmă. Mai
ales vocea lui nu se schimbase prea mult. Părul i-a încărunțit, avea chelie deasupra frunții, făcuse și burtă destul
de vizibilă, arăta mai plin la trup, dar tot se recunoștea
firea lui cea blândă pe chip.
După ce se priviră cu nedumerire, la un moment dat,
Cristina nu mai rezistă, așa că îl întrebă:
- Tu ești?
- Da, eu sunt! Mă mai recunoști?
- Doamne! Cât te-ai schimbat. Nu te-aș mai fi recunoscut, dacă nu-mi spunea Luciana povestea ta. Nu știu ce
să mai zic…
- Deci tu ești, Cristina! Credeam că am să mor și nu
te voi mai vedea pe vecie! Doamne, ce bun ești cu mine!
Vreau să te îmbrățișez.
- Nu cred că se poate, zise ea. Ne vede fata mea, ne
vede atâta lume. Doar știi și tu ce soț rău am, nu suportă
nici cel mai mic semn de infidelitate. Așa că ne sărutăm
din priviri.
- Aș vrea să stau mult de vorbă cu tine, să ne povestim tot ce am făcut în viață. Aș avea atât de mult de povestit… zise el.
- Da, și eu aș povesti întruna ce am făcut de când mam căsătorit. Aș povesti cu bucurie de copiii mei, de cei
doi băieți mai mari, care sunt plecați în Sicilia acum, unde
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au găsit de lucru. Dar cel mai mult mi se bucură sufletul
de copila asta mai mică, Luciana. E tot sufletul meu în ea.
Cât despre soț, ce să-ți spun, e așa cum e, cam răutăcios,
dar asta e soarta mea. Măcar e străduitor să adune cât mai
multă avere, atunci când se poate.
- L-am văzut și eu, l-am studiat o vreme. Are și ceva
bun în el - îndărătnicia. Dar te poți înțelege greu cu el când
ai o nevoie, așa e firea acestor oameni.
- Nu-mi face plăcere să mă plâng, zise Cristina, nu
mă plâng de viața mea, pe alocuri amară. Mă bucură
copiii. Dar tu ce familie ai? Ai copii, sunt mari?
- Da, m-a binecuvântat Domnul cu o familie frumoasă, copii mari, cinci la număr, ajunși mari, unii căsătoriți.
Și soția e drăguță, mamă bună pentru copii. Deși, știi tu…
nu avem în casa noastră acea poezie pe care am fi avut-o
dacă ne căsătoream noi…
- Ce să faci, dragul meu Antony. Viața e cum e, să
acceptam ce ne-a dat Domnul fiecăruia. Toate trec pe
lumea asta, dar ne rămân copiii, nepoții. Am auzit că ai doi
nepoței mici…
- Da, am un nepoțel mic, la Lyon, de la fiul cel
mare, dar mai vine încă unul în curând..
- Mă bucur pentru nepoții tăi. Doamne, apără-i de
relele lumii acesteia!
Au discutat multe, dar Luciana și mama ei aveau
clienți la tarabă, așa că a rămas să mai discute în altă zi.
Ajuns acasă, Antony parcă era pe altă lume. Ce
descoperire! Ce întâmplare! Oare a vrut Domnul s-o mai
vadă o dată în viață pe superba fată a tinereții sale?
Recunoaște acum, pe lumea asta toate trec. Ce rămâne,
este omenia. Și ce vrea Cel de Sus să ai în viață. Nu s-a
plâns niciodată de ce i-a oferit Domnul în căile vieții.
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Luciana era foarte încântată de revederea celor doi.
Își imagina cum ar fi fost viața mamei sale dacă, să zicem,
s-ar fi căsătorit cu Antony. Oare ar fi fost mai fericită?
Poate da, sau, cel mult, să fi avut o viață mai liniștită. Dar
și așa, trăind cu tatăl ei, mama ei se bucurase de copii
reușiți, care parcă nici nu se aseamănă la suflet cu tatăl lor.

Reprimarea sentimentelor
Nu se știe cum, italianul află de povestea că soția lui
a fost în tinerețe prietenă cu acest patron francez, Antony.
Cum era firea lui, fără vreun motiv, începu să fie gelos pe
situație. Prin urmare, făcu schimbări în negoțul lui. O luă
pe Luciana să stea la taraba de lângă a lui, iar pe omul
care-l ajuta la vânzare îl trimise la taraba unde până nu
demult vindea soția sa. N-o mai lăsa pe soția să vândă, ea
trebuia să stea în casă.
Antony nu se supără pe aceste prevederi ale italianului, le considera firești. De altfel, Antony nici nu ar fi avut de gând să provoace o dezbinare, o ceartă în familia
Cristinei. Era cel mai bine să lase lucrurile așa cum a orânduit Cel de Sus. Familiile deja stabilite sunt sfinte, nimic
nu trebuie să le tulbure.
Și totuși, nu putea scăpa de emoții, de amintiri. Voia
doar ca totul să se petreacă cu cea mai frumoasă armonie.
Era oare păcat să retrăiască vechile sentimente din anii tinereții?
Nu mai știa cum să-și domolească trăirile zilnice. Ar
fi fost bucuros să mai fie nevoie să-i ajute pe cei din
familia italianului, însă nu prea era nevoie, căci acesta s-a
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descurcat de minune de când a avut posibilități. Nu a
lenevit, nu a stat cu mâinile la piept, iar tarabele lui progresau zi de zi. Chiar începuse să le concureze pe ale lui,
ceea ce îi aducea pe chip zâmbete de mulțumire. A aflat,
de la Luciana, că italianul a găsit de cuviință să-și schimbe
gazda unde locuise până atunci. Își închiriase o casă mai
largă, în care erau mai multe dependințe, în care să fie loc
să-și adăpostească sumedenia de mărfuri ale negoțului său.
După cum era de așteptat, tot amâna ziua când să-i aducă
lui Antony datoria, așa cum promisese. Dar acesta nu-și
făcea griji, nu-i păsa dacă italianul se ține de cuvânt. Era
mulțumit că a putut să-l ajute când avea cea mai mare
nevoie.
Prin urmare, Antony nu-și mai găsea rostul stând la
tarabele sale. Ceea ce fusese o plăcere pentru el, să stea la
taraba lui preferată de lângă bazarul său și să contemple
lumea care trecea, acum parcă nu-i mai aducea plăcere. De
aceea era mai mult plecat.
Se bucură mult când, într-o zi, mergând prin oraș, o
întâlni pe Luciana împreună cu o altă fată italiancă, amândouă frumoase, îmbrăcate elegant, pitoresc; se întorceau
de la o serbare din oraș. Fata se bucură când îl văzu, era
voioasă, vorbăreață. Îi povesti că mama ei nu mai are voie
să părăsească locuința decât cu soțul ei. Își luase măsuri de
siguranță italianul, nu glumă. Ba mai mult, de multe ori
stârnea prilejuri de ceartă cu Cristina, așa din senin. Ce puteau să facă?
I-a cerut Lucianei să-i mai aducă vești, să știe ce mai
fac ea și mama ei. Voia să audă de la ei mereu numai
lucruri bune și liniște în casă.
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Prin urmare, văzând că e greu să ajungă să mai discute cu Cristina, visul tinereții lui, Antony se hotărî să plece undeva departe, măcar o vreme.
Găsi ceva de făcut în acest sens. Își luă rămas bun de
la soție și de la copii și găsi o corabie care pleca spre Alep,
iar de acolo urma să ajungă la Damasc. Voia să vadă acest
oraș minunat din mai multe motive, dar mai ales pentru
vestitele sale bazaruri orientale. Avea nevoie să simtă suflul nou al modei hainelor, să vadă înspre ce parte trebuie
să se îndrepte creația în atelierele sale. Dacă nu țineai pasul cu moda orientală, pierdeai și tendința modei din Europa. Aici ne referim la marile orașe ale Europei: Paris, Londra, Amsterdam. Deci era o călătorie foarte utilă. Ba mai
voia ca, la întoarcere, să treacă și prin unele orașe de pe
țărmul Africii: Alexandria, Cadâr, Alger. Fiecare oraș avea
felul lui de a crea moda de haine și niciuna din aceste
influențe nu trebuia neglijată.
