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M� numesc Natalis Delpierre. Sînt n�scut în 1761, la 
Grattepanche, un sat din Picardia. Tat�l meu era 
agricultor �i lucra pe mo�ia marchizului d'Estrelle. 
Mama îl ajuta pe cît îi sta în putin�a �i tot astfel eu �i 
surorile mele. Tata nu poseda nimic. în afar� de faptul 
c� era agricultor, tata mai cînta �i la stran� în 
biseric�. Avea o voce puternic� �i se auzea din 
cimitirul situat în preajma bisericii. Ar fi putut deci s� 
fie preot, sau cum se spune prin partea locului un om 
muiat în cerneal�. Singurul lucru pe   care l-am   
mo�tenit de la   el, e vocea lui. 
  Tata �i mama au muncit din greu. Au murit în 
acela�i an în '79. S� le fie ��rîna u�oar�. Din cele dou� 
surori ale mele, cea mai mare Firmininia, pe vremea 
cînd s-au petrecut cele ce voi istorisi aici, avea 
patruzeci �i cinci de ani, mijlocia, lrma, patruzeci �i eu 
treizeci �i unu. Cînd au murit p�rin�ii no�tri, Firminia 
era m�ritat� cu un b�rbat din Escarbotin, Benoni 
Fanthomme, simplu l�c�tu� care n-a putut s� aib� 
niciodat� atelierul lui propriu, de�i era un muncitor 
foarte priceput. Cît despre copii au avut trei în 8l �i 
peste cî�iva ani mai tîrziu au dobîndit �i un al 
patrulea. Sora mea lrma nu se m�ritase �i era fat� 
b�trîn�. Nu puteam s� m� bizui a�adar pe ea nici pe 
sora mea cealalt� ca s�-mi fac un rost în lume. Mi l-
am croit singur, astfel c� la b�trîne�e am putut s� vin 
în ajutorul familiei mele. 
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Tat�l meu a murit cel dintîi �i dup� �ase luni 
mama. Lucrul acesta m-a îndurerat mult. Dar a�a e 
soarta  trebuie s� pierzi pe cei care î�i sînt dragi, dup� 
cum trebuie s� pierzi pe cei care î�i sînt indiferen�i. Cu 
toate astea trebuie s� ne silim s� �tim din acei care 
sînt iubi�i, cînd ne va veni �i nou� rîndul s� p�r�sim 
lumea aceasta. 

Mo�tenirea p�rinteasc�, dup� ce au fost achitate 
toate datoriile, nu s-a ridicat la mai mult de o sut� 
cincizeci de livre, economiile a �aizeci de ani de munc� 
! Banii ace�tia s-au împ�r�it între mine �i surorile 
mele, ceea ce înseamn� c� nu ne-am ales aproape cu 
nimic. 

M� g�seam deci la optsprezece ani cu vreo dou�-
zeci de livre în buzunar Dar eram vînjos �i obi�nuit cu 
muncile grele. �i apoi aveam o voce frumoas�. Totu�i 
nu �tiam nici s� scriu, nici s� citesc. N-am înv��at 
decît mai tîrziu dup� cum ve�i vedea. �i cînd te apuci 
s� înve�i carte tîrziu întîmpini multe greut��i. Felul de 
a-�i exprima ideile se resimte ve�nic, ceea ce se va 
constata �i în povestirea de fa��. 

Ce eram s� m� fac ? S� continui meseria tat�lui 
meu ? S� muncesc din r�sputeri pentru al�ii ca la 
urm� sa nu m� aleg cu nimici Trist�, perspectiv� care 
nu era f�cut� ca s� m� ispiteasc�. O împrejurare mi-a 
hot�rît îns� deodat� soarta. 

Un v�r al marchizului d'Estrelle, contele de Linois, 
sosi într-o bun� zi la Grattepanche. Contele acesta era 
c�pitan în regimentul la Fere �i ob�inuse un concediu 
de dou� luni pe care venise s�-1 petreac� la v�rul lui. 
Se organizar� imediat vîn�tori de vulpi �i porci 
mistre�i, în afar� de serb�rile la care participar� multe 
femei frumoase, f�r� s� mai pun la socoteal� nevasta 
marchizului care aproape c� le întrecea pe toate. 
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În împrejurarea asta nu �ineam seama îns� decît 
de c�pitanul de Linois. Era un ofi�er cu apuc�turi 
distinse �i foarte binevoitor. Numai v�zîndu-1, îmi 
venise gustul s� m� fac militar. Nu era oare cea mai 
nimerit� carier� atunci cînd trebuie s� tr�ie�ti de pe 
urma bra�elor �i mai ales cînd e�ti �i robust ? De altfel 
cînd nu-�i lipse�te curajul �i ai �i pu�in noroc, nu se 
poate s� nu izbute�ti în cariera armelor înainte de '89, 
mult� lume �i-a închipuit c� nu simplu soldat, fiu de 
tîrgove�, sau de ��ran, nu putea nicîcînd s� devin� 
ofi�er. E o gre�eal�. Mai întii dac� e�ti hot�rît �i ai �i 
purt�ri bune, po�i s� ajungi foarte u�or subofi�er. Pe 
urm�, dup� ce ai stat în gradul acesta zece ani în timp 
de pace sau cinci în timp de r�zboi, po�i s� fii înaintat 
lesne sublocotenent �i în sfîr�it, c�pitan... De aici 
încolo nu mai po�i înainta îns�... La urma urmei, 
gradul de c�pitan nu e deloc de dispre�uit. 

Contele de Linois observase adesea în timpul 
vîn�torii c� eram un om vînjos �i foarte sprinten. 
Fire�te c� nu eram înzestrat cu o prevedere �i o 
Inteligen�� neobi�nuit�, totu�i, nu eram de dispre�uit.  

— Îmi pari un tîn�r bine înzestrat, îmi zise într-o zi 
contele de Linois. 
— �i voinic ? 
— Da, domnule conte. 
— Cred. 
— Foarte bine. 1 

Asta a fost tot ce am vorbit cu el în ziua aceea. Cu 
toate astea, am mai vorbit cu el dup� cum se va vedea 
mai tîrziu.  
Pe vremea aceea exista în armat� un obicei foarte 
ciudat. Se �tie cum se recrutau solda�ii. în fiecare ant 
cî�iva militari veneau s� cerceteze �inutul. Î�i d�deau 
s� bei mai mult ca de obicei.  
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 Semnai o hîrtie cînd �tiai s� scrii �i în cazul c� nu 
�tiai carte, f�ceai o cruce ceea ce echivala cu o 
isc�litur�, primeai o sut� de livre care erau b�ute mai 
înainte chiar de a le fi încasat, î�i strîngeai lucrurile �i 
erai primit în armat�. 

Or, felul acesta de a proceda, nu mi-ar fi convenit 
niciodat�, dac� aveam poft� s� m� fac militar, nu 
voiam s� m� vînd. Îmi place s� cred c� voi fi în�eles de 
to�i aceia care posed� sim�ul demnit��ii �i respectul 
fa�� de persoana lor. 

Ei bine, în timpurile acelea, cînd un ofi�er; ob�inea 
un concediu, trebuia, conform regulamentului, s� 
aduc� la întoarcere, unul sau doi recru�i. La rîndul 
lor, subofi�erii aveau �i ei aceea�i îndatorire. Pre�ul 
angajamentului varia atunci între dou�zeci �i 
dou�zeci �i cinci livre. 

�tiam toate acestea �i îmi f�urisem un plan. De 
aceea, de îndat� ce contele de Linois î�i terminase 
concediul, mi-am f�cut curaj �i m-am prezentat lui, 
rugîndu-1 s� m� ia ca recrut. 
— Tu ? întreb� el. 
—Eu, domnule conte. 
— Cî�i ani ai ? | ^H^^^^^^?f    
— Optsprezece ani. 
— �i vrei s� fii soldat ? 
— Dac� m� primi�i �i v� face pl�cere. 
— Aici nu e vorba daeâ îmi face mie pl�cere, ci dac� î�i 
face �ie. 
— Da, îmi face. 
— Pentru dou�zeci de livre ? 
— Nu. Vreau s�-mi slujesc �ara. �i fiindc� mi-ar fi 
ru�ine s� m� vînd, n-o s� primesc cele dou�zeci de 
livre. 
— Cum te nume�ti ?  
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— Natalis Delpierre. 
— Ei bine, Natalis, te primesc. 
— M� simt încîntat, domnule c�pitan. 
— �i dac� o s� fii ascult�tor, o s� ajungi departe. 
— Voi fi ve�nic la ordinele d-voastr�. 
— Te previn c� am s� preg�tesc regimentul �i am s� 
m� îmbrac. Î�i place marea ? 
— Da. 
— Bine ! O s� trecem marea. �tii c� America se lupt� 
în prezent cu englezii pe care vrea s�-i alunge de pe 
teritoriul ei. 
— Ce este America ? 
într-adev�r, nu auzisem niciodat� vorbindu-se despre 
America. 
— E o �ar� îndr�cit�, r�spunse c�pitanul de Linois, o 
�ar� care se lupt� ca s�-�i cucereasc� ne-atîrnarea ! 
Acolo de vreo doi ani a devenit celebru marchizul de 
Lafayette. Or, anul trecut, regele Ludovic al XVI-lea a 
f�g�duit sprijinul solda�ilor iui ca s� vin� în ajutor 
americanilor. Contele de Rocheambeau o s� plece într-
acolo cu amiralul de Grasse �i cu �ase mii de oamenii. 
Am f�urit �i eu planul s� m� duc cu el pe noul 
continent �i, dac� vrei s� m� înso�e�ti, vom merge s� 
sc�p�m America. 
—S� mergem. De ce s� nu mergem ? 
— Iat� cum f�r� s� �tiu aproape nimic m-am înrolat 
în corpul expedi�ionar al contelui de Rochambeau �i 
am debarcat la New-Port  în 1780. 

Acolo, timp de trei ani, am stat departe de Fran�a. 
Am v�zut pe generalul Washington, un uria� de doi 
metri �i ceva, cu ni�te picioare �i ni�te mîini nespus 
de mari, cu o tunica albastr� �i o cocard� neagr�. Am 
v�zut pe marinarul Paul Jones pe bordul vaporului 
s�u nBonhomme Richard". Am v�zut pe generalul 
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Anthony Wayne poreclit „Turbatul". M-am b�tut in 
mai multe rînduri, nu f�r� s� m� fi închinat înainte de 
a trage primul glonte. Am luat parte la b�t�lia de la 
Yorktown în Virginia, unde dup� o lupt� memorabil�, 
lordul, Corwallis, s-a dus la Washington. M-am 
înapoiat în Fran�a la "33. Am sc�pat f�r� s� fiu r�nit, 
simplu soldat, ca înainte de plecare. Ce vre�i, dac� nu 
�tiam carte. 

Contele de Linois se înapoiase cu noi. Voia s� m� 
înroleze în regimentul la Fere în care urma sâ intre 
iar��i. Pe mine ins� m� b�tea gîndul s� intru Ia 
cavalerie. îmi pl�ceau caii din instinct �i pîn� s� 
ajung, ofi�er îmi trebuiau grade, grade, �i iar��i grade. 

�tiu c� este ispititoare uniforma de infanterie cu 
toate podeabele ei variate. Dar ce vre�i, calul e cal �i, 
dup� o.matur� chibzuin��, mi-am g�sit o adev�rat� 
voca�ie pentru arma cavaleriei. A�adar, i-am mul�umit 
contelui de Linois, care m-a recomandat prietenului 
s�u, colonelul de Lostanges �i m-am înrolat în 
regimentul Royal - Picardie. 

Îmi place regimentul acesta frumos �i rog s� fiu 
iertat dac� vorbesc de el cu o înduio�are ridicol�, 
poate. Aici mi-am f�cut aproape întreaga mea carier�, 
stimat de �efii mei, a c�ror protec�ie nu mi-a lipsit 
niciodat� �i care au fost într-adev�r foarte buni cu 
mine. 

De altfel peste cî�iva ani mai tîrziu, în '92 
regimentul la Fere a avut o purtare atît de ciudat� în 
raporturile lui cu generalul austriac Beaulieu, încît nu 
pot s� regret c� am p�r�sit regimentul, a�a c� nu voi 
mai vorbi de el. 

M-am întors deci în regimentul Royal-Picardie. 
Nici nu-�i poate închipui cineva un regiment mai 
frumos. Devenise familia mea. L-am r�mas credincios 
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pîn� în clipa în care a fost desfiin�at. M� sim�eam în 
largul meu aici. Fredonam toate semnalele, c�ci am 
avut întotdeauna prostul obicei de a fluiera. Noroc c� 
mi se ierta obiceiul acesta. 

Timp de opt ani n-am f�cut decît s� plec din 
garnizoan� în garnizoan� �i f�r� a avea ocazia de a da 
piept cu inamicul. În sfîr�it, via�a aceasta nu este 
lipsit� de farmec, cînd �tii s� te împaci cu ea. �i apoi 
era ceva s� vezi �inuturi noi, mai ales cînd nu prea ai 
c�l�torit, cum era cazul meu. Dup� America am avut 
ocazia s� vizitez �inuturi noi în Fran�a, n�d�jduind s� 
v�d în curînd alte ��ri ale Europei. în 85 eram la 
Sarrelouis, în 88 la Angers, în 91  am fost cu colonelul 
Serre de Gras în Britania, la Josselin, la Pontivy, la 
Ploermel, la Nantes, în 92 am fost la Charleville cu 
colonelul de Wardner, cu colonelul de Lostende �i cu 
colonelul La Hoque, iar în 93 am fost cu colonelul Le 
Comte. 

Dar am uitat s� v� spun c� ia 1 ianuarie 92 se 
votase o lege care schimbase cu totul alc�tuirea 
armatei. Regimentul Royal-Picardie a fost clasat al 20-
lea de cavalerie. Organiza�ia aceasta a d�inuit pîn� în 
1803. Totu�i, regimentul nu �i-a pierdut vechea 
denumire sub care era cunoscut de altfel în toat� 
lumea.  

În timpul colonelului Serre de Gras, am fost 
înaintat la gradul de brigadier, spre m�rea mea sa-
tisfac�ie, iar în timpul colonelului de Wardner, am fost 
înaintat sergent major, ceea ce mi-a pricinuit �i mai 
mult� pl�cere înc�. Împlinisem atunci treisprezece ani 
de serviciu, f�cusem o singur� campanie din care am 
sc�pat ner�nit. În privin�a înaint�rii n-aveam de ce s� 
m� plîng. Nu puteam s� dobîndesc un grad mai mare, 
de vreme ce, o repet, nu �tiam nici s� scriu, nici s� 
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citesc. În schimb fredonam tot felul de arii, ceea ce 
poate nu prea era convenabil pentru un subofi�er. 

Sergentul major Natalis Delpierre ! Nu aveam 
parfe dreptul s� m� f�lesc cu acest grad ? De aceea 
aveam o recuno�tin�� nem�rginit� fa�� de colonelul 
Wardner, cu toat� asprimea lui. În ziua în care am 
fost înaintat sergent major, am f�cut un chef stra�nic 
cu camarazii mei �i mi-am cusut pe mânec� dou� 
galoane mari de aur. 

Eram în garnizoan� la  Charleviile, cînd   am, 
cerut �i am ob�inut un concediu de dou� luni. Tocmai 
povestea acestui concediu vreau s-o istorisesc aici �i 
iat� de ce. 

De cînd sînt în retragere, am povestit în dese 
rînduri campaniile la care am luat parte, în timpul 
�ez�torilor din satul Grattepanche. Prietenii nu m-au 
în�eles aproape de loc sau deandoaselea. Cînd unul 
spunea c� am fost la dreapta, cînd eu de fapt eu am 
fost la stânga �i vice-versa. �i atunci se iscau certuri 
care nu se mai sfîr�eau, între dou� pahare, de cidru 
sau dou� ce�ti de cafea. În special unde auditorii mei 
nu se în�elegeau era în privin�a concediului meu în 
Germania. Or, de vreme ce am înv��at carte, socotesc 
c� ar fi foarte nimerit s� scriu eu însumi povestea 
acestui concediu. M-am pus a�adar pe lucru, de�i am 
împlinit acum �aptezeci de ani. Dar am o memorie 
bun� �i amintirile mi-au r�mas întip�rite înc� vii în 
minte. Povestirea aceasta este dedicat� deci prietenilor 
mei din Grattepanche, familiilor Ternisien, Bettembos, 
Irondart, Pointefer, Quennehen �i altora, a�a c� 
n�d�jduiesc c� nimeni nu se va mai certa pentru 
mine. 

Am ob�inut a�adar concediul meu la 7 iunie 1792. 
E drept, c� pe vremea aceea, circulau diferite zvonuri, 
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foarte vagi cu privire la un r�zboi cu Germania. Se 
spunea c� Europa, de�i lucrul acesta n-o privea la fel 
vedea cu ochi r�i ceea ce se petrecea în Fran�a. Regele 
se afla mereu la Tuieleries cu toate c� poporul se 
manifestase aproape pe fa�� pentru republic�. 

De aceea, dintr-un motiv de prevedere, n-am 
îndr�znit s� spun datorit� c�rui motiv, ceream un 
concediu. Într-adev�r aveam treab� în Germania �i 
chiar în Prusia. Or, într-un caz de r�zboi, a� fi fost 
împiedicat s� m� aflu la postul meu. Ce vre�i ? Nu po�i 
face dou� lucruri dintr-odat�. 

De altfel, de�i concediul meu fusese aprobat pe 
dou� luni, eram hot�rît s�-1 prescurtez la nevoie. 
Totu�i speram c� lucrurile se vor orîndui. 

Acum, ca s� sfir�esc în ceea ce m� prive�te �i tot 
astfel în ceea ce concerne bravul meu regiment, iat� în 
cîteva cuvinte cele ce am s� v� povestesc. 