La Damasc i-a plăcut cel mai mult. Se întâlneau
acolo negustori din toate colțurile lumii. Bazaruri întinse
cât vedeai cu ochii, mărfuri și iar mărfuri, ce nu s-au mai
văzut! Erau bazarurile pline și de covoare, de lucrături
măiestre de perdele, fețe de masă și multe alte lucrări
minunate. Și mult aur, lucrături în aur. Avea ce vedea
acolo!
Călătoria a fost plină de farmec, dar cam obositoare.
La sfârșit se hotărî să scurteze călătoria și de la Tunis se
întoarse drept spre Marseille.
După ce s-a văzut acasă, după șase luni, toate i se
păreau sărace în acest oraș Marseille. Și bazarele, și îmbrăcămintea oamenilor. Acum știa unde trebuie să meargă
să negustorească cele mai frumoase haine. Orientul era cea
mai bună influență pentru toți negustori. Oricât au pro154
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gresat războaiele de țesut automate, tot mai frumoase erau
hainele țesute de războaiele manuale.
Îl cuprinse descurajarea. Oare poate menține negoțul
lui în pas cu cele mai mari tendințe din lume? Se putea,
dar se simțea cam bătrân să se ocupe de toate. Ar fi cazul
să lase munca asta pe seama celor mai tineri ca el din familie.
Toate astea se puteau explica din cauza scăderii de
spirit, a unei descurajări subconștiente, văzând cum Cristina și fiica ei au fost forțate de italianul negustor să se izoleze de sub influența sa, de teama reînvierii unor sentimente între un fost tânăr francez, și soția lui când era tânără. El considera totul drept o poezie, o reamintire a trecutului, dar italianului gelos această poezie nu-i era pe
plac.

Repatrierea
Oricât de tulburat sufletește era după întâmplările
din ultima vreme, Antony trebuia să se comporte ca un
proprietar adevărat în mijlocul afacerilor sale care luaseră
amploare. Chiar dacă nu mai voia ca averea lui să sporească, să se întindă, totuși ea creștea de la sine, parcă. Oamenii lucrau, banii veneau din toate părțile, mereu trebuia
să gândească ce să facă cu banii. Mai dădea și acolo unde
erau mulți săraci, dar asta parcă îl îmbogățea și mai tare.
Dar nu starea averii era tulburarea sa cea mare, cât
această precauție a italianului de a ascunde pe soția și pe
fata ei de întâlnirile cu patronul care fusese atât de bun cu
ei, dar acum nu voia să se întețească aceste întâlniri.
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Italianul nu le mai punea pe cele două, fiica și mama, să
stea la tejghele sale, ci năimi acolo niște italieni cu care s-a
înțeles și care părea că-și fac treaba bine. Oricum
veniturile tarabelor italianului creșteau. Mai ales că desluși
faptul că în comerț, ca să câștigi mult, trebuie să învestești
mult. Încercase comerțul cu hainele localnicilor, dar nu
prea avea trecere cu marfa locală. Așa că încercă să aducă
marfă de haine și lucruri frumoase, dar din Italia. Cu asta a
dat lovitura. Erau mulți italieni în Marseille și în alte orașe
din Franța, care de abia așteptau lucruri noi de îmbrăcat de
pe meleagurile țării lor, cu care erau obișnuiți. Cumpărau
chiar și la prețurile cam mari pe care le punea italianul.
Între timp, pe dâmburile, maidanele din preajma
târgului cel mare și de pe lângă port, începuseră să se
strângă mulți italieni, proveniți din diferitele ținuturi, ca să
organizeze serbări. Se vedea că multora dintre ei le mergea
bine de când veniseră în Franța, erau veseli, bine îmbrăcați, erau petrecăreți la serbările care erau cât se poate de
fastuoase, grandioase chiar, deși totul se petrecea pe câmpuri virane. Toți cei care și-au cumpărat mandoline, alăute, țambale, fluiere, viori, violoncele, tobe, erau nelipsiți
de la serbările lor din ce în ce mai dese. Chiar și mulți trecători fără treburi zăboveau mult în preajma serbărilor
italiene. Cel mai frumos era când zeci de oameni se porneau să cânte diferite canțonete din țara lor cea dragă.
Cântau cu mare însuflețire, de se cutremurau împrejurimile.
De la o vreme, însă, se putea observa că în afara serbărilor, italienii începuseră să se adune în grupuri mici sau
mai mari, să discute ceva tainic. S-a aflat ce discutau ei: se
pare ca stăpânirile din provinciile italiene îi iertaseră pe
refugiații fugiți din țară ca urmare a represaliilor. S-a văzut
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că fuga acestora aducea multă pagubă Italiei. S-a schimbat
guvernul, așa că noul guvern hotărî iertarea refugiaților.
Cine dorea să se întoarcă în țară, era liber s-o facă. Acestea erau discuțiile care îi animau acum pe refugiați.
Antony începu să audă câte ceva despre agitația
refugiaților, apoi realiză că ei au primit grațierea și sunt
liberi să se întoarcă în țara lor. Cumva se putea gândi și
mai demult la această posibilitate, dar gândul lui era la alte
probleme. Și n-ar fi știut mare lucru despre ce plănuiesc
italienii, dacă nu s-ar fi întâlnit prin târg cu Luciana. Veselă, bună cu toată lumea, ca de obicei, ea îi povesti ce vor
italienii. Într-adevăr, se răspândi zvonul ca toți refugiații
au fost grațiați, nu mai aveau de ce să se teamă, și că toți
plănuiesc să se întoarcă la casele lor, motiv pentru care au
și început să-și adune lucrurile iar negustorii au început săși vândă tarabele, ca să poată pleca spre Italia, atunci când
va veni un vapor tocmit pentru repatrierea lor și a
lucrurilor celor multe agonisite în Franța.
Vestea atât de dulce a repatrierii îi cuprinse de mare
frenezie pe bieții refugiați. Nu le mai ardea de nimic acum,
nu mai lucrau, stăteau în cete la taifas, cu lucrurile
pregătite de plecare. Ba se mai țineau și de serbări, de
glume, uneori și de încăierări. Dar peste toate plana
atmosfera de cântece de țară și de libertate.
Venise și vaporul genovez care trebuia să-i repatrieze. Țipete, bucurie, grabă din toate părțile să fie primii la
îmbarcare. O seară a durat să-și găsească toți loc în
corabie, să-și așeze cu grijă lucrurile, fiecare cu regiunea
de care aparținea. Când corabia era plină, se anunță că va
pleca a doua zi în zori. Era un freamăt de nedescris.
Mulți dintre refugiați, dintre cei mai bogați, care
agonisiseră lucruri multe în timpul șederii lor în Franța,
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pentru care corabia repatrierii era neîncăpătoare, s-au
hotărât să mai aștepte, să găsească alte vapoare cu care să
aducă în țară toate lucrurile agonisite. Erau câteva zeci
dintre aceștia iar printre ei era și italianul, tatăl Lucianei.
În sfârșit, alaiul cel mare al refugiaților era pe
corabie, care, încet-încet, după câteva cotiri pe mare, se
îndepărtă de țărm către patria mamă, Italia.
Și afacerile lui Antony au fost tulburate de aceste
plecări neașteptate ale italienilor. Erau mai mulți angajați
de-ai lor, bărbați și femei, în atelierele sale de țesătorie și
croitorie. Acum trebuiau găsiți oameni care să-i
înlocuiască pe cei plecați. Doritori să lucreze erau mulți,
orașul abunda de sărăcime, dar trebuia ca muncitorii să fie
pricepuți, să mai fi lucrat în țesătorie. Erau și câțiva
muncitori italieni cărora le plăcea să lucreze în atelierele
sale iar aceștia au hotărât să mai stea la Marseille.

Tarabe părăsite
Pentru Antony veștile rele continuau să sosească din
Lyon despre suferințele tatălui său. Lăsă toate și plecă degrabă cu poștalionul către Lyon, împreună cu Alice, soția
sa. Se vedea că tatăl său ducea zile grele. De-abia ce-l mai
recunoscu pe fiul său. Dar, simțindu-l aproape, se mai
întremă și începu să vorbească:
- Ce bine îmi pare că ești aproape de mine. Nu mă
lăsa singur. Uite, acum câteva zile am chemat notarul și
am făcut testament privitor la averea noastră.
- Lasă, tată, o să citesc testamentul altă dată. Acum
să vorbim între noi, ca de la tată la fiu.
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- Bine, Tony al meu. Ai rămas cu sufletul mereu curat, așa cum te știam. Nu credeam că voi apuca să te mai
văd. Ce viață ai dus și tu, când plecat cu sentimentele până
la marginea lumii printre străini, când aplecat asupra grijilor pentru cei nevoiați. Domnul te-a binecuvântat în toate,
ți-a dat soție credincioasă, copii drăgălași, avere respectabilă, cât să trăiești fericit toată viața…
- Tată, să știi că averea a venit de la sine, cu cât mă
gândeam mai puțin la ea, cu atât ea creștea mai repede.
Dar, spune-mi tată, cu ce pot să te ajut acum?
- Nu mă poți ajuta cu nimic. Doar să te știu lângă
mine, acum la sfârșit de cale. Să ai grijă de familia ta, de
Alice, de mama ta, care nici ea nu e prea sănătoasă…
Antony a rămas la Lyon, aproape de tatăl sau, până
ce, într-o zi, acesta își dădu ultima suflare. Jale mare l-a
cuprins, dar nu se mai putea face nimic.
Cum era firesc, trebuia să se ocupe de funeraliile
părintelui său mult iubit. Lume multă, multă - era un om
îndrăgit în oraș prin bunătatea sa. Chiar și preotul rostise
multe cuvinte de laudă despre viața acestui om. Mama lui
era disperată și ea de pierderea tovarășului ei de viață, la
fel ca și toți copiii lui Antony, cei care au putut să ajungă
la înmormântare.
După această parte tristă a vieții sale, Antony începu
să facă ordine în averea tatălui sau. Nu era mare lucru de
făcut, de afacerile din Lyon se va ocupa fiul său cel mare,
Matteo, care și așa conducea treburile complicate ale bunicului său. Citind în familie testamentul, într-adevăr, toate
bunurile, casele, atelierele, magazinele din Lyon și din
împrejurimi, erau desemnate pentru fiul cel mare al lui
Antony. Toată lumea era mulțumită de această hotărâre a
bunicului. Mai erau și multe alte magazine, ateliere, aflate
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în diferite orașe, care au fost împărțite celorlalți copii au
lui Antony. După cum s-a convenit mai demult, conacul
de la țară și cu toate împrejurimile sale, au revenit lui
Andreas, fostul pescar, și familiei sale. Se înțelege, toate
afacerile din Marseille și din afara orașului erau date lui
Antony. De fapt, acesta dezvoltase mult afacerile din
Marseille, chiar erau ale lui.
După ce termină orânduirea casei tatălui său dispărut
de curând, după ce o încredință pe mama sa fiului cel
mare, stabilindu-i și două servitoare care să se îngrijească
de ea, Antony plecă spre casă, la afacerile sale din Marseille. Numai la afaceri nu-i stătea gândul. De cum ajunsese acasă împreună cu Alice, găsi o oarecare surpriză pe
biroul lui de lucru: o pungă cu ceva bani. Ce era cu banii
aceia? Zise servitorul din casă că venise un italian, bătuse
în poartă și-i dăduse punga asta pentru patron. Punga nu
era însoțită de nicio scrisoare, un cuvânt măcar. Numărând
monedele, ajunsese la concluzia că erau exact banii dați
italianului, tatăl Lucianei. Ce stil la acest om, s-a ținut de
cuvânt, înapoind datoria, în ultimul moment, însă exact cu
suma primită, nici un gologan în plus sau în minus!
Ciudat, pitoresc totuși, acest italian. N-a vrut să rămână dator, dar nici recunoscător. Văzând punga aceea cu
bani, Antony mai mult se întristă decât se bucură. Ar fi
vrut ca ajutorul de bani de atunci dat italianului să-i rămână pentru totdeauna ajutor, nu să-i vadă aduși înapoi.
Dar poți să te împotrivești gândirii unor oameni?
De voie, de nevoie, trebuia să reia afacerile sale cam
delăsate în ultimul timp. Numai de afaceri nu avea bună
dispoziție. Dar se duse pe la târg, pe la ateliere să vadă ce
mai făcuseră lucrătorii lui. Treburile mergeau întrucâtva
bine.
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Trecând însă pe lângă tarabele italianului, fu surprins văzând tarabe părăsite, goale, doar cu niște saci și
ceva lucruri nefolositoare pe tejghele și în jurul lor. S-a
dus cu sufletul neliniștit și la celelalte tarabe ale italianului. Și celelalte erau în aceiași stare de părăsire. Întrebă
pe negustorii de alături, ce se întâmplase cu italianul. Află
că acesta, în mare grabă, strânsese tot ce era mai de soi pe
tarabe, pusese în saci mulți, apoi vânduse tarabele și lucrurile de prisos la niște negustori. Apoi încărcase tot ce
împachetase în niște căruțe și le duse în port. Pesemne,
venise o corabie care să-i repatrieze și pe ultimii refugiați
italieni, cei care aveau bunuri multe, care n-au încăput în
prima corabie.
Această neașteptată plecare a italianului și a familiei
sale îl umplu de nostalgie. Nu se gândea că vor pleca fără
ca el s-o mai vadă pe atât de îndrăgită Luciana. Și, mai
ales, nu se gândise că n-o va mai revedea vreodată pe
Cristina, simbolul cel mai de preț al tinereții și al visurilor
sale. Lumea parcă începuse să se învârtă în jurul lui. Totul
părea trist, totul parcă se terminase brusc.
Abia ajuns acasă, văzând-o pe Alice care-l aștepta la
prânz cu masa pregătită, se mai liniști. Asta era viața, soarta lui! Trebuia să fie mulțumit cu ce i-a dat Domnul în
marea Lui milă.

Scrisoare de departe
Dacă până atunci Antony știa cam ce să facă în negustoria și afacerile sale, acum începu să fie descumpănit.
Tulburarea începuse de când apăruseră războaiele mecani161
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ce de țesut. Începea să fie nevoie de mai mulți oameni care
să se priceapă la mecanismele acestor mașini complicate.
El, care învățase câte ceva despre războaiele de țesut la
Politehnica din Marseille, intuia cam ce înseamnă o mașinărie dintre acestea, pe când vechii meseriași la războaiele
manuale de țesut habar n-aveau cum sunt făcute astea și
cum trebuie exploatate.
Nu s-ar fi preocupat de războaiele de țesut mecanice,
dar îngrijorător era că în oraș, dar și în toată lumea, începuseră să răsară ca ciupercile după ploaie din ce în ce mai
multe țesătorii cu războaie de țesut automate. Știa că țesăturile făcute de mașini nu sunt chiar așa de frumoase, de
rafinate ca cele făcute cu migală de mâinile harnice ale
oamenilor, totuși, aceste țesături erau mai ieftine, cu mult
mai ieftine, încât în oraș începură să se înmulțească bazarele cu stofe și țesături făcute de mașini. Multă lume din
sărăcime putea să-și cumpere mai ușor haine ieftine. Doar
celor bogați le mai dădea mâna să comande țesături din
cele fine, făcute manual, fie în Franța, fie în Orient.
Din acest motiv, stătea în dilemă, să investească masiv sau nu să-și utileze unele ateliere ale sale cu aceste
mașini mecanice de țesut. Avea cu ce să cumpere câteva
asemenea războaie, dar se gândea ce să facă cu muncitorii,
bărbați, femei care lucrau în atelierele manuale? Războaiele de țesut mecanice lucrau cu mult mai repede și aveau
avantajul că aveau nevoie de mult mai puțini muncitori. Și
atunci ce să facă cu muncitorii pe care-i avea, o mulțime
prin atelierele sale?