Mai întii, se va vedea în ce împrejur�ri am înv��at 
sâ citesc, apoi, s� scriu ceea ce trebuia s�-mi permit� 
s� devin ofi�er, general, mare�al, conte, duce, 
principe, tot a�a cum au ajuns la Ney, nu Davout sau 
un Murat, în timpul r�zboaielor imperiului. La drept 
vorbind îns�, n-am reu�it s� trec peste gradul de 
c�pitan, ceea ce e �i a�a destul de frumos pentru un 
fiu de ��ran, ��ran el însu�i. 

Cît despre regimentul Royal-Picardie, îmi vor. 
trebui doar cîteva rînduri ca sa sfîr�esc cu el. 

Dup� cum am spus, regimentul era comandat în 
93 de colonelul Le Comte. Tot în anul acela, în urma 
decretului de la 21, februarie, regimentul a devenit 
semi-brigad� luînd parte la campaniile armatei de la 
Nord �i ale trupelor din Sambre-et-Meuse pîn� în 
1797. Totodat� semi-brigada aceasta s-a distins în 
luptele de la Lincelles �i Contray unde am fost 
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înaintat locotenent. Apoi, semi-brigada mea dup� ce a 
stat la PaVis de la '97 pîn� la 1800, a luat parte cu 
armata din Italia unde s-a ilustrat în luptele de la 
Marengo. Acolo a capturat �ase batalioane de 
grenadieri austriaci �i a pus pe goan� un regiment 
maghiar. În lupta aceasta am fost r�nit de un glonte 
în �old, lucru de care   nu m-am plîns, fiindc� datorit� 
acestei r�ni am fost înaintat c�pitan. 

Regimentul Royale-Picardie find desfiin�at. în 
1803, am intrat într-un regiment de dragoni, luînd 
parte la toate r�zboaiele imperiului, iar în 1815 am 
fost pus în retragere. 

Acum, cînd voi vorbi de mine, m� voi mul�umi 
doar s� povestesc ceea ce am v�zut sau am f�cut în 
timpul concediului meu în Germania. Dar s� nu se 
uite c� nu sînt cult, a�a c� nu am darul s� povestesc 
frumos lucrurile. De altminteri tot ce voi spune aici nu 
sînt decît impresii pe care nu le voi discuta. �i apoi 
dac� în povestirea aceasta simpl� îmi vor sc�pa cîteva 
expresii simple �i neme�te�ugite, y� rog s� le scuza�i: 
nu pot scrie altfel. Nu m� voi avînta în digresiuni 
inutile de�i voi spune totul. �i acum cînd v� cer 
permisiunea de a m� exprima f�r� rezerv�, 
n�d�jduiesc c�-mi ve�i r�spunde : „Ave�i toat� 
libertatea, domnule". 

 
 
 
 

II 

 
 

Pe vremuri, dup� cum am aflat mai pe urm� în 
c�r�ile de istorie, Germania era împ�r�it� înc� în zece 
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cercuri; mai tîrziu, noi remanieri au f�urit 
confedera�ia Rinului, pe la 1806, sub protectoratul lui 
Napoleon, apoi confedera�ia germanic� în 1815. Unul 
din aceste cercuri, cuprinzînd electoratele din Saxa �i 
Brandenburg, purta pe atunci numele de cercul Saxei 
de Sus. 
Electoratul de Brandenburg trebuia s� devin� mai 
tîrziu una din provinciile Prusiei �i s� se împart� în 
dou� districte, districtul Brandeburg �i districtul 
Postdam. 

Am spus aceasta pentru ca s� se �tie unde se afl� 
or��elul Belzingen, situat în districtul Postdam, în 
partea de sud-vest, la cîteva leghe de frontier�. 

La grani�a aceasta am ajuns la 16 iunie, dup� ce 
am str�b�tut cele o sut� cincizeci de leghe ce o 
despart de Fran�a. Dac� am pus nou� zile ca s� fac 
drumul acesta, era din pricina mijloacelor de 
comunica�ie foarte reduse. Am mers mai mult pe jos 
decît cu c�ru�a �i aceasta fiindc� la drept vorbind, nu 
prea avearii bani în pung�. Nu posedam decît slabele 
economii ale soldei �i voiam s� cheltuiesc cît mai 
pu�ine parale. Din fericire în timpul �ederii mele în 
garnizoana de la frontier�, am putut re�ine cîteva 
cuvinte germane, astfel c� am putut s� m� în�eleg cu 
locuitorii. Totu�i, mi-ar fi fost greu s�-mi ascund 
na�ionalitatea a�a c� nu prea eram privit cu ochi 
buni. Fire�te c� m-am ferit s� spun c� sînt sergentul 
major Natalis Delpierre. Cred c� în�elepciunea mea va 
fi apreciat� în împrejurarea aceasta, de vreme ce 
r�zboiul putea izbucni dintr-un moment într-altul 

La grani�a districtului ani avut o surpriz� pl�cut�. 
Mergeam pe jos îndreptîndu-m� spre un han ca 

s� iau masa, hanul de la Ecktvende,  adic� hanul de 
la cotitur�. Noaptea fusese foarte r�coroas�, în schimb 
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acum vremea se înc�lzise. Soarele uscase roua de pe 
cîmp �i p�s�rile ciripeau voioase pe fagii, stejarii, 
ulmii �i plopii care br�zdau cîmpia. Cu toate acestea 
cîmpia era în mare parte stearp�, lucru explicabil din 
pricina climei aspre. 

La poarta hanului, a�tepta o trâsuric� la care era 
înh�mat un c�lu� slab, exact în stare s� fac� dou� 
leghe pe or�, bineîn�eles dac� nu avea de urcat un 
deal, în fa�a tr�suricii se afl� o femeie înalt� bine 
f�cut�, cu o bluz� scrobit� �i o fust� v�rgat�, purtînd 
pe cap o p�l�rie de paie împodobit� cu funde galbene. 
Toaleta acestei femei era foarte curat� �i se vedea cît 
de colo c� f�cea parte din îmbr�c�mintea ei de zile 
mari. 

�i într-adev�r era o zi mare pentru ea. Femeia se 
uit� lung la mine �i eu priveam cum m� examina. 
Deodat� ea deschise bra�ele �i pîn� s�-mi vin în fire, 
se repezi la mine exclamînd: 
— Natalis ! 

— Irma!  

Era chiar sora mea. M� recunoscuse. Într-adev�r, 
femeile au ochii mai ageri decît noi �i inima mai 
sim�itoare. Ori cine î�i poate închipui bucuria pe care 
am sim�it-o v�zînd pe sora mea, mai cu seam� c� se 
împliniser� treisprezece ani de cînd tr�iam departe 
unul de altul. 

Sora mea nu se schimbase aproape deloc �i-mi 
amintea pe mama, cu ochii ei mari �i vioi �i cu patul 
ei negru care începea s� înc�run�easc� pe la tîmple. 

Am s�rutat-o prelung pe gur� �i pe obrajii ei pîrli�i 
de soare �i v� rog s� m� crede�i c� �i ea m-a strîns la 
piept �i m-a s�rutat cu aceea�i c�ldur� cu care am 
s�rutat-o. 
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Ca s-o pot vedea am cerut acest concediu de la 
regiment. Eram îngrijorat mai ales c� Irma era departe 
de Fran�a, �i aceasta tocmai într-o vreme cînd 
r�zboiul b�tea la u��. O francez� în mijlocul germa-
nilor, dac� r�zboiul ar fi fost declarat, iat� o situa�ie  
care ar fi putut pricinui o sumedenie de încurc�turi 
nepl�cute. Într-un asemenea caz e mai bine s� fii în 
�ara ta. �i dac� sora mea îmi va primi propunerea, a 
voi lua cu mine.  Pentru aceasta însa, ea va trebui s� 
p�r�seasc� pe stâpîna ei, doamna Keller, lucru de 
care m� îndoiam. În sfîr�it, voi 
vedea.  
— O ! ce bine îmi pare c� te v�d, Natalis, îmi zise ea. 
Am impresia c�-mi aduci pu�in din aerul pl�cut din 
Picardia. Cît timp s� fi trecut oare de cind nu ne-am 
mai v�zut ? 
— Treisprezece ani, Irma ! 
— Da, treisprezece ani. Treisprezece ani de cînd nu 
ne-am mai v�zut. E mult, Natalis, nu e a�a ? 
— Da, draga mea, i-am.r�spuns. 
�i iat�-ne pornind amîndoi, bra� la bra�, de-a lungul 
�oselei. 
— �i ce mai faci, surioaro ? am întrebat-o. 
— Bine, Natalis. �i tu ?... 
— La fel ! 
— �i e�ti sergent major ! Dar �tii c� asta e o mare 
onoare pentru familia noastr� ! 
— Ai dreptate Irma. Cine ar fi putut crede c� micul 
p�zitor de gî�te din Grattepanche va deveni sergent 
major ! Dar nu trebuie s-o strigi prea tare. 
— �i pentru ce, m� rog ? 
— Fiindc� faptul c� sînt militar mi-ar putea produce 
aici oarecare nepl�ceri. Mai ales acum cînd se 
vorbe�te de r�zboi, e lucru suficient de grav pentru un 
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francez de a se afla în Germania. Aici trebuie s� fiu 
numai fratele care a venit s� vad� pe sora lui. 
— Bine, Natalis, î�i f�g�duiesc c� te voi ascult�. 
— �i o s� faci foarte bine, fiindc� spionii germani au 
urechi foarte bune. 
— Fii lini�tit ! 
— �i dac� vrei s� m� ascul�i, Irma, vei veni cu mine în 
Fran�a. 

Tr�s�turile surorii mele c�p�tar� o expresie plin� 
de durere �i Irma mi-a r�spuns a�a cum prevedeam. 
— S� p�r�sesc pe doamna Keller, Natalis ! Cînd vei 
vedea-o vei în�elege �i tu de ce nu pot s-o p�r�sesc. 

Auzind r�spunsul Irmei am hot�rit s� amin pen-
tru mai tîrziu discu�ia aceasta. 
Sora mea  î�i luase acum înf��i�area ei vesel� �i-mi 
puse tot felul de întreb�ri în leg�tur� cu familia 
noastr�. 
— Ce mai face Firminia ? 
— E bine. Am primit mai deun�zi �tiri de la ea prin 
vecinul nostru Letocard, care a venit acum cîteva zile, 
la Charleville. Cred c�-1 mai �ii minte pe Letocard ? 
— Fiul rotarului. 
— Da. �i �tii c� e însurat cu fata lui Matifas. 
— A ! cu fata b�trînului din Fonencamps ? 
— Da. �i Letocard mi-a spus c� Firminia e s�n�toas� 
dar c� muncesc mult. Ce vrei ? are patru copii... Din 
fericire b�rbatul ei e cum se cade �i muncitor. E drept 
c� se îmbat� din cînd în cînd... în sfîr�it, are �i ea 
necazurile ei de care ar fi putut fi scutit� la vîrsta ei. 
— E drept. Nu mai e a�a tîn�r�. 
— De, e cu cinci ani mai în vîrst� ca tine �i cu 
patrusprezece ani mai mare ca mine... E ceva... Ori-
cum, e o femeie muncitoare �i curajoas� ca tine. 
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— O ! eu, Natalis, în privin�a suferin�ei pot s� spun c� 
n-am cunoscut decît durerile altora !  

De cînd am p�r�sit Grattepanche, m-au p�r�sit �i 
necazurile... Totu�i, ca s� vezi pe cei din jurul t�u c� 
sufer� cînd tu nu le po�i da nici un ajutor... 
Chipul surorii mele se întunecase iar��i �i f�r� s� �in� 
seama c� nu-�i sfîr�ise fraza  
 — Ai c�l�torit bine'? 
— Da, mai ales c� am avut parte de un timp frumos. 
�i dup� cum vezi am picioare zdravene. De altfel ce 
însemn�tate are oboseala cînd �tii c� vei îi bine primit 
la sosire. 
— Ai dreptate Natalis, vei fi bine primit �i to�i te vor 
iubi a�a cum m� iubesc �i pe mine. 
— O ! Buna doamna Keller ! �tii surioar�,   c� n-a� 
recunoa�te-o. Ea este înc� pentru mine domni�oara 
domnului �i doamnei Acloque, oamenii aceia 
cumsecade   din Saint-Sauflieu. Cînd s-a   m�ritat 
acum vreo dou�zeci �i cinci de ani, nu eram decît un 
copil. Dar tata �i mama mi-au vorbit a�a de frumos de 
ea, încît amintirea ei -mi-a r�mas întip�rit� pe veci în 
minte. 
— Biata femeie, zise atunci Irma, s-a schimbat mult 
de-atunci. Ce so�ie a îost ea, Natalis, �i mai ales ce 
mam� e �i acum. 
— �i fiul ei ? 
— E cel mai bun fiu care poate exista pe lume. S�-1 
vezi cum munce�te �i cum se sile�te s� înlocuiasc� pe 
tat�l lui care a murit acum cincisprezece luni. 
— O ! ce b�iat bun ! 
— În afar� de aceasta o iube�te mult pe mama lui, nu 
tr�ie�te decît pentru ea, dup� cum �i ea nu tr�ie�te 
decît pentru el. 
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— Nu l-am v�zut niciodat� Irma �i ard de dorin�a de 
a-I cunoa�te. Îl iubesc de pe acum, 
— Nu m� mir�, Natalis... 
—Atunci s� mergem, drag�. 
— S� mergem. 
— O clip�. La ce distan�� ne afl�m de Belzingen? 
—Cinci leghii.  
— Dac� a� fi singur, a� face drumul acesta în doua 
ore... 
— O ! eu Natalis o s� merg mai repede... 
— O s� mergi mai repede ca mine ? 
— Fire�te, fiindc� n-o s� merg pe jos. 
�i Irma îi ar�t� tr�surica ce se afla în fa�a hanului. 
—Tu ai venit cu tr�surica asta ? 

—Da, Natalis.  
Am plecat devreme de acas� �i la �apte precis 

eram aici. �i dac� scrisoarea pe care ne-ai trimis-o ne-
ar fi sosit mai devreme, a� fi mers mai departe ca s� te 
întîmpin. 
— O ! ar fi fost de prisos. S� mergem deci ! N-ai nimic 
de pl�tit la han?... Am aici cî�iva crei�ari... 
— Mul�umesc Natalis, am pl�tit, a�a c� putem s� 
mergem. 

În vreme ce vorbeam, proprietarul hanului Eck-
twende, rezemat de u��, tr�gea cu urechea s� aud� ce 
vorbim. 

Lucrul acesta mi-a fost foarte nepl�cut �i mi-a 
p�rut r�u c� am stat în apropierea lui. 

Hangiul acesta era un b�rbat înalt �i gras, avea o 
figur� urîcioas�, ni�te ochi mici �i iscoditori, un nas 
turtit �i o gur� cu adev�rat cît o �ur�. în sfîr�it, avea 
un exterior nepl�cut. 

La urma urmei, nu am spus lucruri compromi-
��toare. Poate c� nici nu auzise convorbirea noastr�. 
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De altfel, dac� nu pricepea franceza, era posibil nici s� 
nu-�i dea seama c� vin din Fran�a. 

Ne-am urcat în tr�surica. Hangiul se uit� la noi, 
f�r� s� fac� m�car un gest. 

Am luat h��urile �i am pornit în goana mare. Cu 
toat� repeziciunea cu care mergeam, am mai stat de 
vorb� cu Irma, care m-a pus la curent cu via�a ei. 

De aceea, mul�umit� celor ce �tiam �i mai ales 
celor ce am aflat de la ea, ve�i cunoa�te �i d-voastr� 
tot ce prive�te familia Keller. 

 
 

 

 

III 

 

 

Doamna Keller, n�scut� în 1747, avea pe-atunci 
patruzeci �i cinci de ani. Originar� din Saint Sau-flieu, 
dup� cum am mai spus, f�cea parte dintr-o familie de 
mici proprietari. Domnul �i doamna Ac-loque, p�rin�ii 
ei, oameni foarte mode�ti, v�zuser� mic�orindu-se în 
fiecare an averea lor in urma multiplelor cerin�e ale 
vie�ii. În 1765 amîndoi murir� aproape în acela�i timp 
Fata lor fusese luat� de o m�tu�� b�trîn� care a murit 
�i ea, l�sînd copila singur� pe lume. 

În condi�iile acestea feti�a fu luat� în serviciul 
domnului Keller care venise în Picardia ca s� fac� 
nego�. Timp de optsprezece luni ea st�tu cu el ,1a 
Amiens �i în împrejurimi, unde domnul Keller se 
îndeletnicea cu transportul de m�rfuri. 

Domnul Keller era un b�rbat serios, întreprinz�tor 
�i foarte inteligent. Pe vremea aceea, francezii nu 
nutreau fa�� de germani, ura pe care le-a inspirat-o 
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mai tîrziu revendic�rile na�ionale între�inute prin 
treizeci de ani de r�zboi. Domnul Keller avea o 
oarecare avere care nu putea decît s� creasc� prin 
�îrguin�a �i priceperea lui în afaceri. O întrebâ deci pe 
domni�oara Acloque dac� ar consim�i s� devin� so�ia 
lui. Domni�oara Acloque �ov�i, deoarece trebuia s� 
p�r�seasc� Saint-Sauflieu �i Picardia de care se sim-
�ea legat�.. �i apoi c�s�toria aceasta nu trebuia oare 
s-o fac� s� piard� calitatea ei de cet��eanc� francez�? 
Drept orice avere ea poseda o c�su�� pe care în cazul 
acesta, trebuia s-o vînd�. Ce se va face ea dup� acest 
ultim sacrificiu ? De aceea doamna Dufrenay, b�trîna 
m�tu��, sim�ind c� i se apropie sfîr�itul �i temîndu-se 
de situa�ia în care se va afla nepoata ei, îi d�duse zor 
ca s� ia o hot�rîre. Domni�oara Acloque consim�i. 
C�s�toria fu celebrat� la Saint-Sauflieu. Doamna 
Keller p�r�si Picardia peste cîteva luni �i trecu grani�a 
împreun� cu so�ul ei. 

Doamna Keller nu avu ocazia de a se c�i de 
alegerea pe care o f�cuse. B�rbatul ei se purta bine cu 
ea, a�a c� ea îl iubi foarte mult. Ve�nic îndatoritor, 
domnul Keller se silea s� fac� pe nevasta lui s� nu 
simt� c� �i-a pierdut na�ionalitatea. C�snicia aceasta 
petrecu numai zile fericite, ceea ce în toate timpurile a 
fost un lucru rar. 

Dup� un an de la c�s�toria lor, doamna Keller 
n�scu la Belzingen, un b�iat. Ea voi s� se consacre în 
întregime educa�iei acestui copil, de care va fi vorba în 
povestirea de fa��. 

Cîtva timp dup� na�terea acestui fiu, pe la 1771, 
sora mea Irma, care avea pe-atunci nou�sprezece ani, 
intr� în serviciul familiei Keller. Doamna Keller o 
cunoscuse pe Irma ca feti�� cînd ea îns��i nu era decît 
o copil�. Tat�l nostru fusese întrebuin�at �i el uneori 
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de domnul de Acloque pentru diferite, servicii. Nevasta 
�i fiica lui se interesau de situa�ia tatei �i fiindc� de la 
Grattepanche pînâ a Saint-Sauflieu, nu e departe, 
domni�oara Acloque o întîlnea adeseori pe sora mea 
pe care o iubea mult �i îi f�cea chiar mici surprize. 

De aceea, de îndat� ce afl� de moartea p�rin�ilor 
no�tri �i c� eram lipsi�i de orice ajutor, doamna Keller 
o lu� pe Irma la ea cu toate c� aceasta intrase în 
serviciul unei persoane din Saint-Sauflieu. Sora mea 
primi bucuroas� propunerea doamnei Keller, 
propunere pe care nu o regret� niciodat�. 

Am spus c� domnul Keller avea sînge francez în 
vine, prin str�mo�i. Iat� cum : 

Cu un secol înainte, familia Keller locuise în 
Lorena francez�. Str�mo�ii domnului Keller erau ni�te 
comercian�i iscusi�i �i cinsti�i care ar fi prosperat, f�r� 
îndoiala, dac� nu s-ar fi iscat un eveniment grav care 
a tulburat viitorul cîtorva mii de familii dintre cele mai 
muncitoare din Fran�a. 

So�ii Keller erau protestan�i �i fiindc� �ineau foar-
te mult la religia lor, nici o chestiune de interes n-ar fî 
putut face din ei ni�te renega�i. Lucrul acesta s-a 
v�zut l�murit de altfel cu ocazia revoc�rii edictului din 
Nantes în 1685. Ca atîtea familii, familia Keller a  avut 
�i ea de ales între a p�r�si �ara sau de a-�i renega 
credin�a. �i ca atîtea altele, ea a preferat exilul. 

Manufacturi�tii, muncitori de tot felul, agricultori, 
p�r�sir� Fran�a ca s� se îmbog��easc� în Anglia, în 
Olanda, în Elve�ia, în Germania �i în special în 
Brandenburg. Acolo au fost primi�i cu bine de 
electorul Prusier �i au fondat cîteva colonii în-
floritoare. 
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Familia Keller p�r�si deci Lorena, negre�it cu 
inten�ia de a se mai întoarce, dup� ce-�i cedase fondul 
de comer� pentru un blid de linte. 

Da, omul î�i spune c� se va înapoia în �ar� de 
îndat� ce împrejur�rile îi vor îng�dui. Dar, în a�-
teptare, se instaleaz� în str�in�tate unde î�i creeaz� 
noi rela�ii �i mai ales noi interese. Anii trec �i pe urm� 
r�mîne în �ara lui adoptiv�. �i lucru acesta, s-a 
întîmplat cu multe familii în detrimentul Fran�ei. 
Pe vremea aceea, Prusia, care s-a ridicat la rangul de 
regat abia la 1701, nu poseda pe Rin decît ducatul de 
Cicves, comitatul Mark �i o parte a Gueldrei. 

Tocmai în aceast� ultim� provincie situat� în 
apropierea Olandei, î�i c�ut� refugiul familia Keller. 
Aici ea î�i crea o industrie �i î�i relu� în acela�i timp 
comer�ul întrerupt de revocarea nedreapt�  �i 
deplorabil� a edictului lui Henric al IV-lea. Cu timpul, 
din genera�ie în genera�ie, toate familiile acestea se 
amestecar�, încruci�îndu-se cu locuitorii de pe acolo, 
a�a c� ace�ti fo�ti francezi devenir� cu timpul supu�i 
germani. 

Pe la 1760. unul din Keller, p�r�si Gueldra ca s� 
se stabileasc� în or��elul Belzingen, Bituat în Prusia. 
Acest Keller reu�i în nego�ul lui, ceea ce îi permise s� 
ofere domni�oarei Acloque o situa�ie pe care nu putea 
s-o g�seasc� la Saint-Sauflieu. Chiar în Belzingen se 
n�scu fiul ei, prusac prin tat�, de�i prin mam� avea 
sînge de francez în vine. 

�i, m�rturisesc cu o emo�ie care m� face s�-mi 
bat� �i acum inima, tîn�rul acesta, în care tr�ia su-
fletul mamei lui, avea un suflet cu adev�rat de 
francez. Doamna Keller îl hr�nise cu laptele ei. 
Primele cuvinte pe care le îng�imase ca mic, erau cu-
vinte fran�uze�ti. Nu spusese „mama", ci „maman!". El 
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auzise mai întîi limba noastr�, fiindc� limba aceasta 
se vorbea de obicei în casa din Belzingen, de�i 
doamna Keller �i sora mea Irma înv��aser� în curînd 
s� se slujeasc� de limba german�. 

Copil�ria micului Jean Keller a fost a�adar le-
g�nat� cu cîntece din �ara noastr�. Tat�l lui nu se 
gîndi niciodat� s� se opun�. Dimpotriv�. Nu era oare 
limba str�mo�ilor lui, limba aceasta loren� atît de 
francez� �i a c�rei vecin�tate cu frontiera german� nu 
i-a alterat puritatea ? 

�i nu era numai c� doamna Keller hr�nise pe 
copilul acesta cu laptele ei dar �i cu propriile ei idei. 
Doamna Keller iubea foarte mult Fran�a �i niciodat� 
nu p�r�sise speran�a de a o mai revedea. Ea nu 
ascundea fericirea pe care ar fi sim�it-o rev�zînd 
p�mîntul ei natal. Domnul Keller nu se opunea. F�r� 
îndoial�, dup� ce ar fi realizat o sum� oarecare, ar fi 
p�r�sit bucuros Germania ca s� vin� s� se stabileasc� 
în �ara nevestei lui. Dar mai trebuia s� munceasc� 
înc� vreo cî�iva ani, ca astfel s� asigure o situa�ie 
convenabil� so�iei �i fiului s�u. Din nefericire murise 
acum cincisprezece luni. 

Acestea erau lucrurile pe care mi le spusese sora 
mea pe drum, în vreme ce tr�surica ne ducea spre 
Belzingen. La început, moartea aceasta nea�teptat� a 
avut ca rezultat s� amine întoarcerea familiei Keller în 
Fran�a, în afar� de o serie întreag� de nenorociri. 

Într-adev�r, cînd domnul Keller murise, dinsul era 
încurcat într-un mare proces cu Statul Prusian. De 
vreo doi sau trei ani, domnul Keller, îns�rcinat cu 
ni�te furnituri pentru guvern, riscase în aface asta, 
împreun� cu toat� averea lui, fonduri care ii fuseser� 
încredin�ate. Din primele încas�ri, putuse s� 
desp�gubeasc� pe asocia�ii lui, îns� guvernul iiu voia 
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s�-i restituie garan�ia pe care o depusese care 
constituia aproape întreaga lui avere. I se t�ceau tot 
felul de nepl�ceri, încît domnul Keller se v�zuse nevoit 
s� se adreseze judec�torilor din Berlin. 

Procesul a durat mult� vreme. Se �tie de alt-
minteri c� nu e bine s� pledezi împotriva guvernelor, 
indiferent de �ara în care ai fi. Judec�torii prusaci au 
dat dovad� de prea mult� rea-voin��. Totu�i, domnul 
Keller î�i �inuse angajamentele cu bun�-credin��, 
fiindc� era un om cinstit. Era vorba de vreo dou�zeci 
de mii florini, o avere pe vremea aceea si pierderea 
acestui proces însemna pur �i simplu ruina lui. 

Doamna Keller, dup� moartea so�ului ei, continu� 
procesul în speran�a de a-1 cî�tiga. Dup� terminarea 
lui, avea de gînd s� se întoarc� în �ara ei pe care o 
iubea atîta. 

Iat� ce mi-a povestit sora mea. Cît despre pozi�ia 
Irmei, oricine o putea ghici. Ea îngrijise pe copilul 
doamnei Keller cu un devotament rar. De aceea, 
nimeni nu o considera ca pe o servitoare, ci ca o 
tovar���, o umil� �i modest� prieten�. Ea f�cea parte 
din familie �i era tratat� ca atare de ace�ti oameni 
cum se cade. Dac� doamna Keller ar fi p�r�sit 
Germania, Irma �i-ar fi f�cut o adev�rat� pl�cere s� 
vin� în Fran�a. în cazul îns� c� doamna Keller ar fi 
r�mas la Belzingen, sora mea ar fi stat cu ea.  

S� ma despart de doamna Keller... Ar însemna s� 
mor de durere îmi zise ea. 

Am în�eles c� nimic pe lume nu va putea îndu-
pleca pe sora mea s� vin� cu mine, de vreme ce 
st�pîna ei era nevoit� s� r�mîn� la Belzingen pînâ ce-
�i va termina treburile. 

�i cu toate astea, v�zînd-o pe Irma în �ara asta 
care era gata s� se ridice împotriva noastr�, sim�eam 
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o mare nelini�te în suflet. Aveam �i de ce, c�ci dac� se 
declara r�zboiul, nu era pu�in lucru. 
— O s� râmîi cu noi în tot timpul concediului, nu e 
a�a ? 
— Da, dac� voi putea. 
— Ei bine, Natalis, se poate s� iei parte în curînd la o 
nunt�. 
— Te pomene�ti c�-se însoar�... domnul Jean? 
— Da.  
— �i cu cine se c�s�tore�te ?... Cu o germanc�? Nu, 
Natalis, �i tocmai aceasta ne pricinuie�te atîta 
bucurie. Dac� mama lui s-a m�ritat cu un german, 
Jean se însoar� cu o fran�uzoaic�. 
— Frumoas� ? 
— Da, ca o icoan�. 
— Ceea ce mi-ai spus acum îmi face o deosebit� 
pl�cere. 
— �i mie ! dar tu, Natalis, nu te gînde�ti s� te însori... 
— Eu ? 
— Nu ai l�sat pe nimeni, în Fran�a ? 
— Ba da, Irma. 
— �i pe cine ? 
— Patria, draga mea ! Oare ce-i trebuie mai mult unui 
soldat ? 
 
 

IV 

 

 

Belzingen, este un or��el situat la vreo dou�zeci 
de leghe de Berlin, în apropierea satului Hegelberg, 
unde în 1813 francezii s-au luptat cu prusacii. 
Belzingen este situat la poalele unui munte �i are o 
pozi�ie din cele mai pitore�ti. Locuitorii de prin partea 
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locului se îndeletnicesc cu comer�ul de vite �i de 
cereale. 

Am ajuns aici împreun� cu sora mea pe la ora 
zece diminea�a. Peste cîteva clipe mai tîrziu, tr�surica' 
noastr� s-a oprit în fa�a unei c�su�e foarte curat� �i 
foarte atr�g�toare, de�i avea o înf��i�are modest�. Era 
casa doamnei Keller. 

în �inutul acesta te-ai crede în plin� inim� a Olandei. 
��ranii poart� redingote albastre, jiletce ro�ii �i gulere 
înalte. Femeile cu fustele lor lungi �i scufi�ele lor albe, 
ar sem�na oarecum cu c�lug�ri�ele noastre, dac� n-ar 
purta pe um�r ni�te fulare mari colorate, care n-au 
nimic c�lug�resc în ele. Cel pu�in în costumele 
acestea i-am v�zut pe ��rani pe drum. 

Cît despre primirea care mi-a fost f�cut� oricine 
�i-o poate închipui u�or. Nu eram oare fratele Irmei ? 
Am în�eles numaidecît c� situa�ia surorii mele nu era 
deloc inferioar� aceleia pe care mi-a descris-o ea. 
Doamna Keller mi-a adresat un zâmbet foarte afectuos 
�i domnul Jean mi-a strîns cu putere mîinile . 
Calitatea mea de francez contribuise în bun� parte la 
primirea aceasta cordial�.  

— Domnule Delpierre, îmi zise el, ne place s� credem, 
atît mamei cît �i mie, c�-�i vei petrece aici concediul. 
Cred c� nu e mult s� stai cîteva s�ptamîni cu sora d-
tale mai ales c� n-ai- v�zut-o de vreo treisprezece ani. 

— Da, fire�te dar �i cu d-voastr�, domnule Jean, i-am 
r�spuns. Nu am uitat o clip� binele pe care mi 1-a 
f�cut familia d-voastr� �i Irma a avut mare noroc c� a 
intrat într-o familie atît de cumsecade. 

M�rturisesc, c� am preg�tit mai dinainte acest 
compliment asfel ca s� nu r�mîn� ca un gur�-casc� 
de îndat� ce voi intra în casa doamnei Keller. Era de 
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prisos îns� deoarece cum intrai în casa aceasta 
primitoare, te sim�eai în largul t�u. 

Uitîndu-m� la doamna Keller, am reg�sit tr�s�-
turile ei de odinioar�, care mi-au r�mas întip�rite 
adînc în minte. Frumuse�ea ei nu se schimbase cu 
anii. Pe cînd era tîn�r� înc�, izbea în primul rînd 
gravitatea fizionomiei sale, gravitate care n-o p�r�sise 
nici acum. Dar dac� p�rul ei negru înc�run�ise pe 
alocuri, ochii ei nu pierduser� nimic din vioiciunea lor 
de alt�dat�. Un foc tainic mai str�lucea într-în�ii, cu 
toate lacrimile pe care le v�rsase de la moarte a 
so�ului ei. înf��i�area ei era senin�. �tia s� asculte, 
nefiind una din acele femei care tr�nc�nesc toat� ziua 
verzi �i uscate. M�rturisesc c� femeile care 
palavragesc îmi sînt nespus de nepl�cute, în schimb 
doamna Keller era o persoan� plin� de bun-sim�, care 
se gîndea mult înainte de a vorbi �i care era foarte 
priceput� în afaceri. 

În afar� de asta, dup� cum am constatat în 
curînd, nu p�r�sea decît rareori c�minul ei. Nu-�i 
pierdea timpul p�l�vr�gind cu vecinii �i fugea de 
cuno�tin�e. Nu se sim�ea bine decît la ea acas�. Genul 
acesta de femei îmi este foarte simpatic �i nu pot 
suferi pe acelea care nu se simt bine decît departe de 
casa lor... 

Un lucru care mi-a pl�cut de asemenea foarte 
mult, e c� doamna Keller, f�r� s� dispre�uiasc� apu-
c�turile germane, p�strase cîteva din obiceiurile 
Picardiei. Astfel casa ei avea mobilierul aidoma ca cel 
al caselor din Samt-Sauflieu. Felul cum era rînduit 
serviciul, gospod�ria �i mai ales felul cum se g�teau 
bucatele, toate astea îmi amintea de Picardia. 

Domnul Jean avea pe atunci dou�zeci �i patru de 
ani. Era un tin�r cu o statur� înalt�, avea p�rul brun 
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�i must��ile la fel �i ochii negri. Cu toate c� in vinele, 
lui curgea singe nem�esc, n-avea nimic din asprimea 
teuton� ; dimpotriv�, apuc�turile lui erau foarte 
lini�tite iar firea lui sincer�, primitoare �i pl�cut�, te 
atr�gea imediat. Sem�na mult cu mama lui. Serios ca 
�i dînsa, pl�cea mult cu aerul lui grav, deoarece era 
îndatoritor �i serviabil. Mie, mi-a pl�cut mult de 
îndat� ce l-am v�zut �i dac� va avea cîndva nevoie de 
cineva care s�-i fie devotat cu trup �i suflet, apoi 
persoana aceea nu va fi decît Natalis Delpierre ! 

Mai adaug c� domnul Jean se slujea de limba 
noastr�, ca �i cum ar fi fost crescut în Fran�a... Oare 
�tia limba german� ? Fire�te �i înc� foarte bine. Dar în 
privin�a aceasta era asemenea reginei aceleia prusiene 
care, de obicei, nu vorbea decît limba francez�. în 
afar� de asta, se interesa foarte mult de toate lucrurile 
ce priveau Fran�a. Îi pl�ceau compatrio�ii no�tri, pe 
care îi c�uta �i c�rora le venea în ajutor ori de cîte ori 
se ivea prilejul. Citea toate �tirile din Fran�a, din care 
f�cea de predilec�ie subiectul lui de conversa�ie. 

De altfel, apar�inea clasei industria�ilor, a comer-
cian�ilor �i de aceea îl sup�ra... Îl f�cea s� sufere 
morga func�ionarilor �i a militarilor, a�a cum sufer� 
to�i tinerii, care îndeletnicindu-se cu nego�ul �i cu 
afacerile, nu au nici o leg�tur� direct� cu guvernul. 