Avea încă vreo douăzeci de muncitori italieni, care
rămăseseră să lucreze în atelierele sale. Se simțeau fericiți
lucrând aici, patronul era bun, plata era bună. Cum să le
zică el într-o zi la acești oameni „plecați, nu mai am
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nevoie de voi!” Nu era în firea lui să facă o asemenea
faptă. Așa că se hotărî să găsească niște ingineri din cei
școliți la Politehnică, să se ocupe ei de instalarea și funcționarea războaielor mecanice, iar el va continua să se
ocupe de atelierele cu lucrări manuale, ca și până atunci.
În toiul acestor frământări, primi o veste grozavă pe
care o așteptase de câteva luni bune. Când să intre în
biroul lui de unde conducea firmele sale, o fată italiancă îi
tăie calea ca să-i ofere ceva. Își dădu seama că era fata cea
care era prietenă cu Luciana, și care rămăsese să lucreze în
atelierele sale. Ea îi înmână un plic misterios.
Mulțumindu-i pentru incitanta scrisoare, căuta un loc
liniștit în companie, să vadă ce e cu scrisoarea. Pe plic
nimic, decât numele lui „Patronului Antony”.
Cine putea să fie autorul scrisorii? Deschise cu mare
grijă plicul. Întrezări primele rânduri scrise de o mână
îngrijită, delicată. Să fie oare de la Luciana? Sau poate de
la Cristina?
Scrisoarea nu era lungă, era doar pe o jumătate de
pagină. Jos de tot era o semnătura: Prea recunoscătoare a
bunătății Dumneavoastră, Luciana.
Deci această fată de aur nu uitase de el, deși cu
întârziere, ținuse să-i fie recunoscătoare, să-i scrie.
Citind scrisoarea, află că ajunseseră cu bine la Genova, regăsiseră vechea lor casă și grădina, dar răvășite,
stricate de vremuri și răufăcători. Au avut de muncit să
repare casa încât să poată locui în ea. Dar după ce au intrat
acolo, tatăl ei s-a gândit să cumpere o casă mai mare, mai
aproape de târg. Avea bani destui agonisiți la Marseille ca
să-și cumpere o casă mai mare, mai scumpă. Cumpără
teren pe care începu să amenajeze un atelier de cusut
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haine. Văzuse multe asemenea ateliere cât timp stătuse la
tarabele din Franța, știa precis ce avea de făcut.
Despre ea, Luciana nu putea spune prea multe, decât
că s-a bucurat revăzând orașul Genova și cu împrejurimile
sale. A regăsit rudele sale, o parte rămăseseră în Italia în
ciuda represaliilor, alții s-au repatriat în oraș de îndată ce
s-a anunțat amnistia.
A amintit câteva cuvinte și despre Cristina, mama ei.
Ea se roagă la Domnul în fiecare seară pentru el, deoarece
a avut inimă așa de bună și i-a ajutat în timpul refugiului,
chiar și când nu știa cine sunt ei. Doar tatăl ei nu prea era
mulțumit de regăsirea lui Antony cu mama ei, deși de pe
urma bunătății acestuia câștigase mult, încât își făcuse
acum casa cea nouă și atelier.
Scrisoarea era ca un balsam pentru sufletul lui. De
aceste semne de bunătate, de recunoștință avea el nevoie.
Aceste scumpe cuvinte ale unei fete diafane, din depărtare,
îl făcură să fie nespus de fericit. Simțea că Cel de Sus vede
și ascultă toate suferințele și rugăciunile din sufletele credincioșilor Săi.

Ecourile mandolinei
Timpul trece, chiar dacă vrem sau nu acest lucru. Fie
că ducem o viață de bunăstare, de fericire, fie o viață de
neajunsuri, tristețe, timpul tot trece.
Nu se poate spune că Antony avusese vreo lipsă de
suportat în viața lui. Bunăstare avea, încă prea multă. Avea
și o familie frumoasă, unită, mereu ocupată de multe afaceri bune ale lumii. Ceva, ceva îi lipsea totuși. Îi lipsea
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poezia vieții, pentru el, un om meditativ, un melancolic.
Ar fi preferat să fie un albatros în zbor, care să se înalțe
liber peste catargele din port și peste țărmurile înalte ale
mării. Sau un căpitan pe puntea unui vapor de unde să
scruteze orizonturile mărilor și ale oceanelor misterioase,
în căutarea acelei aventuri, a acelui neprevăzut al vieții
care să-i aducă fericire deplină, care să merite să fie trăită.
Asta în loc să fie legat cu chingi invizibile de o sumedenie
de afaceri, de reguli comerciale, de strigătul lucrătorilor
care mereu sunt nemulțumiți, oricât le-ai da. Da, bogățiile
omului, o casă prea mare, îngrădesc libertatea de a călători, de a savura fascinația lumii.
Și acest sentiment din inima lui fusese amplificat,
chiar la limita suportabilității, atunci când, într-o zi, stând
și meditând pe o colină mai înaltă din fața portului din
Marseille, desluși niște sunete de flaute și mandoline. Oare
ce erau acele sunete de instrumente diafane? Armonia,
delicatețea, incantația le recunoștea. După o vreme de ascultare, se lămuri că acelea sunt niște acorduri melodioase
de mandoline din Liguria, pe care le ascultase de atâtea ori
în serbările genovezilor. Apoi zări în vale, chiar pe un
maidan de lângă port, un grup de oameni, care, de fapt,
erau cântăreții ale căror acorduri muzicale ajungeau la
urechile sale.
Ce frumusețe! Ce încântare! Parcă erau niște sunete
venite din cerul înalt, o visare dulce, armonioasă, înălțătoare. De parcă erau mostre ale unei vieți adevărate pe
acest pământ, departe de monotonia unei vieți cotidiene,
supusă întrutotul afacerilor, cum era și viața lui.
Tocmai trecuseră doi ani de când italienii refugiați sau îmbarcat în corăbii și s-au întors în țara lor. Pentru el,
lumea devenise parcă mai săracă, mai lipsită de sens și de
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bucurii. Era o lume înrobită de goana după averi. Suportă
cu greu această stare de spirit.
Mai ales îl obosea chiar concurența aceasta acerbă a
atelierelor cu războaiele mecanice de țesut, care îi dădeau
peste cap toată strategia afacerilor. Se simțea incapabil să
lupte cu toți acești monștri comerciali, mai ales că avea
sute de lucrători în diferite ateliere unde se lucra manual.
Deja începuseră fricțiuni între patronii care instalaseră în
ateliere lor războaie de țesut mecanice, și masa de lucrători
disperați că mașinile le vor lua locurile de muncă. El nu se
putea gândi la o asemenea situație, să dea măcar un muncitor afară, din simplul motiv că mașina face cât o sută de
oameni.
Sunetele maestre ale instrumentelor italiene, cele pe
care le știa așa de bine cândva, le rememorase în totalitate
chiar și după treizeci de ani. Pur și simplu îi răscoliră
puternic sufletul. Nu mai știa ce face, ce își mai dorește de
la lume. Dorea să plece undeva departe, departe de războaie de țesut și de afaceri.
Un gând îi răsări în minte: ce ar fi să-și îngăduie o
vacanță de la toate treburile afacerilor sale și să plece să
cutreiere Italia, în speranța să ajungă să revadă acea pitorească zona a ei, acel splendid oraș din Liguria, Genova.
Să revadă toate locurile pe care le-a cutreierat în tinerețe,
unde trăise atât de sincere și frumoase bucurii.
Deja își făurea gânduri când și cum să plece, să aibă
o călătorie cât mai liniștită, în mare singurătate.
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Iarăși Italia
Gândurile și dorul tot creșteau în mintea lui Antony,
până când, într-o zi, se simți întrutotul copleșit de ele. Nu
mai voia să întârzie mult, și dacă tot își dorea să plece,
atunci să plece cât mai curând.
Începu să orânduiască treburile în așa fel încât să
plece a treia zi. Chemă la el toți maiștrii și lucrătorii de
prin ateliere, le dădu de lucru, iar el se pregăti de plecare.
Găsi o corabie care pleca chiar spre Genova. Erau multe
din acestea, Genova fiind un oraș mare, cu sute de corăbii
care veneau și plecau din port. Înțelese că acea corabie va
pleca a treia zi. Ar fi putut să ia o corabie din negoțul
propriu și să plece în Italia, dar acum voia să fie cu totul
despărțit de afacerile sale. Să fie doar el cu el însuși, să nu
fie nimic cunoscut în această călătorie romantică.