Ce p�cat c� domnul Jean Keller, în loc s� fi fost 
numai pe jum�tate francez, nu era în întregime ! Ce 
vre�i ? Spun ceea ce gîndesc, ceea ce-mi trece prin 
gînd, f�r� s� ra�ionez, a�a cum simt. Dac� nu am 
simpatii pentru germani, e c� i-am v�zut de aproape, 
în timpul cînd m� aflam în garnizoan� la frontier�. în 
clasa de sus, chiar cînd sînt politico�i, a�a cum 
trebuie s� fie cu toat� lumea, spiritul lor arogant iese 
întotdeauna la iveal�. Nu t�g�duiesc calit��ile lor, dar 
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francezii au altele, si nu c�l�toria asta în Germania o 
s� m� fac� s�-mi schimb p�rerile. 

La moartea tat�lui s�u, domnul Jean, care era pe-
atunei student la Universitatea din Goetting, trebui s� 
se înapoieze acas� spre a lua conducerea casei. 
Doamna Keller g�si într-însul un ajutor inteligent, 
priceput �i muncitor. Aptitudinile lui nu se m�rgineau 
numai în ramura comer�ului. Domnul Jean era un 
tîn�r foarte înv��at dup� cum mi-a spus sora mea, 
constatare pe care eu n-a� fi putut s-o fac pentru 
simplu motiv c� n-aveam nici o cultur�. Îi pl�ceau 
c�r�ile �i muzica. Avea o voce frumoas�, nu a�a de 
puternic�, fire�te, ca a mea, dar mai pl�cut�. Fiecare 
cu calit��ile lui, nu e a�a ? Eu cînd strigam : „Pas 
alerg�tor... înainte... mar�" solda�ilor mei, nimeni nu 
se putea plînge c� nu m-a auzit ! Dar s� revenim la 
domnul Jean. Dac� ar fi s� ascult de glasul con�tiin�ei 
mele, nu m-a� opri niciodat� cu laudele la adresa, lui. 
Ceea ce trebuie �� se re�in� îns� e c�, de la moartea 
tat�lui s�u, tot greul afacerilor c�zuse pe capul lui. 
Trebuia s� munceasc� din r�sputeri, c�ci situa�ia era 
destul de încurcat�, nu avea decît un singur scop : s� 
pun� ordine in afacerile mamei lui �i apoi s� se 
retrag� din comer�. Din nefericire, procesul pe care îl 
avea cu Statul nu p�rea deloc c� se va termina a�a 
curînd. Trebuia s�-1 urm�reasc� cu aten�ie �i, ca s� 
nu neglijeze nimic, era nevoit s� plece în dese rânduri 
la Berlin. Vede�i c� soarta familiei Keller depindea de 
acest proces. La urma urmei, drepturile ei erau atit de 
sigure, încît nu putea s� piard� procesul, ori care ar fi 
fost reaua-voin�� a judec�torilor. 

În ziua aceea, la dou�sprezece, am prînzit la masa 
comun�. Eram în familie. Iat� felul cum eram tratat. 
St�team lîng� doamna Keller. Sora mea Irma se afla la 
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locul ei obi�nuit, al�turi de domnul Jean care st�tea 
în fa�a mea. 

S-a vorbit de c�l�toria mea, de dificult��ile pe care 
le-a� fi putut întîmpina în timpul c�l�toriei, de starea 
în care se afla �ara. Am ghicit îngrijorarea doamnei 
Keller �i a fiului ei cu privire la cele ce se preg�teau, 
de trupele acestea în mar� spre frontiera Fran�ei 
precum �i cele prusiene �i austriece. Interesele 
familiei Keller riscau s� fie compromise pentru mult 
timp, în cazul c� r�zboiul ar fi izbucnit. 

Dar era mai bine s� nu se vorbeasc� de lucrurile 
acestea triste tocmai azi, de aceea domnul Jean, ca s� 
schimbe discu�ia, îmi puse tot felul de întreb�ri. 
— Spune-ne ceva de campaniile d-tale. Natalis, îmi 
zise el. Ai luptat în America? Ai întîlnit acolo pe 
marchizul de Lafayette francezul acesta erou care �i-a 
pus averea �i via�a în slujba independen�ei. 
— Da, domnule Jean. 
— �i ai v�zut pe Washington ? 
— A�a cum te v�d pe d-ta, i-am r�spuns. 
Era un b�rbat cu adev�rat m�re�, avea ni�te mîini �i 
ni�te picioare de uria� ! 
E drept c� lucru acesta m-a impresionat mult la 
generalul american. 

Am trebuit s� povestesc atunci tot ce �tiam de 
b�t�lia de la Yorktown, �i cum contele de 
Rochambeau b�tuse pe lordul Cornwallis. 
— �i de cînd te-ai întors în Fran�a, m-a întrebat 
domnul Jean, n-ai mai f�cut nici o campanie ? 
— Nu, i-am r�spuns. Regimentul Royal-Picardie s-a 
mutat din garnizoan� în garnizoan�. Eram foarte 
ocupa�i... 
— Cred, Natalis, erai atît de ocupat încît n-ai avut 
niciodat� timpul s� scrii un rînd surorii d-tale. 
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Auzind imputarea aceasta m-am înro�it. îns��i 
Irma p�rea oarecum plictisit�. în sfîr�it mi-am luat 
inima în din�i, fiindc� la urma urmei nu aveam de ce 
s�-mi fie ru�ine. 
— Domnule Jean, i-am r�spuns, dac� nu am scris 
surorii mele, e c� atunci cînd e vorba s� scriu sînt 
ciung de ambele bra�e. 
— Nu �tii s� scrii, Natalis ! exclama domnul Jean. 
— Spre marea mea p�rere de r�u m�rturisesc 
c� nu �tiu. 
— Nici s� cite�ti ? 
— Nu. Pe vremea cînd eram copil, admi�înd chiar c� 
p�rin�ii mei ar fi dispus de ceva parale ca s� m� dea la 
�coal�, nu aveam înv���tor la Grattepanche. Am tr�it 
mereu cu rani�a în spinare, cu arma pe um�r �i, dup� 
cum î�i po�i închipui, nu prea ai timpul s� înve�i carte 
între dou� etape. Iat� cum se face-c� un sergent 
major, la vârsta de treizeci �i unu de ani, nu �tie nici 
s� scrie, nici s� citeasc� ! 
— Ei bine, te vom înv��a noi, Natalis, zise doamna 
Keller 
— D-voastr�, doamn� ? 
— Da...ad�ug� domnul Jean, mama, eu... în sfîr�it ne 
vom sili s� te înv���m. Ai un concediu de dou� luni, 
nu e a�a ? 
— Da, dou� luni. 
— �i inten�ionezi s�-l petreci aici, nu e a�a ? 
— Da, dac� a� �ti c� nu v� sup�r. 
— S� ne superi, r�spunse doamna Keller, d-ta fratele 
Irmei! 
—Scump� doamn�, zise. sora mea, cînd Natalis o s� 
v� cunoasc� mai bine n-o s� mai aib� ideile astea. 
— Vei fi aici ca la d-ta acas�, relu� domnul Jean. 
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— Ca la mine acas�... O ! domnule Keller eu n-am 
avut niciodat� casa mea... 
— Ei bine, atunci ca la sora d-tale, dac� preferi. �i-o 
repet, stai aici cît vrei, �i în timpul celor dou� 
luni de concediu, m� îns�rcinez s� te înv�� s� cite�ti... 
Pe urm� am s� te înv�� s� scrii. Nu �tiam cum s�-i 
mul�umesc. 
— Dar bine, domnule Jean, vei avea oare timp? 
— Dou� ore diminea�a, dou� ore seara, cred c� va' fi 
de-ajuns, în acela�i timp am s�-�i dau �i teme. 
— Cred �i eu, adaug� domnul Jean, Irma a fost una 
din cele mai bune eleve ale mamei. 
Ce puteam s� r�spund la o propunere f�cut� cu atîta 
bun�voin�� ? 
— Fie, primesc, domnule Jean, primesc, doamn� �i 
dac� n-o s� înv�� bine s� m� pedepsi�i. 
Domnul Jean relu� : 
— Vezi, dragul meu Natalis, un om trebuie s� �tie s� 
scrie �i s� citeasc�. Gînde�te-te numai cîte lucruri 
trebuie s� ignore bie�ii oameni care n-au înv��at carte. 
Ce întuneric în creierul lor. Ce gol în mintea lor. E o 
nenorocire tot atît de mare ca a-ceea de a fi lipsit de 
un organ. 

�i apoi nu vei putea s� înaintezi în grad ! Iat�-te 
sergent major, e frumos dar cum o s� înaintezi mai 
departe? Cum o s� devii locotenent, c�pitan, colonel ? 
Nu e pacat s� ramâi pe loc din pricina ignora�ei? 
—Vezi dumneata domnule Jean nu numai ignoran�a 
m-ar opri în loc ci chiar regulamentele. Nou� �stora 
oamenilor din popor, ne este interzis de a înainta 
peste gradul de c�pitan. 
— Pîn� în prezent, nu s-a putut, Natalis. Dar revolu�ia 
din '89 a proclamat egalitatea în Fran�a �i va face s� 
dispar� vechile prejudec��i... La d-voastr� acum, to�i 
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oamenii sînt egali. Fii deci egalul acelora care �tiu 
carte, pentru ca s� ajungi pîn� acolo unde te poate 
conduce cultura. Egalitatea ! Iat� un cuvînt pe care 
Germania nu-1 cunoa�te înc�. 
— Ne-am în�eles, domnule Jean. 
— Ei bine, vom începe chiar de azi, �i, peste opt zile, 
vei cunoa�te alfabetul întreg.   �i  acum findc� am 
terminat masa s� mergem s� facem o plimbare. Dup� 
aceea o s� ne punem pe lucru. 

�i iat� în ce fel, am început s� înv�� carte, în 
familia Keller. 

Ce oameni cumsecade, nu e a�a ? 
 
 

V 

 

  

Am f�cut, atît eu cît �i domnul Jean, o plimbare 
frumoas�, pe drumul care urc� spre Hagelberg, la 
Brandeburg. Vorbeam mai mult, decît, priveam. În 
definitiv nu aveam mare lucru de v�zut. 
Ceea ce am observat îns� îndeob�te, este aten�ia cu 
care m� fixau oamenii. O figur�, nou� într-un or��el 
este un eveniment. 

Am mai observat de asemenea c� domnul Keller 
se bucura de stima ob�teasc�. Printre acei care 
treceau prin fa�a noastr�, erau foarte pu�ini care nu 
cuno�teau familia Keller. De aceea to�i salutau pe 
domnul Jean �i eu r�spundeam respectuos la salutul 
lor de�i nu mi-era adresat personal. Trebuiam s� fac 
cinste vechii polite�i franceze. 

Ce mi-a vorbit oare domnul Jean în timpul 
plimb�rii noastre ? Fire�te c� de toate lucrurile care 
preocupau familia lui �i mai ales mi-a vorbit de 
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procesul pe care îl intentase statului �i care nu se mai 
sfîr�ea. 

El mi-a povestit cu   dea am�nuntul   procesul.  
Furniturile au fost predate la timp iar domnului Keller 
fiind prusac i se cuveneau pe lîng� beneficii �i 
restituirea garan�iei. într-adev�r, dac� un proces 
merit� s� fie cî�tigat, acela era   fire�te procesul Keller. 
În împrejurarea aceasta agen�ii statului au avut o 
purtare nespus de urît�. 

— Dar bine, am ad�ugat, agen�ii ace�tia nu sînt 
judec�tori ! Magistra�ii îns� trebuie s� v� dea dreptate 
�i nu-mi vine s� cred c� ve�i pierde procesul... 

— Întotdeauna se poate pierde un proces oricît de 
dreapt� ar fi cauza lui ! Mai ales cînd e rea-voin�� la 
mijloc. Am v�zut pe judec�torii no�tri, îi v�d înc�, dar 
simt c� sînt preveni�i împotriva unei familii care are 
leg�turi cu Fran�a, mai ales ast�zi cînd raporturile 
sînt încordate între cele dou� ��ri. Acum cinsprezece 
luni, la moartea tatei, nimeni nu s-ar fi îndoit de 
ci�tigul cauzei noastre. Azi, nu �tiu ce s� mai cred. 
Dac� pierdem procesul acesta vom fi aproape 
ruina�i... De abia am mai avea cu ce s� tr�im. 

— Lucrul acesta nu se poate întîmpla ! am exclamat 
îndurerat. 

— Trebuie s� te a�tept�i la orice, Natalis. Pe mine nu 
m� însp�imînt� ruina, ad�ug� domnul Jean, fiindc� 
sînt tîn�r �i voi munci. Dar mama î Pîn� cînd s�-i pot 
face o pozi�ie trebuie s� treac� ani, nu glum�. 
— Biata doamna Keller ! Sora mea mi-a vorbit mult 
bine de dînsa 
— O iube�ti mult, nu e a�a ? 

— Fire�te c� o iubesc, mai întrebi ? Domnul Jean t�cu 
o clip�, apoi relu� : 
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— F�r� procesul acesta, Natalis, a� fi putut s�-mi fac 
o situa�ie �i de vreme ce mama nu are decît o singur� 
dorin��, s� se înapoieze în Fran�a pe care n-o poate 
uita, în ciuda celor dou�zeci �i cinci de ani cit a tr�it 
departe de ea, mi-a� fi rînduit în a�a fel afacerile încît 
s�-i procur aceast� fericire peste un an sau poate 
chiar mai curînd. 
—Dar,  am întrebat, admi�înd cazul c� pierde 
procesul, doamna Keller nu poate p�r�si Germania ? 
— Ei, Natalis, mi-ar fi foarte penibil s-o v�d 
întorcîndu-se în �ara ei, în Picardía, ca s� nu mai 
g�seasc� modestul confort cu care este obi�nuit� ! Voi 
munci, f�r� îndoial� �i cu atît mai mult� tragere de 
inim� cu cît va fi pentru dînsa ! Reu�i-voi oare ? Cine 
poate �ti, mai ales în mijlocul tulbur�rilor pe care le 
prev�d �i care vor face s� sufere comer�ul! 

Auzindu-1 pe domnul Jean vorbindu-mi astfel, 
sim�eam o emo�ie de nedescris �i pe care nici nu 
c�utam m�car s-o ascund. El îmi strînse mîna în mai 
multe rînduri. I-am strîns-o �i eu �i sînt sigur c� 
domnul Jean în�elegea durerea pe care o sim�eam. A ! 
ce n-a�i fi dat ca s� cru� de suferin�� pe aceste dou� 
f�pturi care mi-erau atît de dragi. 

Domnul Jean r�mase t�cut o clip�, cu ochii �inti�i 
în zare ca �i cum ar fi voit s� citeasc� viitorul. 
— Natalis. îmi zise el atunci pe un ton straniu, ai 
observat cît de prost sînt rînduite lucrurile, în lumea 
asta. Mama a devenit german� prin c�s�toria ei, �i eu, 
voi r�mîne german, chiar dac� m-a� c�s�tori cu o 
francez� ! 

Aceasta a fost singura aluzie la planul de care 
Irma mi-a vorbit vag în cursul dimine�ii: Totu�i, 
fiindc� domnul Jean nu pomeni nimic mai mult, am 
crezut cu cale s� nu st�rui. Trebuie s� fii discret cu 
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persoanele care î�i arat� prietenie. Cînd domnul Keller 
va socoti de cuviin�� s�-mi vorbeasc�  de proiectele lui 
voi �ti s�-l ascult cu bun�voin�a, �i s�-i dau un sfat, 
bineîn�eles în limita mijloacelor mele. 

Plimbarea î�i urm� cursul ei. Am vorbit de diferite 
lucruri �i în special de acelea care m� priveau. Am 
trebuit s� mai povestesc cîteva din ispr�vile mele în 
America. Domnul Jean l�ud� mult sprijinul pe care 
Fran�a 1-a dat americanilor pentru c� ace�tia s�-�i 
poat� cuceri libertatea. Dînsul invidia soarta 
compatrio�ilor no�tri, mici sau mari, �i care î�i 
jertfiser� via�a în serviciul acestei cauze drepte. 
Fire�te, c� dac� domnul Keller s-ar fi g�sit în aceea�i 
situa�ie, n-ar fi stat o clip� pe gînduri. S-ar fi înrolat 
printre solda�ii contelui de Roclimbeau �i s-ar fi luptat 
cu b�rb��ie ca s� smulg� America de sub st�pînirea 
englez�. 

�i numai dup� felul cum rosti cuvintele acestea cu o 
voce care vibra �i care-mi mergea drept la inim�, pot 
s� afirm c� domnul Jean �i-ar fi f�cut cu destoinicie 
datoria. Dar nu prea e�ti st�pîn pe via�a ta. Cîte 
lucruri m�re�e n-ai putea face în via�� �i pe eare nu le 
s�vîr�e�ti niciodat�. În sfîr�it acesta este destinul �i 
trebuie s� te închini în fa�a lui. 

Ne-am înapoiat pe urma în ora�. Casele 
str�luceau în b�taia soarelui. Acoperi�urile lor ro�ii de 
�igl�, care se z�reau printre copaci, str�luceau �i ele 
asemenea unor flori în mijlocul verde�ii. Deodat� 
domnul Jean îmi zise : 

— Disear�, dup�-mas�, eu �i mama avem o vizit� de 
f�cut. 

— N-a� vrea s� v� incomodez ! i-am r�spuns. Voi 
r�mîne cu sora mea. 



 ~ Jules Verne – Drumul Fran�ei ~ 

~35~ 

 

— Nu, dimpotriv� Natalis, te-a� ruga chiar s� vii cu 
noi. 
— Cum dore�ti, domnule Jean. 
— Trebuie s� facem o vizit� la ni�te compatrio�i de-ai 
d-tale, domnul �i domni�oara de Lauranay, care stau 
de mult� vreme la Belzingen, o s� le fac� pl�cere 
vâzîndu-te, de vreme ce vii din �ara lor ; în afar� de 
asta �in mult s� faci cuno�tin�� cu ei. 
— Cum pofte�ti, i-am r�spuns. Am priceput c� 
domnul Jean voia s� m� fac� s� cunosc mai 
deaproape familia lui. M� întrebam îns� dac� nu 
cumva c�s�toria aceasta nu va împiedica planul pe 
care îl nutrea de a se înapoia în Fran�a. Oare 
c�s�toria aceasta nu va crea o leg�tur� care va 
înl�n�ui �i mai mult pe doamna Keller �i pe fiul ei de 
Germania în cazul c� domnul �i domni�oara de 
Lauranay aveau inten�ia s� r�mîn� într-însa ? În 
privin�a aceasta aveam s� aflu în curînd am�nunte 
noi. 

Am ajuns acum în fa�a celor dintîi case ale ora�u-
lui. Pe cind domnul Jean se îndrept� spre strada 
principal�, am auzit în dep�rtare un zgomot de tobe. 

Pe vremea aceea se afla.la Belzingen un regiment 
de infanterie, comandat de colonelul von Grawert. Am 
aflat mai tîrziu c� regimentul acesta era aici în 
garnizoan� de vreo cîteva luni. Dup� toate 
probabilit��ile, în urma disloc�rilor de trupe, 
regimentul acesta trebuia s� plece în curînd s� se 
uneasc� cu grosul armatei prusace care se afla spre 
vest. 

Unui soldat îi place întotdeauna s� priveasc� pe 
fra�ii lui de arme, chiar cînd ace�tia sînt str�ini. Vrei 
s� vezi felul cum se prezint�, într-un cuvînt e o 
chestie de meserie. Începînd de la �nururile bocancilor 
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pîn� la capel�, cercetezi cu deam�nuntul uniforma lor 
�i îi prive�ti cum defileaz�, ceea ce nu e lipsit de 
interes. 

M-am oprit a�a dar �i tot astfel domnul Jean. 
Gorni�tii cîntau un mar� prusac. 
În spatele muzicii, patru companii mergeau în pas 

de defilare. Am în�eles imediat c� batalionul acesta 
executa un simplu mar� �i nu se preg�tea înc� s� 
p�r�seasc� ora�ul. 

Eu �i domnul Jean, ne-am dat la o parte ca s� 
l�s�m drumul liber solda�ilor. Corni�tii ajunseser� în 
dreptul nostru, cînd am sim�it deodat� bra�ul 
domnului Keller care m� strîngea cu putere, ca �i cum 
ar fi voit s� m� sileasc� s� r�mîn pe loc. 
M-am uitat la el �i l-am întrebat : 
— Ce este ? 
— Nimic. 
La început domnul Jean p�lise. Acum îns� se 
împurpurase la fa��. Am crezut c� i se f�cuse r�u. dâr 
privindu-1 cu b�gare de scam� am constatat c� m-am 
în�elat. 
Privirea lui era a�intit� acum asupra unui locotenent 
care mergea în fruntea primei companii. 

Locotenentul era unul din ace�ti ofi�eri germani 
cum se vedeau atî�ia pe-atunci �i cum se mai v�d �i 
azi. Era un tînar destul de chipe�, de-un blond ro�cat, 
cu ochii alba�tri �i cu o înf��i�are mîndr�. Cu toate 
preten�iile lui de elegan�� p�rea destul de vulgar. În ce 
m� prive�te, ofi�erul acesta îmi inspira un sentiment 
de antipatie �i chiar de repulsie—f�r� îndoial� c� 
acelea�i sentimente le inspirase �i domnului Jean. Am 
observat de-a'semenea c� nici ofi�erul nu p�rea 
însufle�it de sentimente mai bune fa�� de domnul 
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Keller. Privirea pe care i-o aruncase era departe de a fi 
binevoitoare. 

Amîndoi nu mai erau acum decît la vreo cî�iva 
pa�i unul de altul. Tîn�rul ofi�er d�du dispre�uitor din 
umeri iar domnul Jean îmi strînse cu putere mina. O 
clip�, am crezut c� se va repezi asupra locotenentului; 
cu toate astea reu�i sa se st�pîneasc�. 

Nu mai înc�pea îndoial� c� exista o ur� adînc� 
între ace�ti doi oameni. Nu cuno�team pricina acestei 
uri pe care am aflat-o mai tîrziu. 
în cele din urm� compania trecu �i apoi întregul 
batalion pe care l-am pierdut în curînd din vedere. 

Domnul Jean nu rostise nici un cuvînt. Se uita, 
f�r� s� se clinteasc�, la solda�ii care se dep�rtau. 
P�rea �intuit, nu altceva. �i el r�mase astfel nemi�cat 
pîn� ce zgomotul tobelor �i al goarnelor se pierdu în 
dep�rtare. 
Atunci, întoreîndu-se spre mine, îmi zise : 
— �i acum, Natalis, s� ne apuc�m de carte. 
Spunînd acestea ne-am întors acas�. 
 
 

VI 

 

Aveam un înv���tor bun. Nu �tiam dac� o s�-i pot 
face onoare. S� înve�i s� cite�ti la treizeci �i unu de 
ani, nu e un lucru tocmai u�or. Trebuie s� ai un creier 
de copil, ceara aceasta moale pe care se întip�re�te 
orice, f�r� s� fie nevoie pentru �sta de prea mult� 
b�taie de cap. în schimb creierul meu nu prea era 
maleabil. 

Cu toate astea m-am pus cu n�dejde pe munc�, 
în ziua aceea am înv��at toate vocalele. Domnul Jean 
a dat dovad� de mult� r�bdare pentru care îi sînt 
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recunosc�tor. Mai mult ca s�-mi întip�reasc� în minte 
literele m-a f�cut s� le scriu cu creionul în repetate 
rînduri. În chipul acesta am înv��at s� le citesc �i s� 
le scriu totodat�. Recomand procedeul aeesta 
b�trînilor �colari de vîrsta mea. 

Silin�a �i aten�ia nu mi-au lipsit. M-a� fi înc�-
p��înat chiar s� înv�� pîn� seara tîrziu, dac� 
servitoarea nu m-ar fi în�tiin�at, pe la ora �apte, c� 
masa era gata. M-am dus imediat în od�i�a mea. 
Situat� ling� aceea a surorii mele, m-am sp�lat pe 
mîini �i apoi am intrat în sufragerie. 

Cina n-a durat deeît o jum�tate de or�. Deoarece 
trebuia s� mergem cev� mai tîrziu la domnul de 
Lauranay, am cerut voie s� a�tept afar�, ceea ce mi s-
a îng�duit. Mi-am scos pipa din buzunar �i dup� ce 
mi-am umplut-o, am aprins-o �i am fumat în lini�te. 

Pe urm� am intrat din nou în cas�. Doamna 
Keller �i fiul ei erau îmbr�ca�i �i m� a�teptau. Irma, 
avînd treab� acas� n-a mers cu noi. Am ie�it a�adar 
cîte�i trei. Doamna Keller îmi oferi bra�ul pe oare i l-
am dat poate cu stîng�cie, de�i m� sim�eam foarte 
mîndru �i mul�umit totodat� de onoarea pe care mi-o 
f�cea femeia aceasta cumsecade. 

N-am avut mult de mers. Domnul de Lauranay 
st�tea la cap�tul str�zii. Avea o cas� frumoas� �i 
atr�g�toare, cu ni�te flori în fa�� �i cu o gr�din� mare 
în dos, umbrit� de ni�te ulmi uria�i. Locuin�a aceasta 
dovedea c� st�pînul ei, domnul de Lauranay, st�tea 
într-adev�r foarte bine. 

În clipa în care am intrat, doamna Keller mi-a 
spus c� domni�oarea Martha nu era fata domnului de 
Lauranay, ci nepoata lui. N-am r�mas deci surprins 
de diferen�a lor de vîrst�. 
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Domnul de Lauranay avea pe-atunci �aptezeci de 
ani. Era un b�rbat înalt, pe care vîrsta nu-1 încd-
voiase înc�. P�rul' lui mai mult c�runt decît alb, 
încadra o figur� frumoas� �i nobil�. Ochii lui te 
priveau cu blînde�e. Apuc�turile-i tr�dau numai decît 
pe omul de ras�. în sfîr�it, era un b�trîn foarte 
simpatic. 

Particula de care se afla înaintea numelui s�u, 
dovedea numai c� f�cea parte din clasa aceasta, 
intermediar� între noble�e �i burghezie �i care n-a 
dispre�uit industria sau comer�ul, ceea ce merit� toate 
laudele. Dac� domnul de Lauranay nu s-a ocupat 
personal cu afacerile, în schimb, s-au ocupat bunicul 
�i tat�l lui. Faptul c� mo�tenise o situa�ie bun�, se 
datora deci p�rin�ilor lui. 

Familia de Lauranay era loren� de origine �i de 
religie protestant�, ca aceea a domnului Keller. Totu�i, 
dac� str�mo�ii lui trebuiser� s� p�r�seasc� p�mîntul 
francez, dup� revocarea edictului din Nantes, nu 
plecaser� cu inten�ia de a r�mîne mereu în 
str�in�tate. De aceea, de îndat� ce ideile liberale �i-au 
f�cut iar��i loc în Fran�a, str�mo�ii domnului de 
Lauranay s-au stabilit din nou în Fran�a. 

Cît despre domnul de Lauranay, dac� st�tea la 
Belzingen, e c� mo�tenise de la un unchi cîteVa 
propriet��i, pe care trebuia s� le valorifice. Negre�it c� 
ar fi preferat s� le vînd� �i s� se întoarc� apoi în 
Lorena. Din nefericire nu i s-a ivit ocazia. Domnul 
Keller, tat�l domnului Jean, îns�rcinat cu interesele 
domnului de Lauranay, nu g�sise decît cump�r�tori 
care ofereau pre�uri derizorii. De aceea, în Ioc s�-�i 
vînd� bunurile în condi�ii proaste, domnul de 
Lauranay prefer� s� le p�streze. 
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În urma leg�turilor de afaceri între domnul Keller 
�i domnul de Lauranay, se stabilir� în curînd leg�turi 
de prietenie între cele dou� familii. Leg�turile acestea 
d�inuiau de vreo dou�zeci de ani, �i nici un nor n-a 
întunecat vreodat� intimitatea aceasta bazat� pe 
asem�nare perfect� de gusturi �i de obiceiuri. 

Domnul de Lauranay r�m�sese v�duv înc� de 
tîn�r. Din c�s�toria lui avusese un fiu pe care familia 
Keller îl cunoscuse foarte pu�in. Însurat în Fran�a, fiul 
acesta nu venea decît foarte rar la Belzingen. În 
schimb, tat�l lui se ducea s�-1 vad� în fiecare an, 
ceea ce procura domnului de Lauranay, pl�cerea de a 
petrece cîteva luni în �ara lui. 

Domnul de Lauranay fiul, avu o copil� a c�rei 
na�tere cost� via�a mamei sale. El însu�i foarte 
îndurerat de pierderea nevestei lui, muri în curînd. 
Fata lui de abia dac� îl cunoscu, deoarece nu avu 
decît cinci ani la moartea tat�lui ei. Nu-i mai r�-
m�sese acum decît bunicul ei. 

Acesta se purt� foarte bine cu mica orfan�, pe 
care, o lua cu el în Germania ocupîndu-se de aproape 
de educa�ia ei. Trebuie s� spunem îns� c� în 
împrejurarea actual�, domnul de Lauranay fusese 
ajutat mult de doamna Keller, care prinsese o 
dragoste nespus� fa�� de feti�a aceasta, pe care o 
îngriji ca o adev�rat� mam�. Este de prisos s� 
st�ruiesc asupra pl�cerii pe care i-o procur�, 
domnului de Lauranay prietenia �i devotamentul 
doamnei Keller. 

Sora mea, Irma, ajuta de asemenea din tot su-
fletul pe st�pîna ei, în opera aceasta de binefacere. 
De cîte ori n-a leg�nat-o Irma pe domni�oara de 
Lauranay �i aceasta nu numai cu aprobarea, ci �i cu 
mul�umirile bunicului. În sfîr�it, copila deveni o fat� 
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încînt�toare, pe care o priveam acum cu mult� 
discre�ie, de altfel, ca s� n-o stingheresc. 

Domni�oara de Lauranay se n�scuse în 1772. 
Avea a�adar acum, dou�zeci �i doi de ani. Era destul 
de înalt�, blond�, cu ni�te ochi alba�tri închi�i, cu 
tr�s�turi fine, foarte gra�ioas�, �i nu sem�na deloc cu 
femeile pe care le v�zusem pîn� atunci la Belzingen. 
Admiram figura ei blond� �i serioas�, care respira cu 
toate acestea, fericirea. Poseda cîteva talente tot atît 
de pl�cute pentru ea, cît �i pentru al�ii. Cînta frumos 
la clavir, de�i spunea c� nu prea �tie bine. De 
asemenea mai avea �i un talent frumos la pictur�. 

Nimeni nu se va mira deci c� domnul Jean Keller 
se îndr�gostise de f�ptura aceasta frumoas�, nici c� 
domni�oara de Lauranay observase imediat calit��ile 
acestui tîri�r. în acela�i timp, nimeni nu se va mira c� 
cele dou� familii vedeau cu bucurie c�, intimitatea 
celor doi tineri, crescu�i împreun�, se schimbase cu 
timpul într-un sentiment de dragoste. Dac� în schimb 
tinerii nu se c�s�toriser� înc�, faptul se datora unui 
exces de delicate�e din partea domnului Jean, 
delicate�e pe care o vor în�elege to�i oamenii de suflet. 

Într-adev�r, cred c� n-a�i uitat, c� situa�ia familiei 
Keller era destul de compromis�. Domnul Jean ar fi 
voit ca procesul lui, de care depindea întregu-i viitor, 
�a se fi terminat cu bine, mai înainte de a se c�s�tori. 
Dac� îl cî�tiga, cu atît mai bine, deoarece ar fi putut 
aduce logodnicei lui o oarecare stare. Dac� pierdea 
procesul, domnul Jean ar fi r�mas s�rac. Negre�it, 
domni�oara Martha era bogat� �i trebuia s� 
mo�teneasc� o avere frumoas� dup� moartea 
bunicului ei. Ei bine, domnul Jean nu voia s� se 
ating� de banii logodnicei Iui. Dup� mine, sentimentul 
acesta nu putea decît s�-1 onoreze. 
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Cu toate astea, în curînd domnul Jean fusese pus 
în situa�ia de a lua o hot�rîre. Convenien�ele de 
familie erau întrunite în c�s�toria aceasta, aceea�i 
religie �i aceea�i origine. Dac� tinerii so�i s-ar fi 
stabilit în Fran�a, de ce oare copiii lor n-ar fi fost 
naturaliza�i francezi ? în sfîr�it, nu exista nici o 
piedic�.  

De aceea o hot�rîre era necesar�, �i înc� una 
grabnica, deoarece starea aceasta de lucruri putea 
autoriza într-o anumit� m�sur�, asiduit��ile unui 
rival. 

Nu c� domnul Jean ar fi avut motive s� fie gelos ! 
�i cum ar fi putut fi, de vreme ce n-avea decît s� 
spun� o vorb� pentru ca domni�oara de Lauranay s� 
devin� so�ia lui. 

Dar dac� nu era gelos, în schimb era foarte su-
p�rat �i pe drept, împotriva tîn�rului ofi�er pe care l-
am întîlnit în fruntea companiei sale, pe drumul de la 
Belzingen. 

Într-adev�r, de vreo cîteva luni, locotenentul 
Frantz von Grawert, observase pe domni�oara Martha 
de Lauranay. f�cînd parte dintr-o familie bogat� �i 
influent�, ofi�erul nu se îndoia c� fata va fi foarte 
onorat� de aten�ia lui.  
Cu toate astea, Frantz, plictisea mult pe domni�oara 
Martha. O urm�rea cu înc�p��înare pe strad�, încît 
dînsa refuza chiar s� mai ias� din cas�, exceptînd 
cazurile cînd era nevoit�. 

Domnul Jean �tia toate astea. În mai multe 
rînduri fusese cît pe aici s� dea o lec�ie de bun�voin�� 
ofi�erului care frecventa societatea bun� din Bel-
zingen. Dar numai faptul de a vedea numele domni-
�oarei Martha amestecat în afacerea aceasta, îl oprea 
s� ia vreo m�sur�. Cînd dînsa va fi nevasta lui, va �ti 
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s� pun� la respect pe domnul de Grawert. Pîna atunci 
îns�, trebuia s� simuleze c� nu �tia nimic. 
Deocamdat�, era mai bine s� evite un scandal de pe 
urma c�ruia ar fi suferit în primul rînd, domni�oara 
Martha. 

În r�stimpul acesta, trecuser� cel mult trei 
s�pt�mîni de-atunci, locotenentul Frantz ceruse mîna 
domni�oarei Martha de Lauranay. Tat�l ofi�erului, 
colonelul de Grawert, se prezentase domnului de 
Lauranay, expunîndu-i averea, �i viiforul frumos ce-1 
a�tepta pe fiul s�u. Era un b�rbat aspru, obi�nuit 
numai s� comande, neadmi�înd nici o �ov�ire, nici un 
refuz, în sfîr�it, un adev�rat prusac, în toat� accep�ia 
cuvîntului. 

Domnul de Lauranay mul�umi colonelului von 
Grawert, spunîndu-i c� e foarte onorat de cererea lui, 
dar c� mîna fiicei lui fiind promis�, aceast� c�s�torie 
era cu neputin��. 
Colonelul, care fusese refuzat într-un chip foarte 
politicos, se retrase înciudat de nereu�ita lui. Loco-
tenentul Frantz fu nespus de mîniat. �tia. c� Jean 
Keller, german ca �i el, era primit în casa domnului de 
Lauranay, într-o calitate care lui îi era refuzat�. De 
aici se n�scu o ur� �i o dorin�� de r�zbunare, care nu 
a�tept�, f�r� îndoial�, decît ocazia de a se manifesta. 