Își luă rămas bun de la Alice, care nu prea era
încântată văzându-și soțul plecând pe mări primejdioase,
dar voința lui Antony era prea mare ca să poată fi oprit.
Simțea Alice că el era preocupat intens de ceva, deși nu
putea să ghicească ce anume îl tulbura.
În cele din urmă, în zorii dimineții, porni trăsura lui
cea nouă, care-i dusese lucrurile până în port. Acolo, cei
din trăsură îl ajutară să ducă lucrurile pe corabie, unde își
cumpără locul cel mai de sus de pe punte, de unde să poată
vedea întreaga panoramă a mării. Niciodată nu a așteptat
așa de mult să se vadă ieșit în largul mării.
Porniră vâslele corabiei cele străine, apoi pânzele
începură să se umfle și ieșiră în largul mării. Portul Marseille, cu ale lui docuri și țărmuri, se îndepărtau din ce în
ce, până se topiră în linia orizontului. Începea largul ne167
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sfârșit, cu valuri săltărețe, îndreptându-se tăcute sub clipocitul vâslelor și ale valurilor, spre o țintă doar de marinari
știută.
Medita tăcut din locul de pe corabie pe care și-l alesese din timp. Nu avea bună dispoziție să discute cu cineva dintre călători. Măreția mării era ceea ce îi trebuia în
această călătorie. Gândurile lui zburau mult mai repede în
fața valurilor și se întorceau din mari depărtări nevăzute,
doar imaginate.
Călători astfel o săptămână încheiată. Nu întreba pe
nimeni cât mai este până vor întâlni țărmurile Italiei. Vroia
ca toate acestea să se întâmple în deosebită liniște. Marea
era ca un prețios sanctuar, nu voia să-l întineze cu gânduri
obișnuite.
Dar culoarea apei se schimbase de la o vreme. Să fie
oare apropierea de un țărm? Iată, în limpezimea orizontului, zări ceva ca o mică linie de spumă profilându-se în
zare. Acolo este oare țărmul Italiei? Mai așteptă un ceas și
văzu că, întra-adevăr, la orizont apărură țărmurile cele
știute ale Genovei. Deodată, parcă, în fața țărmurilor
răsăriră sutele, poate miile de corăbii genoveze. Primele
care se vedeau erau niște vapoare cu aburi, care scoteau
fum gros pe coșurile înalte. Nu de aceste vapoare cu aburi
ducea el dorul.
Țărmul se apropia. Era fericit și începu să întrevadă
colinele ținutului Liguriei, cel care adăpostea ca într-un
cuib prețioasa așezare a Genovei.
Ajunseseră în port, strecurându-se printre multele
corăbii ancorate la adăpostul radei. Ajunși la mal, începu
frenezia coborârii din corabie, lumea se agita care mai de
care să-și găsească bagajele, să cheme hamali și birjari cu
diligențe, care să-i ducă în oraș.
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Antony nu se grăbea. Lăsă totul în voia cea firească.
După ce toți plecară, el ceru să i se ducă lucrurile la o
trăsură. Nu avea prea multe bagaje, doar niște haine.
Coborî pe țărm. După câțiva pași, se văzu pe un
maidan cu iarbă. În sfârșit, iată din nou pe pământul
acestui fermecător oraș - Genova!

Familia reașezată
De cum coborî pe pământul aproape sacru al Italiei,
simți un suflu nou al văzduhului mângâind cu blândețe
coastele portului și colinele din apropierea orașului. Recunoscu, rând pe rând, toate locurile încântătoare din oraș.
Iată, parcă ieri trecea prin piețele cele mari din centrul
orașului. Recunoscu și târgurile cele fără de capăt ce se
înșirau de-a lungul unor lungi și înghesuite ulițe. Iată și
iarmarocul în care se petreceau cele mai renumite jocuri
de tot felul, cu vârtelnițe și distracții pentru copii. Zidirea
primăriei orașului stătea neclintită la locul ei - mare,
impunătoare!
Recunoscu și cele câteva biserici fastuoase care aduceau faimă genovezilor. De asemenea revăzu și Universitatea cea veche, neclintită, așezată acolo parcă pentru vecie.
Umblând prin oraș, nici nu simți cum se furișa înserarea. Se întunecă degrabă, dar într-o parte a orașului, lângă parcul cel mare, se vedeau lumini aprinse. Când ajunse
acolo, văzu că era să înceapă un spectacol sub cerul liber,
în stilul celor din Liguria. Intră în acea arenă luminată, să
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asiste la un spectacol de mare rafinament. Când ieși de
acolo, se retrase spre odihnă în hanul în care era găzduit.
A doua zi se trezi cu capul greu, de parcă ar fi avut
griji și ceva de făcut, dar nu-i venea să piardă vremea de
pomană venind în acest oraș după 35 de ani. Se spălă pe
față cu apă rece, se aranjă, apoi era gata să plece în
recunoașterea locurilor pline de fascinație trăite în tinerețe.
Primul lui gând a fost să urce sus, pe colina de lângă oraș,
în care era cazarma în care a fost trei ani ca soldat în armata franceză, ocupanta Italiei.
Începu să urce sprinten pe drumul care se înșira sinuos dinspre oraș spre cazarma franceză de odinioară. Nu
prea mai cunoștea casele de-a lungul drumului. Se dărâmaseră multe case, se ridicaseră altele mult mai largi, cu
două, trei caturi.
Era curios să vadă dacă mai e la locul lui acea tarabă
de vinuri a lui Don’ Fabricio. N-o găsi acolo unde o știa.
Târgulețul se transformase, acum erau acolo niște magazii
noi. Oare ce o fi acolo? Învinse curiozitatea de a întreba ce
e acolo; va cerceta acest lucru în altă zi, acum urca mereu
la deal. Obosise, asudase, ceea ce în tinerețe nu i s-ar fi întâmplat. Ajunse și în preajma bine cunoscutei cândva case
a lui Don’ Fabricio, acolo unde o vedea aproape zilnic pe
Cristina. Recunoscu locul, dar casa era alta, una mai mare,
nouă, cu un cat deasupra, cu ceva flori în fața casei.
Pășea cu mare emoție prin apropierea acelei case.
Oare ce mai este acolo? Știa ceva, i-a mai povestit Luciana, nepoata lui Don’ Fabricio, despre niște case pe care
le ridicase bunicul ei pentru fiul lui cel mare, Silvano. Dar
oare ce s-a ales cu Don’ Fabricio și soția lui după ani și
ani? Oare mai trăiau? De bună seamă, sunt în viață, i-ar fi
spus Luciana dacă ar fi murit între timp.
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Încerca să simtă acele emoții pe care le avea ori de
cate ori trecea pe lângă casa aceea, când aștepta să fie
văzut de prea frumoasa lui, Cristina, cel mai mare dar al
Cerului din tinerețea sa. Unde s-au scurs anii fericirii,
unde sunt amintirile? Timpul a luat totul odată cu el la
vale, precum iau viiturile ploilor acareturile din calea lor.
Trista trecere a timpului, a tinereții! Nici amintirile nu mai
sunt atât de luminoase ca cele de demult. Iată și copacul de
la marginea drumului din dreptul casei în scorbura căruia
își ascundeau corespondența, să nu fie descoperiți de Don’
Fabricio, care însă tot descoperise șiretlicul tinerilor, și-l
pârâse la cazarmă. Copacul cu scorbura stătea tot acolo,
fără cuvinte, neschimbat de vremuri.
Urcă și mai sus, curios să ajungă la cazarma franceză de pe vremuri. Și aici, marea surpriză lăsată de timp!
În cazarmă nu mai era picior de francez, totul a degenerat,
și zidurile, și pavilioanele, și toate multele șoproane din
curtea cazărmii. Intră în incinta cazărmii fără să-l oprească
cineva. Nu l-a așteptat nimeni, nu l-a somat nici o santinelă. Oare ce s-a întâmplat cu toți oștenii din marea cazarmă? Umblând prin curte, simți că în niște încăperi dormeau sforăind niște soldați italieni. Se treziră vrea doi și se
minunau de el, ce căuta el acolo. Apoi, discutând cu ei,
află că francezii au plecat demult, cazarma a fost părăsită,
dar mai e bună pentru adăpostirea unor animale care
pășteau ziua prin împrejurimi.