Totu�i, tîn�rui ofi�er, fie dintr-un sentiment de 
gelozie, fie dintr-un sentiment de mînie, nu în�elese s� 
lase pe domni�oara Martha în pace. De aceea, tîn�ra 
fat�, se hot�rîse nu numai s� nu ias� niciodat� 
singur�, a�a cum îng�duiesc obiceiurile germane, dar 
nici m�car cu bunicul ei, sau cu doamna Keller, sau 
chiar cu sora mea. 

Iat� ceea ce am aflat de abia mai tîrziu ; cu toate 
astea, am preferat s� v-o spun numaidecît. În ce 
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prive�te primirea care mi s-a f�cut în familia 
domnului de Lauranay, a fost cum nu se poate mai 
frumoas� �i mai cordial�. 
— Fratele Irmei este �i prietenul nostru, îmi zise 
domni�oara Martha, �i sînt fericit� c� pot s�-i strîng 
mîna. 
M� crede�i c� n-am �tiut ce s�-i r�spund ? într-
adev�r, dac� am fost prost vreodat�, atunci am fost cu 
siguran�� în clipa aceea. N�ucit, ne�tiind ce s� spun, 
am t�cut... �i mîna asta întins� cu atîta bun�voin��... 
In sfâr�it, am luat-o �i am strîns-o u�or de team� s� 
n-o frîng. Ce vre�i ? eram un biet sergent major. 
Pe urm� ne-am dus în gr�din� de ne-am plimbat. 
Convorbirea m-a f�cut s� m� simt mai în largul meu. 
S-a vorbit de Fran�a. Domnul de Lauranay m-a 
întrebat de evenimentele care se preg�teau. Se temea 
ca ele s� su fie de natur� s� creeze multe nepl�ceri 
compatrio�ilor lui stabili�i în Germania. Se întreba 
chiar dac� n-ar face mai bine s� plece din Belzingen, 
spre a se fixa în �ara lui, în Lorena. 
— Ai de gînd s� pleci ? îl întreb� repede domnul 
Keller. 
— Cred, dragul meu, c� vom fi nevoi�i în curînd, 
r�spunse domnul de Lauranay. 
— �i n-am vrea s� plec�m singuri, ad�ug� 
domni�oara Martha. Cît timp dureaz� concediul d-
tale, domnule Delpierre ? 
— Dou� luni, domni�oar�. 
— Ei, drag� Jean, relu� ea, oare domnul Delpierre, nu 
va asista înainte de a pleca la c�s�toria noastr� ?... 
— Vezi c�... Martha... 
Domnul Jean nu �tia ce s� r�spund�. Ra�iunea era în 
lupt� cu. inima lui. 
—Domni�oar�, am zis, a� fi într-adev�r prea fericit... 
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— Dragul meu, relu� ea, îndreptîndu-se spre Jean, nu 
vrei s� pricinuie�ti fericirea domnului Na-talis 
Delpierre ? 
— Ba da, draga mea Martha, r�spunse domnul Jean, 
care nu putu s� spun� mai mult. Pentru mine îns�, 
r�spunsul lui era suficient. 
Pe cînd ne preg�team s� ne retragem cîte�i trei, c�ci 
era tîrziu : 
— Draga mea, zise doamna Keller îmbr��i�înd foarte 
emo�ionat� pe' Martha. Vei fi fericit� !... E demn de 
tine ! 
—�tiu, de vreme ce e fiul d-tale ! r�spunse 
domni�oara de Lauranay. 

Ne-am întors acas�. Irma ne a�tepta. Doamna 
Keller îi zise c� totul se rînduise �i c� trebuiau doar s� 
fixeze ziua în care s� se serbeze c�s�toria. Pe urm�, 
ne-am dus s� ne culc�m. Dac� vreodat� am petrecut 
în via�� o noapte bun�, în ciuda vocalelor care m� 
urm�reau în vis, apoi s� �ti�i c� era noaptea în care 
am dormit în casa doamnei Keller. 

 
 

VII 

 

 

  A doua zi, nu m-am trezit decît foarte tîrziu. 
Trebuia s� fi fost cel pu�in �apte. M-am îmbr�cat 
repede ca s�-mi fac lec�ia. 
Pe cînd coboram ultimele trepte ale sc�rii, am întîlnit 
pe sora mea. 
— Tocmai m� preg�team s� te scol. 
—- Da, am dormit cam mult; ce vrei, eram obosit. 
— Nu, Natalis, e de abia �apte. Dar a venit cineva care 
vrea s� te vad�. 
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— Cineva ? 
— Da... un agent! 
—Un agent ? Ei, drace ! nu prea îmi plac vizitatorii 
ace�tia. Ce o fi vrînd cu mine ? îns��i sora mea nu 
prea p�rea lini�tit�. 
Aproape în aceea�i clip� î�i f�cu apari�ia �i domnul 
Jean. 
— E un agent de poli�ie, îmi zise el. Bag� de seam�, 
Natalis, s� nu-i spui nimic care s� te poat� 
compromite. 
— Atît mi-ar trebui, ca s� �tie c� sînt militar ! am 
r�spuns. 
— Nu cred s� �tie, s�-i spui c� ai venit la Belzingen ca 
s� vezi pe sora d-tale, �i nimic mai mult. 

De altfel acesta era �i adev�rul �i mi-am îng�duit 
s� fiu foarte rezervat�. Am ajuns în pragul u�ii. Acolo 
l-am z�rit pe agent, un b�rbat pocit, cu picioarele 
strîmbe, — o figur� de be�ivan, în sfîr�it. 
Domnul Jean îl întreb� pe nem�e�te ce voia. 
— Ave�i aici un c�l�tor care a sosit ieri la Belzingen. 
— Da. Ei �i ?. 
— Directorul poli�iei vrea s�-l-vad� �i ca atare 
oaspetele d-voastr� trebuie s� se prezinte neîntîrziat. 
— Foarte bine, se va prezenta. 
Domnul Jean mi-a tradus acest crîmpei de con-
versa�ie. Nu era m�car o invita�ie ci un ordin. 
Trebuiam a�adar s� m� execut. 
Agentul plecase, ceea ce-mi convenea, fiindc� nu-mi 
era deloc pl�cut s� trec pe str�zile ora�ului în 
tov�r��ia acestui poli�ist grosolan. Voi afla de 
altminteri unde st� directorul poli�iei. 
— Ce fel de om e directorul ? l-am întrebat pe domnul 
Jean. 
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— E un om care are o oarecare inteligen��. Trebuie s� 
te fere�ti de el, Natalis. Se nume�te Kalkreuth. 
Individul acesta n-a c�utat decît s� ne pricinuiasc� 
nepl�ceri, fiindc�, spune el, ne ocup�m prea mult de 
Fran�a. De aceea îl �inem la distan��. Nu m-ar mira 
aflînd c� vrea s� ne implice într-o afacere urît�. Prin 
urmare s� fii foarte rezervat. 
— De ce n-ai vrea s� m� înso�e�ti, domnule Jean ? 
— Kalkreuth nu m-a chemat, �i e probabil c� prezen�a 
mea nu i-ar face pl�cere 
— Cel pu�in îndrug� cîteva cuvinte fran�uze�ti ? 
— Vorbe�te chiar foarte bine. Dar nu uita, Natalis, s� 
te gînde�ti bine înainte de a r�spunde �i s� -nu-i spui 
decît ceea ce e absolut necesar.  
— Fii lini�tit, domnule Jean. 
Mi s-a ar�tat casa unde st�tea Kalkreuth. Nu era 
departe �i am ajuns aproape numaidecît. 

Agentul se afla la u��, �i m-a introdus imediat în 
biroul directorului poli�iei. 
Se vede c� acest personaj voi s�-mi zîmbeâsc�, 
deoarece rînji sinistru. Apoi ca s� m� invite s� stau pe 
un scaun, f�cu un gest care, în mintea lui, voia s� fie 
nespus de gra�ios. 

În acela�i timp, continu� s� r�sfoiasc� ni�te hîrtii 
întinse pe mas�. 

Am profitat de clipa asta de distrac�ie ca s� observ 
pe Kalkreuth. Era un b�rbat înalt �i de�irat, îmbr�cat 
într-o tunic� cu brandenburguri; foarte slab, foarte 
osos, avea ni�te picioare de o lungime neobi�nuit� �i o 
figur� bronzat� care p�rea murdar� ; în afar� de asta 
avea o gur� uria��, din�ii galbeni, nasul turtit, fruntea 
br�zdat� de cute, sprî-cene stufoase �i doi ochi mici �i 
negri. Fusesem prevenit c� trebuie s� m� feresc de el. 
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Recomanda�ia aceasta era de prisos, finidc� numai 
prezen�a lui inspira neîncrederea. 

Dup� ce sfîr�i de morfolit hîrtiile, Kalkreuth î�i 
în�l�� privirile �i mi se adres� într-o fran�uzeasc� 
foarte curat�. Dar, ca s�-mi pot da timp de gîndit, m-
am pref�cut c� nu prea îl în�eleg. Am avut chiar grij� 
s�-1 fac s� repete fiecare fraz�. 

Iat�, în definitiv, convorbirea avut� între noi : 
— Cum te cheam� ? 
— Natalis Delpierre. 
— E�ti francez ? 
— Da, francez. 
— �i ce meserie ai ? 
— Negustor. 
— Negustor, negustor dar negustor de ce, ex-plic�-te. 
— Sînt negustor de orice... Cump�r lucruri de la �ar� 
pe oare le revînd apoi. 
— �i ai venit la Belzingen ? 
— Da. 
— Cu ce ocazie ? 
— Ca s� v�d pe sora mea Irma Delpierre pe care n-am 
mai v�zut-o de vreo treisprezece ani. 
— Sora d-tale nu e franceza care e în serviciul familiei 
Keller ? 
— Exact. 

Urm� o mic� pauz�. 
—Va sa zic�, relu�, Kalkreuth, c�l�toria d-tale în. 
Germania nu are alt scop ? 
— Nu. 
— �i cînd vei pleca ?... 
 — Voi relua drumul pe care am venit. 
— O s� faci foarte bine. �i cam cînd crezi c� vei pleca? 
— Atunci cînd voi crede de cuviin��. Nu-mi închipui 
c� în Prusia str�inii n-au voie s� c�l�toreasc�. 
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— Poate c� nu au voie ! Kalkreuth spunând acestea 
m� fix� prelung. F�r� 
îndoial� c� r�spunsurile mele îi p�reau prea hot�-rîte. 
Dar sup�rarea lui nu d�inui prea mult. 
— Bag� de seam�, mi-arn zis. Omul acesta pare 
destul de viclean �i cred c�, inten�ioneaz� s�-�i joace o 
fest�. Trebuie s� te p�ze�ti. 
Dup� o pauz�, Kalkreuth î�i relu� întreb�rile, pe un 
ton blînd. �i el m� întreb� : 
— Cîte zile ai f�cut ca s� vii' din Fran�a în Prusia ? 
— Nou� zile. 
— �i pe unde ai luat-o ? 
— Pe drumul cel mai scurt �i care, in acela�i timp, e �i 
cel mai bun. 
— A� putea �ti exact pe unde ai trecut ? 
— Domnule, i-am zis atunci, pentru ce toate 
întreb�rile astea ? 
— Domnule Delpierre, r�spunse Kalkreuth pe un ton 
aspru, în Prusia avem obiceiul s� interog�m pe 
str�inii care vin sâ ne viziteze. E o formalitate 
poli�ieneasc�, de la care, cred c� n-ai de.gînd s� te 
sustragi ? 
— Fie. Am trecut frontiera olandez�, str�b�tînd 
Brabantul, Westfalia, Luxemburgul, Saxa... 
— Ai f�cut atunci un înconjur foarte mare ? 
'— De ce ? 
— Pentru c� ai ajuns la Belzingen pe drumul 
Turingiei. 
— Da, e adev�rat. 

Am în�eles acum c� poli�istul aflase ceeace voia 
voia s� �tie. Trebuia deci s� fiu prev�z�tor. 
— Ai putea s�-mi spui la ce punct   ai   trecut grani�a 
francez� ? 
— La Tournay. 
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— E ciudat. 
— De ce ciudat ? 
— Pentru c� ai fost semnalat c� ai urmat drumul care 
trece pe la Zerbst. 
— E foarte simplu, fiindc� am f�cut un ocol. Nu mai 
înc�pea îndoial� c� am fost spionat �i dup� toate 
probabilit��ile, de c�tre hangiul de la Ecktvende. Se 
�tie c� omul acesta m� v�zuse sosind în vreme ce sora 
mea m� a�tepta în fa�a hanului, în definitiv, am 
în�eles limpede, poli�istul voia s� m� încurce cu 
întreb�rile ca s� afle �tiri din Fran�a. Am stat deci,în 
gard�. Kalkreuth relu� : 
— Atunci n-ai întîlnit pe germani la Thionville? 
— Nu. 
—�i nu �tii nimic de generalul Dumouriez ? 
— Nu-1 cunosc. 
Dar ce �tii de mi�carea trupelor franceze îngr�m�dite 
la grani�� ? 
— Nu �tiu nimic.  
De data asta figura lui Kalkreuth se schimb� �i el 
relu� cu o voce poruncitoare : 
— Bag� de seam�, domnule Delpierre ! zise el.  
— De ce ? 
— Momentul nu e prielnic str�inilor ca s� c�-
l�toreasc� în Germania, mai ales cînd sînt francezi �i 
nou� nu prea ne plac str�inii care vor s� afle ce se 
petrece la noi... 
— În schimb dumneavoastr� vre�i s� afla�i ce se 
petrece la vecini! Eu nu sînt spion, domnule. 
— O doresc pentru d-ta, r�spunse Kalkseuth pe un 
ton amenin��tor. Te voi supraveghea. E�ti francez �i ai 
�i vizitat o cas� francez� aceea a domnului de 
Lauranay. E�ti g�zduit la familia Keller care a p�strat 
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leg�turi cu Fran�a. Nu trebuie mai mult, în 
împrejur�rile de fa��, pentru ca s� fii suspect. 
— Ce, n-aveam voie s� vin la Belzingen ? 
— Ba da. 
— Germania �i Fran�a sînt în stare de r�zboi ? 
— Nu înc�. Dar mi se pare, domnule Delpierre c� d-t� 
ai ochi buni. 
— Da, foarte buni. 
— Ei bine, te-a� sf�tui s� nu prea te sluje�ti de ei. 
— De ce ? 
— Pentru c� atunîc cînd prive�ti, vezi, �i dnd vezi, te 
sim�i ispitit s� poveste�ti �i altora ceea ce ai v�zut ! 
— Pentru a doua oar� î�i repet, domnul meu, c� nu 
sînt spion. 
— �i pentru a doua oar� î�i repet �i eu c� asta e'«�i 
dorin�a mea, altminteri... 
— Altminteri ce ? 
— Vom fi nevoi�i s� avem grij� de persoana d-tale 
pentru un timp anumit, internîndu-te undeva. 
Dup� ce rosti amenin�area aceasta Kalkreuth îmi f�cu 
semn c� pot s� plec. De data asta nu-mi mai întinse 
mîna �i-mi ar�t� pumnul. 

Neavînd de loc inten�ia s� r�mîn în biroul lui, am 
f�cut stînga împrejur cu un gest milit�resc care nu 
cred s� fi sc�pat din vedere poli�istului. 

Dup� aceea m-am întors acas� la doamna Keller. 
Eram prevenit acum c� sînt pus sub urm�rire. 

Domnul Jean m� a�tepta. I-am povestit am�-
nun�it tot ceea ce s-a petrecut între mine �i domnul 
Kalkreuth, neomi�înd amenin��rile acestuia din urm�. 
— Nu m� mir� de loc, r�spunse el, �i n-ai terminat 
înc� cu poli�ia prusac�. M� tem c� viitorul, o s�-�i 
rezerve atit d-tale cît �i nou�, multe nepl�ceri. 
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VIII 

 
 

În r�stimpul acesta îmi petreceam zilele în chipul 
cel mai pl�cut, lucrînd �i f�cînd plimb�ri. Tîn�rul meu 
profesor, putea constata progresele pe care le f�ceam. 
înv��asem vocalele �i m� munceam acum cu 
consoanele. Erau unele cari îmi pricinuiau mult� 
b�taie de cap, în special ultimele. în sfîr�it, mergea 
încet dar ceea ce prindeam nu mai uitam. În curînd 
am reu�it s� împreun literele ca s� alc�tuiesc cuvinte. 
Domnul Jean îmi spunea c� aveam dispozi�ii la 
înv���tur�... 

Nu mai �tiam nimic despre Kalkreuth, ne mai 
primind nici un ordin s� m� prezint la biroul lui. Cu 
toate astea sînt sigur c� eram spiona�i �i în special eu, 
de�i felul meu de via�� nu d�dea nimic de b�nuit. Mi-
am închipuit deci, c� voi sc�pa numai cu amenin�area 
poli�istului �i c� el nu m� va aresta sau expulza 
vreodat� din �ar�. 

Dup� o s�pt�mîn� de la sosirea mea, domnul 
Jean trebui s� plece la Berlin pentru procesul lui. 
Domnul Keller ardea de ner�bdare s� vad� procesul 
terminat, din pricina rela�iilor încordate dintre Fran�a 
�i Germania. 

Se întreba cum va fi primit �i dac� se va fixa, cel 
pu�in acum data procesului? Se temea îns� c� 
judecata va fi din nou amînat�. 