Nu se aștepta să găsească decădere așa de mare a
fostei cazărmi puternice întreținute de francezi. Dar ce poți
să faci, până și cele mai solide întocmiri ale omului, după
o vreme se uzează, se distrug și dispar. Oare toate lucrurile
acestei lumi vor avea aceeași soartă?
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Se lămuri în privința cazărmii, iar acum voia să afle
câte ceva despre cei din familia lui Don’ Fabricio. Mai
făcu o plimbare până în vârful colinei, în acele poiene
unde aveau obiceiul atât de frumos, să meargă la promenadă, mână în mână, cu Cristina cea superbă. Revăzu toate
poienile, toate pâlcurile de copaci. Erau la locul lor. Doar
un lucru lipsea: marea dragoste din tinerețe. Nimic nu
putea reînvia acele vremuri. Nici păsările nu mai cântau,
nici greierii nu mai țârâiau. Desigur, erau pe acolo, prin
apropiere, dar nu mai cântau. Trebuia să aștepte mult să
mai audă vreun piuit de pasăre sau vreun țârâit de insectă.
Începu să coboare trist la vale, căci trebuia să ajungă
la timp la hanul în care era găzduit, înainte de căderea
întunericului. Trecu încă o dată și mai întristat pe lângă
casa în care locuise demult Cristina, apoi pe lângă locul
unde fusese taraba de vinuri, cea care-i stârnea atâtea
amintiri. Lăsă pe a doua zi să facă alte cercetări în privința
celor din familia lui Don’ Fabricio.
Dormi chinuit. De-abia aștepta zorii zilei următoare.
Sosi și dimineața și părea un început de zi luminoasă,
senină, plăcută. Sub razele de dimineață ale soarelui, ce să
facă în oraș? Singurul lucru pe care îl găsi să-l facă, era să
urce din nou drumul spre cazarmă, să încerce să afle mai
multe despre cei din familia lui Don’ Fabricio. Urcând
drumul prăfuit spre talciocul unde era taraba de vin a italianului, se miră de mulțimea de case noi, cu flori frumoase în fața caselor mari. Ajunse la talcioc. Încă nu era țipenie de om acolo, era prea de dimineață. Se așeză pe iarbă
în așteptarea trezirii celor de aici.
În sfârșit, apăru primul om care venise să deschidă
chioșcul în care se vindea lapte și brânză. Dădu bună
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dimineața acelui om și-l întrebă ce s-a întâmplat cu taraba
lui Don’ Fabricio.
- Ooo! A demolat-o de mult! Cum a venit fiul său
acasă de la lucru din Piemont, s-a apucat de afaceri. Întâi a
stricat taraba cea veche, apoi s-a apucat de zidit serios un
chioșc pe cinste… cel care se vede…
- A! Deci fiul său cel mare a preluat tot negoțul
tatălui său… zise și Antony
- Da, așa e! Fiul său conduce totul, și le merge bine.
Bătrânul Don’ Fabricio nu mai poate munci, trecut de
optzeci de ani. Acum fiul său și cu băieții lui, care au
crescut, îl ajută la negoț și fac treabă bună.
- Dar ce știi de Roberta, fata cea mare a lui Don’
Fabricio.
- Roberta? Te interesează ceva despre ea?
- Nu! Întreb așa, sunt vechi cunoștințe de-ale mele,
de când am fost soldat în cazarma franceză…
- Da, o cunosc… nu mai locuiește aici. S-a măritat și
trăiește undeva într-un sat de lângă Genova. Dar poți să te
duci acolo la ei, să întrebi de Roberta.
- Mulțumesc domnule! Am să mă duc până acolo.
Mulțumesc mult.
Continuă să urce, vrând să mai vadă o dată casa cea
nouă a lui Don’ Fabricio. Ajunse repede la casa aceea, admirând-o din drum. Frumoasă clădire. Nouă, curată, aranjată. Se părea că și toate acareturile din jurul casei sunt
frumos aranjate.
Stând și studiind casa cea nouă, fu simțit de câinele
de după gardul înalt, care se porni să latre. De îndată ieși
la poartă un om masiv, înalt, cu barbă, care, de cum îl văzu
pe Antony, îi zise:
- Cine ești? De ce stai la poarta casei?
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- Iartă-mă domnule! Am venit și eu de departe, să
mai văd locurile; am fost acum vreo treizeci de ani aici, la
cazarma franceză, ca soldat. Am venit să mai văd locurile…
- A! Nu cumva tu ești soldatul ăla care era prieten cu
Cristina noastră? Eu sunt Silvano, fratele Cristinei.
- Da, eu sunt acela, Antony! Am venit din Franța, să
revăd locurile cunoscute în tinerețe.
- Interesant! Intră în curte, ce stai în drum.
Păși în curte. Câinele se potoli și se ascunse sub o
căruță de lângă un grajd în care se vedeau ronțăind ovăz o
pereche de cai. Curtea era exemplar aranjată, toate la locul
lor. În curte era o laviță pe care ședeau doi bătrâni, neputincioși, gârboviți, cu fețele zbârcite. Ieșiseră să se încălzească la soarele plăcut de dimineață. Stăteau unul lângă
altul așezați pe o cergă groasă de lână. Oare nu sunt aceștia Don’ Fabricio și cu femeia lui? Nu-i putea recunoaște,
dar altcineva cine putea fi?
- Să-ți aducem un scaun să nu stai în picioare,
continuă Silvano, poruncind unui nepoțel să aducă din
casă un scaun. Te-aș chema în casă, dar să nu trezim copiii
care dorm până târziu.
Uimit de politețea neașteptată a lui Silvano, Antony
îl refuză politicos:
- Nu, nu! Nu e nevoie de scaun. Am vrut doar să văd
ce s-a mai întâmplat cu casa lui Don’ Fabricio…
- Casa lui cea veche s-a dus! Tatăl meu și mama au
îmbătrânit. Acum zece ani am plănuit să refacem casa de
aici, să fie mai mare, cu un cat, să aibă unde să locuiască și
nepoții noștri…
- Foarte frumos, domnule Silvano. Aș fi vrut să te
întreb ceva de vechea mea prietena, sora ta, Cristina…
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- Cristina nu mai locuiește aici! De când s-a măritat,
s-a dus la soțul ei, Maurizio. Un nenorocit! O chinuiește
de zeci de ani pe biata Cristina, o muncește, nu i-a dat bani
niciodată să se îmbrace ca lumea, să iasă în oraș. O ține ca
pe o roabă în casă… Dar în ultimul timp s-au schimbat
multe. Au fost refugiați în Franța vreo doi ani, apoi, nu se
știe cum, soțul Cristinei a făcut bani, încât după repatriere
a cumpărat o casă nouă, lângă târgul cel mare al orașului.
Mă și mir…
- Bine că a reușit. Mi-aș fi dorit foarte mult s-o mai
văd o dată pe Cristina, înainte să mă retrag pentru
totdeauna în Franța. Crezi că se poate?
- Nu! Nu cred că se poate! Căpcăunul de soț al ei ar
turba să știe că o caută un fost prieten. Mai bine pleacă așa
cum ai venit!
Aceste vorbe spuse pe șleau, pe un ton rățoit, îl
lămuriră pe Antony să nu mai insiste. Mulțumi omului și
ieși spășit pe poartă.

Refuzul reîntâlnirii
Dar nu pentru atâta lucru revenise Antony la Genova. Nu se putea reîntoarce acasă, fără speranța unei ultime
convorbiri cu idolul sufletului său - Cristina. Ea era o parte
a vieții sale, vremea tinereții, vremea atâtor nădejdi. Avea
de gând să-i spună ultimele cuvinte frumoase, apoi să se
despartă pentru totdeauna.
Dar nu avea suficient curaj să se ducă direct la casa
unde aflase că trăiește acum Cristina, așa că trebuia să caute o cale mai ocolitoare, mai întâi s-o anunțe că venise s175
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o vadă, apoi să vorbească cu ea dacă se poate. Primul gând
era s-o caute pe sora ei, Roberta, și să-i ceară ajutorul.