În timpul lipsei domnului Jean, dup� sfatul Irmei, 
m-am apucat s� observ atitudinea locotenentului 
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Frantz von Grawert. De altminteri, fiindc� domni�oara 
Martha nu p�r�sise decît o singur� dat� casa ca s� 
mearg� la biseric�, nu avu prilejul s� se întilneasc� cu 
ofi�erul prusac. în schimb acesta trecu în mai multe 
rînduri prin fa�a casei domnului Lauranay, cînd pe 
jos, cînd c�lare, pe un cal foarte frumos, e drept. Dar 
fiindc� poarta era închis� ve�nic �i tot astfel u�ile �i 
ferestrele, v� pute�i. închipui mînia lui. Datorit� 
felului acesta de a se purta al ofi�erului se impunea 
deci gr�birea c�s�toriei. 

�i chiar de aceea domnul Jean voia s� se duc� 
pentru ultima dat� la Berlin. R�mase a�adar ho-t�rît 
c� orice s-ar întîmpla, c�l�toria va fi fixat� de îndat� 
ce tin�rul Keller se va înapoia la Belzingen. 

Domnul Jean plecase la 18 iunie. Nu trebuia s� se 
întoarc� decît la 21. în r�stimpul acesta înv��am de 
zor. Doamna Keller înlocuise pe fiul ei �i îmi d�dea ea 
îns��i lec�ii cu o r�bdare demn� de admirat. V� pute�i 
închipui �i d-voastr� cu cît� ner�bdare îl a�teptam pe 
domnul Jean. într-adev�r aveam �i de ce din pricina 
evenimentelor pe care le voi expune — f�r� s� fac vreo 
apreciere asupra lor, c�ci m�rturisesc cinstit cînd e 
vorba de politic�, nu m� pricep de fel. 

Emigran�ii francezi s-au refugiat la Coblentz, în 
anul 90. În 91, dup� ce acceptase constitu�ia, regele 
Ludovic al XVI-lea notificase acceptarea aceasta 
puterilor str�ine. Anglia, Austria �i Prusia protestar� 
atunci spunînd c� inten�iile lor erau amicale. Dar cine 
se putea încrede în vorbele   lor ? 

Emigra�ii în schimb, formau cadre �i nu mai con-
teneau cu îndemnurile la r�zboi. De�i regele le d�duse 
ordinul s� se întoarc� în Fran�a, emigran�ii nu-�i 
întrerupeau preg�tirile. Cu toate c� adunarea 
legislativ� somase pe electorii din Frères, Mayen�a �i 
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al�i principi ai imperiului s� împr��tie aceste 
îngr�m�diri de la frontier�, ele nici nu se gîndeau la 
a�a ceva. �i atunci s-au organizat trei armate la est în 
a�a fel încît s�-�i poat� da mîna. 

Contele de Rochambeau, fostul meu general se 
duse s� ia în Flandra, comandamentul armatei de la 
Nord, Lafayette al armatei din centru, la Metz, �i 
Luckner, comanda armatei din Alsacia, — în total vreo 
dou� sute de mii de oameni bine înarma�i. Cît despre 
emigran�i, de ce ar fi renun�at la planurile lor �i ar fi 
dat ascultare soma�iilor regelui, de vreme ce Leopold 
de Austria se preg�tea s� le vin� în ajutor ? 

Aceasta era starea de lucruri în 91. Iat� acum 
situa�ia din 92. 

În Fran�a, Iacobinii avînd pe Robespierre în frunte 
se rostiser� pe fa�� împotriva r�zboiului. Cordelierii îi 
sprijineau, temîndu-se de o dictatur� militar�. 
Dimpotriv� Girondinii, prin glasurile lui Louret �i 
Brissot, cereau r�zboiul cu orice pre� ca s� sileasc� 
astfel pe rege s�-�i dezv�luie inten�iile. 

Atunci ap�ru Dumouriez, care fu chemat în grab� 
ca s�-�i pun� geniul militar �i politic în serviciul ��rii. 
El primi �i alc�tui numaidecît un pian de lupt� : 
r�zboi ofensiv �i defensiv totodat�. Cu el, era sigur, c� 
lucrurile nu vor tergiversa. 
Pîn� atunci îns� Germania nu se mi�case de loc. 
Trupele ei nu amenin�au grani�a francez�   �i ea 
repet� necontenit c� un r�zboi ar pricinui un mare 
r�u Europei. 

În r�stimpul acesta Leopold de Austria muri. To�i 
se întrebau nedumeri�i ce va face succesorul lui? Va fi 
partizan al p�cii? Nu, fiindc� la Viena ap�ru o not� 
care cerea restabilirea monarhiei pe bazele declara�iei 
regale din 89. 
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Dup� cum î�i poate închipui oricine, Fran�a nu 
putea admite o asemenea situa�ie care dep��ea orice 
margine. Nota asta produse o vîlv� nespus� în toat� 
�ara. Ludovic al XVl-lea trebui s� propun� adun�rii 
na�ionale s� declare r�zboi lui Fr�ncisc I, regele 
Ungariei �i al Boemiei. Propunerea fu primit� �i se 
hot�rî ca Ungaria s� fie atacat� mai în-tîi în 
posesiunile ei din Belgia. 

Biron cuprinse Quievrain �i se sper� chiar x� 
nimic nu va opri avintul trupelor franceze, cînd 
deodat� la Mons, o panic� modific� cu totul situa�ia. 
Solda�ii dup� ce strigar� c� au fost tr�da�i, m�cel�rir� 
pe ofi�erii Dillon �i Berthois. 

Aflînd dezastrul acesta, Lafayette crezu cu cale 
s�~�i opreasc� înaintarea la Giret. 
Astfel st�teau lucrurile la sfîr�itul lui Aprilie, mai 
înainte ca s� fi p�r�sit Charleville. Dup� cum se vede, 
Germania nu declarase pîn� atunci r�zboi Fran�ei. 

La 13 iunie Dumouriez a fost numit ministru de 
r�zboi. Am aflat numirea lui la Belzingen, înainte ca 
domnul Jean s� se fi întors de la Berlin. �tirea 
aceasta era destul de grav�. Era u�or de prev�zut c� 
evenimentele se vor schimba. într-adev�r, dac� Prusia 
p�strase pîn� atunci o neutralitate des�-vîr�it�, de 
aici încolo era de prev�zut c�-�i va schirnba 
atitudinea. Se vorbea chiar de optzeci de mii de 
oameni care înaintau spre Coblentz. 

În acela�i timp la Belzingen se r�spîndi zvonul c� 
ducele de Brunswick, — un general care se bucura de 
o oarecare celebritate în Germania, va lua comanda 
acestor osta�i b�trîni ai lui Frederic cel mare. 
�tirea aceasta mai înainte chiar de a fi fost con-
firmat�, a produs o emo�ie de, nedescris. De altfel 
deplas�rile de trupe continuau mereu. 
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A� fi dat mult s� v�d pe colonelul von Grawert 
plecînd la grani�� împreun� cu fiul lui, fiindc� a�a cel 
pu�in am fi sc�pat de ei. Din nefericire, regimentul pe 
care îl comanda tat�l lui Frantz nu primi nici un ordin 
de plecare, astfel c� tîn�rul locotenent se plimb� ca �i 
mai înainte pe strad� �i in special in fa�a casei 
domnului de Lauranay. 

Cît despre mine, pozi�ia mea d�dea de gîndit. 
Eram într-un concediu în regul�, e drept, �i într-o �ar� 
care nu �i-a întrerupt înc� rela�iile cu Fran�a. Dar 
puteam eu oare s� uit c� f�ceam parte din regimentul 
Royal-Picardie �i. c� fra�ii mei de arme se aflau în 
garnizoan� la Charleville, aproape de frontier� ? 

Fire�te, dac� s-ar fi petrecut o ciocnire cu solda�ii 
lui Francisc ele Austria sau ai lui Frederic Wilhelm de 
Prusia, regimentul meu ar fi fost în primele rînduri �i 
mi-ar fi p�rut foarte r�u s� nu iau parte la lupt�. 

Începeam deci s� fiu îngrijorat. Totu�i p�stram 
ascuns� în suflet îngrijorarea care m� n�p�dise, 
nevoind s� mîhnesc nici pe doamna Keller, nici pe 
sora mea. M� sim�eam în afar� de asta foarte 
încurcat, deoarece nu �tiam ce hot�rîre s� iau. 

În sfîr�it, in condi�iunile actuale, pozi�ia unui 
francez era mai mult decît dificil�. De aceea�i p�rere 
era �i sora mea in ceea ce privea situa�ia ei. Fire�te c� 
nu ar fi consim�it niciodat� s� se despart� de bun� 
voie de doamna Keller. Dar cine îi spunea c� nu se vor 
lua m�suri împotriva str�inilor ? �i dac� poli�istul 
Kalkreuth m-ar soma s� p�r�sesc Belzingen in 
dou�zeci �i patru de ore ? . 

Î�i poate închipui oricine îngrijorarea noastr�. Nici 
situa�ia domnului de Lauranay nu era mai bun�. 
Dac� ar fi fost nevoit s� p�r�seasc� Germania, s� 
str�bat� o �ar� care era în r�zboi, cîte nepl�ceri nu l-
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ar fi a�teptat pe el �i pe nepoata lui ? �i c�s�toria care 
nu se celebrase înc� ! Putea ea oare s� aib� loc la 
Belzingen ? într-adev�r situa�ia era foarte încurcat�. 

În r�stimpul acesta zilnic treceau prin ora� trupe 
de infanterie �i cavalerie, în special uh-lani, �i tot a�a 
convoaie nesfîr�ite cu muni�ii. Era o larm� continu�. 
între timp trupele f�ceau dese opriri în pia�a mare a 
ora�ului unde beau diferite b�uturi,  vremea  fiind 
foarte c�lduroas�. 

Fire�te c� nu puteam sta locului �i m� duceam �i 
eu în pia��, indiferent de nepl�cerea pe care a�i fi 
pricinuit-o domnului Kalkreuth �i agen�ilor lui. De 
indat� ce auzeam goarnele, ie�eam în ora�, bineîn�eles 
dac� eram liber. Spun, dac� eram liber, c�ci în cazul 
cînd doamna Keller îmi da lec�ii, n-a� fi vrut pentru 
nimic în lume s-o p�r�sesc. Numai, în orele dc 
recrea�ie, plecam repede de acas�, urm�ream trupele 
pîn� în pia�� unde le contemplam... de�i Kalkreuth 
îmi spusese s� închid ochii ca s� nu v�d nimic. 

În sfîr�it dac� toat� mi�carea asta m� interesa în 
calitatea mea de soldat si de francez, nu era mai pu�in 
adev�rat c�-mi d�deam foarte bine seama c� nu era 
de glumit �i c� ostilit��ile vor începe în curînd. 

La 21 iunie, domnul Jean se întoarse din c�l�toria 
lui de la Berlin. Dup� cum ne temusem c�l�toria 
fusese de prisos ! Procesul era sta�ionar. Nu se putea 
prevede cînd �i cum se va sfîr�i. în orice caz era o 
situa�ie din cele mai nepl�cute. 
în privin�a celorlalte evenimente îns� domnul Jean 
avea impresia, c� in curînd, Prusia va declara r�zboi 
Fran�ei. 
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IX 

 
 

A doua zi �i în zilele urm�toare, m-am dus cu 
domnul Jean, dup� �tiri. Soarta trebuia s� se ho-
t�rasc� peste opt zile. În zilele de 21, 22 �i 23, au 
trecut din nou diferite trupe la Belzingen �i chiar 
statul major al unui general pe care am aflat mai 
tîrziu c� era contele Kaunitz. Masa aceasta de solda�i 
se îndrept� spre Coblentz, unde a�teptau emigran�ii. 
Prusia care se aliase cu Austria nu-�i mai ascundea 
inten�ia de a porni împotriva Fran�ei. 

Nu mai înc�pea îndoial� c� situa�ia mea la Bel-
zingen devenea din zi în zi mai rea. Evident c� nici 
aceea a familiei Lauranay sau a surorii mele nu era 
mai bun� în cazul c� se declara r�zboiul. A sta în 
Germania în condi�iile acestea era un adev�rat pericol 
de care trebuia s� scapi cu orice pre�. 

Vorbeam adesea de situa�ia noastr� cu Irma. 
Zadarnic, biata mea sor� voia s�-�i ascund� în-
grijorarea. Teama de a fi desp�r�it� de doamna Keller 
o fr�mînta in fiece clip�. S� p�r�seasc� familia asta 
cumsecade ! Niciodat� nu-�i închipuise c� viitorul îi 
va h�r�zi o asemenea nenorocire. S� p�r�seasc� 
aceste f�pturi iubite, lîng� care, spera s� r�raîn� toat� 
via�a, s�-�i spun� c� nu le va mai revedea poate 
niciodat�, în cazul c� evenimentele ar fi luat o 
întors�tur� rea, toate astea îi pricinuiau o mîhnire 
adinc�. 
— Simt c� voi muri de durere Natalis, îmi, spunea ea 
mereu. 
— Te în�eleg, Irma, i-am r�spuns, situa�ia e grozav�, 
dar trebuie s� încerc�m tot ce ne va sta în putin�� ca 
s� sc�p�m cu bine. Oare n-am putea s-o convingem 
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pe doamna Keller s� p�r�seasc� ora�ul mai ales acum 
cînd nu are nici un motiv de a mai �ine la �inutul, 
acesta ? G�sesc chiar c� ar face bine s� ia hot�rîrea 
asta, mai înainte ca lucrurile s� devin� ireparabile. 

— Da, ar fi prudent, Natalis �i, totu�i doamna Keller 
nu va consim�i niciodat� s� plece f�r� domnul Jean. 

— �i de ce ar refuza dînsul s� plece ? Cine îl re�ine în 
Prusia ? Afacerile ? Le va putea rîndui �i mai tîrziu. 
Procesul ? Oare în împrejur�rile de fa��, nu va trebui 
s� a�tepte luni de zile pîn� s� se dea sentin�a ? 
— Ai dreptate, Natalis. 

De altfel, ceea ce m� îngrijoreaz�, mai ales e c� 
domnul Jean nu s-a c�s�torit înc� cu domni�oara. 
Martha. Cine �tie ce piedici, se vor ivi mai tîrziu. Dac� 
francezii vor fi expulza�i din Germania, ceea ce este 
foarte posibil, domnul de Lauranay �i nepoata lui vor 
fi nevoi�i s� plece în dou�zeci �i patru de ore. �i atunci 
cît de grea le va fi desp�r�irea ! Dimpotriv�, clac� se 
face c�s�toria, sau domnul Jean va pleca cu so�ia lui 
în Fran�a, sau dac� va fi nevoit s� r�mîn� la 
Belzingen, va r�mîne cu dînsa. 

— Ai dreptate Natalis. 
— În locul t�u, Irma, a� sta de vorb� în privin�a asta 
cu doamna Keller. Dînsa ar vorbi la rîndui ei cu 
domnul Jean �i s-ar gr�bi astfel c�s�toria. 
 — Da, r�spunse Irma, c�s�toria trebuie s� se fac� 
neîntârziat. Dealtfel domni�oara Martha nu se va 
opune de loc. 

— Fire�te c� nu se va opune. �i apoi un b�rbat, un 
b�rbat ca domnul Jean, ce garan�ie pentru dînsa ! 
Gînde�te-te numai Irma, s-o vezi nevoit� s� plece 
singur� cu bunicul ei b�trîn, str�b�tînd Germania 
împresurat� de trupe... Ce s-ar face ?... Trebuie s� ia 
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neîntîrziat o hot�rîre �i s� nu mai a�tepte, altminteri 
totul va fi In zadar. 
— Dar pe locotenentul acela îl mai întîlne�ti ? m� 
întreb� sora mea. 
— Da, Irma, aproape zilnic. E o nenorocire c� 
regimentul lui se afl� înc� la Belzingen. A� fi voit ca 
numai dup� plecarea lui s� se fi celebrat cununia 
domnului Jean. 
— Ai dreptate. 
— M� tem c� Frantz cie-ndat� ce va afla c� 
domni�oara Martha s-a c�s�torit, s� nu fac� vreo 
pozn�. Domnul Jean nu e omul care s� ierte �i 
atunci... în sfir�it, nu sînt de loc lini�tit. 
— Nici eu nu sînt lini�tit� Natalis. C�s�toria trebuie 
f�cut� cît mai curînd, fiindc� m� tem de r�zboi. 
— Vorbe�te a�a dar cu doamna Keller. 
— Chiar azi voi vorbi. 

Da, graba aceasta era perfect justificat� �i poate 
chiar era prea tîrziu.  

Într-adev�r, un eveniment urma s� hot�rasc� 
Prusia �i Austria s� gr�beasc� invazia. Era vorba de 
atentatul care s-a s�vîr�it la Paris, la 20 iunie �i care 
a fost imediat comunicat, bineîn�eles inten�ionat, de 
agen�ii celor dou� puteri coalizate. 

A�adar la 20 iunie, mul�imea condus� de Santere, 
dup� ce defilase în fa�a camerei, se n�pustise la 
Tuileries invaclînd palatul lui Ludovic al XVI-lea. 
Por�ile fuseser� d�rîmate cu topoarele, �i se aduseser� 
chiar tunuri. Mul�imea era foarte agitat�, in schimb 
regele prin sîngele lui rece �i mai ales datorit� 
curajului s�u, sc�p� împreun� cu so�ia, cu sora �i cu 
cei doi copii ai s�i. Dar cu ce pre�? De abia dup� ce 
consim�ise s� pun� o bonet� ro�ie în cap !... 
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Fire�te c� partizanii �i constitu�ionali�tii 
considerau actul acesta ca o crim�. Totu�i regele r�-
mase rege. I se mai acord� înc� anumite omagii. Dar 
cît timp ? Cei mai optimi�ti nu-i mai d�deau dou� luni 
de domnie dup� amenin��rile �i insultele acestea ! Se 
�tie c� ace�tia, nu s-au în�elat, de vreme ce peste sase 
s�pt�mâni, la zece august, Ludovic al XVI-lea a fost 
gonit de la Tuileries, întemni�at �i apoi ghilotinat. 