După șederea de câteva zile în oraș, după ce revăzuse toate locurile interesante din Genova și împre-jurimi,
își luă inima în dinți, și, într-o zi de duminică, porni către
satul vecin cu orașul, unde aflase că trăiește Roberta. Nu-i
trebui mult să afle casa în care locuia ea. Bătu la poartă și
îi răspunse un copil, spunând că bunica este plecată la
biserică, la slujbă. Deci trebuia să mai aștepte prin
preajmă, până când se va întoarce ea de la biserică.
Așteptă destul de mult, până când văzu o femeie nu prea
tânără, cu mers legănat, ca o bunicuță, însoțită de o fetiță
pe care o ținea de mână, care urcau încet, anevoios, din
vale, pe drumul dinspre biserică. Când ajunse chiar lângă
casa ei, femeia dădu să intre în curtea casei, dar îl văzu, se
uită cercetător la el, și-l întrebă:
- Cine ești domnule și ce cauți pe la noi?
- Cum? Nu mă recunoști? Sunt Antony, prietenul din
tinerețe al Cristinei!
- Oh, Doamne! Cum să te recunosc!? Au trecut zeci
de ani, sincer să-ți spun, nu te-am recunoscut…
- Vremea schimbă oamenii, doar caracterul lor nu se
schimbă întru-totul! zise Antony, privind fix la acea femeie din fața lui.
Recunoștea întrucâtva pe Roberta cea din tinerețe,
dar mai mult după vocea ei blândă, caldă. Dar și după ceva
priviri liniștitoare din ochi ei senini, deși cam încercate de
vremuri.
- Nu te mira de chipul meu îmbătrânit, zise ea. Așa
schimbă vremea oamenii. Totul se trece pe lumea asta, și
frumusețea și bunăstarea. Hai în casă să discutam. Soțul
nu-i acasă, e dus pe la târg.
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Au discutat multe despre viețile lor. Roberta era
încântată de întâmplările de la Marseille dintre negustorul
cel milostiv și familia surorii sale. Zicea că numai Domnul
poate răsplăti atâta bunătate.
Din vorbă în vorbă, Antony își exprimă dorința s-o
mai poată vedea pentru ultima dată pe Cristina, înainte de
a pleca în țara lui, pentru totdeauna. Această dorință a fost
cea care l-a mânat atât de mult spre Genova.
Au pus la cale cum să facă. Problema era cu soțul
Cristinei, un om foarte rău, suspicios. La câte a suferit
Cristina din partea lui, nu era tocmai bine venită o asemenea vizită. Atunci stabiliră ca el să scrie o scrisoare, iar
un nepot de-al ei să se ducă într-o zi la ei acasă, să-i dea pe
ascuns scrisoarea. Și să spună ea cum se pot revedea
undeva, să discute în liniște.
Așa au făcut: Roberta i-a dat o hârtie și un toc și
călimară de scris. Când scrisoarea a fost gata, au aranjat-o
frumos și ea l-a asigurat că a doua zi va trimite nepotul la
sora ei.
A rămas ca el să revină pe la ea, să vadă răspunsul
surorii sale. A doua zi nepotul s-a trezit de dimineață de
tot și s-a dus bucuros în misiunea dată de bunica sa, plăcându-i trimiterile mai lungi de-acasă. Sosi la casa Cristinei, intră la ei în curte, se duse drept la mătușa sa și-i dădu pe ascuns scrisoarea, fără s-o vadă suspiciosul italian,
care era acasă.
Cristina înțelese că scrisoarea avea ceva secret în ea.
Căută un colț liniștit prin casă, să citească. Deschizând
plicul și citind scrisoarea, se lămuri despre ce era vorbă.
Se tulbură întrutotul. Mii de gânduri din tinerețe îi reveniră
în amintiri. Deci Antony e atât de aproape și ține morțiș so vadă.
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Ce era să facă biata femeie? Se gândi ce se gândi,
apoi se decise să scrie chiar atunci un răspuns la scrisoare.
Nu avea liniște să scrie mult, scria pe ascuns, dar scrise
câteva cuvinte. Nepotul Robertei aștepta să plece acasă
mai îndată. Așadar, îi scrisese lui Antony câteva rânduri:
„Antony, de ce ai mai venit? De ce ai făcut atâta
drum pentru a mă vedea? Știi prea bine, acest lucru nu se
mai poate. Am un soț foarte rău, gelos, și nu e cazul să-mi
pun în joc liniștea din casă. Ăsta mi-e soțul, asta mi-e
soarta. Fiecare cu soarta lui! Îți mulțumesc pentru tot
binele pe care ni l-ai făcut la Marseille. Acum te sfătuiesc
să te întorci în Franța, la soția ta, la casa ta. Să fim mulțumiți cu ce ne-a dat Domnul. Adio Antony!”
Nepotul aștepta deja să fie trimis acasă, luă scrisoarea de răspuns, tot așa, pe ascuns, și plecă de zor, ducând
mesajul în care nu știa ce se ascunde. Ajunse cam pe
înserate acasă în sat la el.

Frumoasa despărțire
A doua zi, Antony nu mai avea stare. Porni iarăși
către satul unde locuia Roberta, în speranța să primească
vestea cea mare de la Cristina. Își închipuia fel de fel de
răspunsuri, cum să facă, să fie ei undeva singuri, să discute
liber, pentru ultima oară. Avea atâtea să-i spună. Ajunse în
sat, regăsi casa, apoi bătu ușor la poartă. Tot copilul de
alaltăieri îi deschise poarta și strigă tare prin curte:
- Bunica! Iar a venit omul acela!
Ieși Roberta în curte în întâmpinarea lui, având ceva
alb în mână. Era o hârtie albă, simplă, împăturită, fără plic.
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- Bine ai venit Antony. A umblat nepotul meu ieri
până acasă la Cristina și mi-a venit înapoi cu hârtia asta.
Nici n-am citit-o…
- Ce nepot bun ai! Mulțumesc de scrisoarea adusă.
Se așeză pe o laviță de lângă poartă și citi cele
câteva rânduri scrise de Cristina. Răspunsul scurt, nemilos
parcă, exprimând stări de lucruri atât de neașteptate, îl
înfioră pe Antony. Reciti de câteva ori ce scria pe peticul
de hârtie. Nu-i venea a crede! Parcă se îngălbeni la față.
- Ce e Antony, ce-a scris sora mea?
De abia putând să se desprindă din vestea tristă, îi
răspunse:
- Cristina nu vrea să mă vadă!
- Cum așa? Ce-a zis?
- Spune că îi e frică de gelozia soțului ei. Mai bine
să plec acasă, să-și vadă fiecare de casa lui!
- Vai! Nu putea să scrie și ea vorbe mai bune! Și ce
prieteni buni erați în tinerețe! Ce să-ți fac să-ți revii? Nu
vrei să intri în casă, să mănânci, să bei ceva?
- Nu! Nu asta îmi trebuie acum. Sunt un om fără de
noroc pe lume!
- Nu zice așa, scumpul meu Antony. Mi-a povestit
Cristina cât de mult i-ai ajutat în Franța! Domnul răsplătește faptele bune!
- Așa este, buna Roberta! Cel puțin tu ai fost și ești
mereu bună cu mine!
- Pe cât se poate, dragul de tine!
- Nu am ce să mai fac aici, în Italia. Voi pleca. N-o
să vă mai văd niciodată! Mulțumesc pentru că ai fost atât
de bună cu mine…
- Mai stai pe la noi…
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- Nu, trebuie să plec, mă așteaptă cei de-acasă, și o
mulțime de treburi. Știi ceva, nu aveți nevoie de ceva
ajutor, de bani? Am mulți bani…
- Nu, Antony. Mulțumesc de dăruirea ta. Acum ne-a
dat Domnul tot ce ne trebuie…
Cu acestea spuse, urmă clipa despărțirii. Antony plecă, luându-și rămas bun de la familia ei, pentru totdeauna.
Mai hoinări prin oraș, era mult timp până seara ca să
se întoarcă la han. Mergea pierdut pe străzi, prin grădini,
prin piețe. Până când simți că nu-l mai țin picioarele și se
așeză trist pe o bancă, chiar în fața edificiului cel mare de
Operetă.
Medita la lucrurile cele mai triste din viața lui. Cum
a fost el izgonit din cazarma franceză și trimis în Franța,
apoi în Algeria, în războiul cu berberii. Apoi la toate
încercările lui nefericite cu studiile. Avea de toate, dar se
simțea atât de nefericit. Și asta din cauza ei, din cauza
Cristinei, fata răpitoare care i-a acaparat sufletul cândva,
iar acum, când era atât de aproape de ea, măcar o vorbă să
fi auzit de la ea, măcar ultima privire! Apoi… o veșnicie!
Stătu mult așa, ziua începu să se termine, iar soarele
ieși frumos de după norii din timpul zilei și începu să
lumineze puternic Piața din fața Operetei.
Și, deodată, s-a făcut minunea! Cum stătea el așa
sfârșit de melancolie pe bancă, se pomeni strigat de
cineva:
- Antony! Don’ Antony! Dumneata aici?
Ridică ochii să vadă cine-l strigă și rămase uimit: era
Luciana, fata Cristinei! Și nu era singură, era însoțită de un
tânăr foarte arătos, frumos îmbrăcat.
- Ce faceți aici, Don’ Antony? Știți cât mă bucur că
vă văd!
180

Ecouri de mandolină

Se ridică de pe bancă, să vadă minunea. Da, era ea,
Luciana! Dar cât de minunată! Frumoasă ca-n povești,
radioasă, expansivă, bucuroasă de întâlnire, cum era ea
întotdeauna.
- Copii dragi! Ce bucurie mi-ați făcut! Puteam să jur
că nu se va mai întâmpla nimic frumos în ziua de azi! Dar
cine e tânărul? E fratele tău?
- Nu. E logodnicul meu, Giorgio! Peste puțină
vreme va fi nunta noastră!
- Da?! Ce bucurie! Ce băiat frumos ai găsit! Tata ția găsit așa un tânăr frumos?
- Nu tata. Eu l-am găsit! Dar și părinților mei le
place mult de el. E băiat bine crescut, de familie bună! Au
văzut și tata, și mama, ce băiat frumos am găsit și au
consimțit să ne căsătorim cât de curând!
- Mă bucur din toată inima mea pentru fericirea
voastră! Domnul să aibă grijă de voi cât veți fi împreună!
- Mulțumim, Don’ Antony. Mai stați mult pe la noi?
- Nu mai stau. Mâine plec cu vaporul la Marseille.
- Ne-am bucurat nespus că v-am întâlnit! Așa a vrut
Domnul…
- Și unde mergeți acum?
- Ne grăbim să ajungem la spectacol la Operetă. E
cam târziu. Nu veniți cu noi, Don’ Antony?
- Nu, nu vin, mergeți cu bine și… cine știe când ne
vom mai vedea…
- Noi nu vă uităm niciodată! Ați fost bun ca Tatăl
din Ceruri cu noi! Mergeți acasă și spuneți toate urările de
bine familiei!
- Da, așa voi face! Să spui mamei că-i trimit toate
urările de bine din viață!
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Tinerii au plecat spre Operetă ținându-se de mână, în
pas voios, cu mult optimism. Avântul tinereții!
Această neașteptată, strălucitoare reîntâlnire cu
angelica Luciana îl scoase din negura gândurilor de până
atunci. Deveni mulțumit de situație, de revederea
încântătoarei Luciana. Viața perpetuează în atâtea feluri,
frumoasă, exuberantă, plină de romantism și fascinație!

Ecouri, ecouri
După întâlnirea cu Luciana și logodnicul ei, Antony
se liniști. Încă o dată recunoscu farmecul de nedescris al
acestei fete italiene ochioase, de o frumusețe angelică!
A doua zi, găsi un vapor care pleca spre Franța, dar
îmbarcarea era abia spre seară, așa că mai avea timp destul
să facă ceva plimbări prin oraș până la plecare.
Ce să facă? Prin oraș umblase destul zilele trecute.
Hotărî să mai urce, pentru ultima dată, până la cazarma
amintirilor sale, apoi să se întoarcă. Era singurul loc în
care picioarele îl îndemnau să meargă.
Urcă liniștit drumul spre cazarmă, știind că îl urcă
pentru ultima dată, uitându-se la fiecare casă, la fiecare
copac. Trecu de piața satului cea unde era cândva chioșcul
cu vinuri, ajunse și la casa cea nouă a lui Don’ Fabricio.
Nu mai încercă să intre acolo, n-avea de ce. Mai bine să
urce până în dreptul cazărmii, care se vedea jalnic, o ruină
totală. Ce să mai vadă și acolo? Mai merse pe o cărare de
pe care se vedeau colinele cu viile cele multe ale
localnicilor, tocmai acum când era sezonul rodului bogat.
Să fie spre folosul celor ce au muncit la vie! își zise el.
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Ajunse până la vârful colinei, rememorând fir cu fir toate
amintirile de demult. Cum au trecut anii!
Meditând și admirând toate locurile, nici nu văzu că
cerul începuse să se întunece, încât, deodată, se auzi un
tunet prelung și apoi străfulgeră un alt fulger. Venea în
valuri repezi o mare furtună.
Lăsă în urmă priveliștile de sus și începu să coboare
degrabă, căci venea furtuna, iar el urma să plece seara cu
vaporul. Dar când ajunsese în dreptul cazărmii, vijelia lovi
din plin. Primul gând fu să se adăpostească în cazarma cea
părăsită.
Ajunse la ghereta în care făcuse demult de strajă
atâtea zile și nopți. Era încă acolo, întreagă, deși în plină
paragină. Se adăposti în gheretă, de ploaie. Vijelia făcea
prăpăd în vale și pe coline, dar lui puțin îi păsa. Își lăsă
gândurile să călătorească în lumea cea tulbure a furtunii,
ceea ce îl liniști. Își dădu frâu liber reculegerilor.
Medită la toate, medită la viața lui, la anii tinereții și
la cei care urmaseră. Oare avusese viața lui un rost? Trăise
așa cum ar fi trebuit? Oare ar fi avut o viață mult mai cu
sens dacă reușea să se căsătorească cu Cristina? Cine
știe?! Domnul i-a dăruit o soție atât de blândă, cu mult
suflet, pe Alice. Oare calea Domnului nu e mai bună decât
cea visată de el?
Desigur, timpul nu mai poate fi întors înapoi. Mulți
ani a pierdut regretând-o pe Cristina, dar acum era
împăcat. Nu mai avea niciun fel de resentimente față de
ea. Așa a vrut Cel de Sus. Ea avea dreptate, trebuia să fie
pe deplin dedicată casei în care se alfa. Nu e loc de
rătăciri, de alte încercări.
Dar ce bucurie este să știi că există așa o mângâiere
a sufletului, o frumoasă ființă, precum Luciana, în care s183
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au adunat toate valorile sufletești sădite cu nemăsurată
dărnicie de Cel de Sus. Ce pereche potrivită cu băiatul,
Giorgio, care i-a fost dăruit! Domnul să le dea viață fericită, plină de sens.
Ani au fost mulți, dar au trecut. Ce este cu adevărat
de folos omului? Desigur, atât pentru omul care-și trăiește
anii vieții sale, cât și pentru semenii săi, cel mai de folos
este tot ce se trăiește cu dragoste deplină și cu dorința
neclintită de a face bine la tot pasul. Aceste lucruri sunt
foarte valoroase și în fața divinității. Merită trăită o viață
plină de sens!
În vale, dar și în pădure, vâjâia furtuna, inundând
toate ogoarele, toate curțile oamenilor. Dar el medita la
soarta acestor oameni. Trăiesc ei oare o viață cu sens?
Sigur că da! Fiecare localitate trăiește cu sens soarta dată
de Cel de Sus.
Se va despărți de Genova și de acești italieni. Seara
se va îmbarca pe vapor și va pleca. Domnul să-i aibă în
pază pe acești pitorești locuitori.
Adio Cristina, adio Luciana! Adio acest plin de farmec și enigmatic ținut! Adio pentru totdeauna!
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