Dac� atentatul acesta a produs mult� vîlv� la 
Paris �i în toat� Fran�a, cu greu î�i poate închipui 
cineva r�sunetul pe care. 1-a avut în str�in�tate. La 
Coblentz în special, zarva a fost uria��, a�a c� nu 
trebuie s� v� surprind� c� ecoul a p�truns pîn� în 
col�i�orul acesta al Prusiei unde ne aflam noi. �i dac� 
emigran�ii s-ar fi r�sculat ajuta�i de imperiali�ti, s-ar 
fi iscat un r�zboi grozav 

A�a se credea �i la Paris, de aceea s-au luat 
m�suri energice spre a întîmpina orice nepl�cere, 
organizîndu-se imediat ap�rarea. Patrio�ii f�cînd 
r�spunz�tori pe suveranii detrona�i de invazia care 
amenin�� Fran�a, Comisia Adun�rii hot�rî ca na�iunea 
întreag� s� ia armele �i s� ac�ioneze de la sine, f�r� ca 
guvernul s� mai, intervin�. 

�i pentru cuvîntul acesta ce crede�i c� a trebuit ? 
O formul� solemn�, o declara�ie f�cut� de corpui 

legislativ : „Patria este în pericol !". 
Iat� ceea ce am aflat dup� cîteva zile de la 

întoarcerea domnului Jean. 
�tirile acestea se propagaser� în diminea�a zilei de 

23 provocînd o agita�ie nespus�. în fiecare or� se 
putea afla c� Prusia a r�spuns Fran�ei prin-tr-o 
declara�ie de r�zboi. în toat� �ara era o framîntare 
ob�teasc�. Diferi�i curieri �i �tafete treceau prin goana 
mare în ora�. Necontenit se schimbau ordine între 
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trupele care înaintau spre vest �i cele care veneau din 
r�s�ritul Germaniei. Pe de alt� parte se spunea c� 
imperiali�tii bine organiza�i amenin�au grani�a. Din 
nefericire era adev�rat. 

Lucrurile acestea pricinuirâ atît familiei Keller cît �i 
familiei Lauranay o îngrijorare adîncâ �i pe drept. Cît 
despre mine, pozi�ia mea era din ce în ce mai grea. 
To�i o sim�eau, �i, dac� nu spuneam nimic era ca s� 
nu mai adaug alte nepl�ceri la acelea care fr�mîntau 
cele dou� familii. 

În definitiv, nu mai era timp de pierdut. De vreme 
ce c�s�toria era hot�rît�, trebuia celebrat� Iar� 
întîrziere. 

De comun acord a fost aleas� data de 29 iunie. 
Cele cîteva zile care ne mai desp�r�eau de celebrarea 
c�s�toriei erau de ajuns pentru îndeplinirea 
formalit��ilor, foarte simple pe vremea aceea. 
C�s�toria trebuia oficiat� la catedral� în fa�a matorilor 
ale�i de familiile Keller �i Lauranay. Unul din martori 
eram �i eu. Ce onoare pentru un sergent major ! 

S-a mai hot�rît de asemenea ca celebrarea c�-
s�toriei s� se fac� în mare tain� �i în afar� de martori, 
a c�ror prezen�� era de neap�rat� trebuin��, c�s�toria 
s� r�mîn� un secret pentru to�i. în zilele acestea 
tulburi trebuia s� evi�i cu orice pre� s� atragi aten�ia, 
altminteri Kelkreuth s-ar fi ocupat repede de noi. 

În afar� de asta, locotenentul Frantz fie de ciud�, 
fie dintr-un sentiment josnic de r�zbunare, putea s� 
se preteze u�or la cine �tie ce scandal care ar fi putut 
isca nepl�ceri ce trebuiau evitate cu orice pre�. 

Cît despre preg�tiri ele nu cereau cine �tie cît 
timp. Nunta trebuia s� fie foarte simpl�, f�r� serb�ri, 
avîndu-se în vedere împrejur�rile. 
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Pe de alt� parte c�s�toria trebuia celebrat� repede 
fiindc� dintr-o clip� într-alta se puteau ivi tot felul de 
piedici. 

Totu�i, cu toate precau�iunile luate, se vede c� 
secretul n-a fost p�strat cum se cuvine. 

Probabil c� vecinii, o ! vecinii de provincie, se 
interesau de preg�tirile celor dou� familii. Aveau 
impresia c� se punea la cale ceva neobi�nuit, de unde 
�i curiozitatea lor. 

În timp ce se petreceau toate astea, Kalkreuth ne 
supraveghea de aproape. F�r� îndoial� c� agen�ii lui 
se interesau de toate gesturile noastre. 

Dar ceea ce era mai regretabil e c� �tirea c�-
s�toriei ajunsese la urechile locotenentului von 
Grawert. 

Vestea aceasta rea mi-a comunicat-o sora mea 
Irma, care o aflase �i ea de la servitoarea doamnei 
Keller. Cî�iva ofi�eri din regimentul lui Frantz dis-
cutar� în pia�� despre c�s�toria domnului Jean. 

Din întîmplare, servitoarea auzise discu�ia pe care 
a repetat-o Irmei. 
De altfel iat� ce mi-a spus sora mea : 
De îndat� ce aflase c� domni�oara de Lauranay se va 
m�rita cu domnul Keller, locotenentul von Grawert, 
foarte mîniat a spus camarazilor lui c�, sub nici un 
motiv nu se va face c�s�toria pe care el de altminteri 
va �ti s-o împiedice. 

Speram c� domnul Jean nu va afla spusele lo-
cotenetului. Din nefericire s-a întîmplat tocmai 
contrariul. Foarte indignat, domnul Jean voia s� se 
duc� numai decît la locotenentul Frantz spre a-i cere 
socoteal�. De abia am reu�it s�-1 lini�tesc, de�i era 
îndoielnic ca un ofi�er s� dea socoteala unui simplu 
burghez. 
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În cele din urm� am izbutit s�-1 fac pe domnul 
Jean s� în�eleag� c� demersul lui pripit, risca s�-i 
compromit� cu des�vîr�ire c�s�toria. 
Domnul Keller îmi f�g�dui c� nu va întreprinde nimic, 
c� nu va mai da aten�ie spuselor ofi�erului oricare ar fi 
ele �i c� se va ocupa excesiv de preg�tirile c�s�toriei. 

Ziua de 25 iunie se petrecu f�r� incidente. Nu mai 
aveam de a�teptat decît patru zile ale c�ror ceasuri �i 
minute le num�ram cu înfrigurare. Odat� c�s�toria 
celebrat� se va hot�rî �i chestiunea cea mare, — 
plecarea din Belzingen. 

Dar furtuna era de asupra capetelor noastre �i ea 
izbucni chiar în seara acelei zile. �tirea grozav� sosi 
pe la ora nou� seara. 

Prusia declarase r�zboi Fran�ei. 
A fost o lovitur� n�prasnic�, dar n-a fost singura, 

fiindc� dup� declararea r�zboiului au urmat alte 
lovituri �i mai grozave înc�. Dar s� anticip�m �i s� ne 
l�s�m în voia Providen�ei, cum spune la noi preotul 
din amvon. 
R�zboiul fusese a�a dar declarat Fran�ei, �i eu, 
francez, m� aflam în �ar� inamic�. Dac� prusacii 
ignorau c� eram militar, în schimb situa�ia asta în 
care m� aflam, îmi era nespus de penibil�. Datoria îmi 
comanda s� p�r�sesc Belzingen, fie în tain�, fie în 
public, prin orice mijloc în sfîr�it �i s� m� duc la 
regimentul meu. Faptul c� eram în concediu �i c� mai 
aveam înc� �ase s�pt�mîni de libertate, nu trebuia s� 
m� împiedice de la datorie. Regimentul Royal-Picardie 
se afla la Charleville, la cîteva leghii numai de 
frontiera francez�. Trebuia s� ia parte la primele 
lupte, a�a c� trebuiam s� fiu la postul de onoare. 

Dar ce se vor face sora mea, domnul de Laura-nay 
�i domni�oara Martha ? Na�ionalitatea lor nu le va 
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pricinui oare cele mai mari încurc�turi . Germanii sînt 
aspri �i nu cunosc îndurarea, mai ales atunci cînd se 
dezl�n�uiesc patimile. 

N-a� fi putut vedea f�r� îngrijorare pe Irma, pe 
domni�oara Martha �i pe bunicul ei aventurîn-du-se 
pe drumurile Germaniei în clipa cînd �ara aceasta era 
n�p�dit� de trupe. 

Nu era decît un singur lucru de f�cut ; �i anume 
ca to�i s� plece odat� cu mine, s� profite imediat �i 
f�r� întîrziere de înapoierea mea în Fran�a. Cu to�ii se 
puteau bizui pe devotamentul meu Dac� domnul Jean 
ar fi mers cu noi aveam impresia c� totul se va sfîr�i 
cu bine. 

Întrebarea era îns� dac� doamna Keller �i fiul ei 
vor accepta planul acesta, care îmi p�rea foarte 
simplu. Doamna Keller nu era oare francez� de origine 
�i tot astfel domnul Jean nu era �i el pe jum�tate 
francez prin mama lui ? Nu se putea teme de o 
primire rea din partea cealalt� a Rinului. P�rerea mea 
era a�a dar s� nu ne mai amîn�m plecarea. Eram la 
26 iunie �i cununia urma s� se oficieze la 29. Din ziua 
aceea nu mai aveam nici un motiv s� st�m în Prusia 
�i a doua zi aveam tot interesul s� plec�m. E drept c� 
aceste trei zile de a�teptare îmi p�reau lungi ca trei 
veacuri. A ! de ce oare domnul Jean nu era înc� 
însurat cu domni�oara Martha ! 

Da, dar c�s�toria aceasta, pe care o doream cu 
to�ii din adîncul sufletului... c�s�toria asta între un 
german �i o francez�, era oare cu putin��, acum cînd 
se declarase r�zboiul între cele dou� state ?... 

Într-adev�r nu îndr�zneam s� reflectez prea mult 
la situa�ia asta, fiindc� îmi d�deam seama cît era de 
grav�. în prezent cele dou� familii evitau s� vorbeasc� 
de r�zboi. Sim�eam ca o greutate care te cople�eai... 
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Care va fi sfîr�itul ? Nu puteam b�nui m�car cursul 
pe care îl vor lua evenimentele care nu depindeau de 
noi. 

La 26 �i 27 iunie nu s-a petrecut nimic deosebit în 
afar� de manevrele trupelor. Am observat îns� c� 
poli�ia supraveghea cu mai mult� activitate oa de 
obicei, casa doamnei Keller. în mai multe rîn-duri am 
întâlnit pe agentul lui Kalkreuth. M� privea cu- un aer 
atît de obraznic încît i-a� fi cîrpit bucuros o palm�, 
dac� nu mi-ar fi fost team� s� complic lucrurile. 
Supravegherea aceasta m� nelini�tea, cu atît mai mult 
cu cît spionajul acesta se exercita în special asupra 
mea. Familia Keller era de asemenea foarte nelini�tit�. 

Era v�dit c� domni�oara Martha v�rsa multe la-
crimi. Cît despre domnul Jean cu toate c� suferea 
mult, se ab�inea de a se plînge. Observam c� devenea 
pe zi ce trece tot mai trist. în fa�a noastr� nu spunea 
nimic �i era foarte rezervat. Cînd se afla în prezen�a 
domnului de Lauranay p�rea obsedat de un gînd pe 
care nu voia s�-1 spun� �i cînd credeai c� se va 
dest�inui, buzele lui se închideau numaidecît. 

La 28 iunie spre sear�, eram cu to�ii aduna�i în 
salonul domnului de Lauranay. Domnul Jean ne ru-
gase s� venim, deoarece voia, spunea el, s� ne fac� o 
comunicare ce nu putea fi animat�. 

În salon, am vorbit tot felul de lucruri, dar con-
versa�ia lîncezea. Parc� plutea un sentiment foarte 
penibil,   sentimentul acela pe care îl sim�eam cu to�ii, 
dup� cum am observat, de ia izbucnirea r�zboiului. 

Într-adev�r declararea r�zboiului accentuase �i 
mai mult înc� deosebirea de ras� dintre francezi �i 
germani. în fond, am în�eles c� domnul Jean sim�ea 
mai bine ca oricine deosebirea aceasta. 
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De�i eram în ajunul c�s�toriei, nimeni nu vorbea 
de ca. �i totu�i, dac� nu s-ar fi produs vreo schim-
bare, Jean Keller trebuia s� se cunune a doua zi la 
catedral� cu domni�oara Martha. 

Pe cînd vorbeam astfel in salon, domni�oara de 
Lauranay se scul� deodat� în picioare �i se apropie de 
domnul Jean care st�tea retras într-un ungher al 
salonului. 

— Ce este ? îl întreb� ea cu o voce a c�rei emo�ie se 
silea în zadar s-o ascund�. 

— O! Martha!... exclam� domnul Jean pe un ton care 
m-a impresionat adînc. 

— Vorbe�te Jean, relu� Martha, vorbe�te, oricît� 
durere mi-ar pricinui spusele tale. 

Domnul Jean în�l�� capul. Sim�ea c� a fost pri-
ceput mai înainte chiar de a fi vorbit. 

De a� tr�i o sut� de ani, nu voi uita niciodat� 
am�nuntele acestei scene dureroase. 

Domnul Jean st�tea în picioare în fa�a domni�oa-
rei de Lauranay. La un moment dat îi lu� mîna �i 
dup� o clip� de sfor�are : 

— Martha, zise el, atîta timp cît r�zboiul nu era 
declarat între Germania �i Fran�a, puteam s� m� 
gîndesc la c�s�toria noastr�. Azi ��rile noastre sînt în 
r�zboi �i nu mai îndr�znesc s� te smulg din �ara ta �t 
s�-�i r�pesc cet��enia francez�... Nu mai am dreptul... 
A� avea remu�c�ri toat� via�a... în�elegi a�a dar... c� 
nu ne putem c�s�tori... 

S�rmanul Jean !... de abia dac� putea vorbi. 

— Martha, relu� el dup� o pauz�, între noi. va fi 
îritotdeauna sînge, sîngele francez care curge în venele 
tale. 
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Doamna Keller nemi�cat� în fotoliul ei, cu ochii 
pleca�i, nu îndr�znea s� se uite la fiul ei. Se vedea cît 
de colo c� era gata s� izbucneasc� în plîns.  

Domnul de Lauranay î�i ascunsese fruntea în 
mîini în vreme ce Irma plîngea cu hohote. 
— Aceea din neamul c�rora fac parte, relu� domnul 
Jean, vor porni împotriva Fran�ei. Împotriva acestei 
��ri pe care o iubesc din tot sufletul... �i cine �tie dac� 
în curînd nu voi fi �i eu nevoit s� m� înrolez în armata 
german�... 

Nu putu termina fraza din pricina suspinelor care 
îl în�bu�eau. Se silea îns� din r�sputeri ca s� nu iz-
bucneasnc� în plîns, fiindc� nu se cuvine ca un b�r-
bat s� plîng�. 
— Vorbe�te, Jean, zise domni�oara de Lauranay, 
vorbe�te, atîta timp cît mai am putere s� te ascult!... 
— Martha, r�spunse el, �tii cît te iubesc ! Dar e�ti 
francez�, �i nu am dreptul s� fac din tine o german�... 
o du�man� a... 
— Jean, r�spunse domni�oara Martha, �i eu te mbese 
Orice s-ar întîmpla, sentimentele pe care le nutresc 
pentru tine, nu se vor schimba niciodat�. Te iubesc... 
�i te voi iubi ve�nic ! 
— Martha ! exclam� domnul Jean, care c�zuse la 
picioarele ei, cînd te aud vorbind astfel mi se Mnge 
inima c� nu pot s�-�i r�spund : Da, mîine ne vom 
cununa la biseric� !... Mîine vei fi so�ia mea si nimic 
nu ne va mai putea desp�r�i !... Dar nu, mi-e cu 
neputin�� s� m� cunun cu tine. 
— Jean, zise domnul de Lauranay, ceea ce pare cu 
neputin�� azi... 
— Nu va fi mai tîrziu ! exclam� domnul Jean. Da 
domnule de Lauranay... R�zboiul acesta odios se va 
termina odat�... Atunci te voi reg�si, Martha �i voi 
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putea deveni so�ul t�u, f�r� s� am remu�c�ri... Vai, 
cum suf�r... 

�i nefericitul care se ridicase de pe scaun, se 
cl�tin� �i era gata s� se pr�bu�easc�. 

Domni�oara Martha se duse ling� el �i îi spuse pe 
un ton duios. 
— Nu am decît un cuvînt s�-�i spun. Jean... Oricînd 
m� vei reg�si a�a cum sînt acum ! în�eleg sentimentul 
care te face s� te compor�i astfel... Da, îmi dau seama, 
între noi exist� acum o pr�pastie... Dar jur pe ce am 
mai scump c� dac� nu voi fi a ta nu voi fi a nim�nui... 
niciodat� ! 

Doamna Keller cu un gest spontan îmbr��i�a pe 
domni�oara Martha strîngînd-o cu putere la piept. 
— Martha, zise ea, ceea ce f�ptuie�te fiul meu îl face �i 
mai demn de tine ! Da, mai tîrziu... nu în �ara asta în 
care n-a� mai vrea s� stau, ci în Fran�a... ne vom 
revedea. Vei deveni fiica mea, fiica mea adev�rat�... 

Doamna Keller rosti cu atîta c�ldur� fraza asta 
încît domnul Jean se duse �i o îmbr��i�a. 
— Mam�, mam�, atît putu el s� îngîne. 
— Jean, r�spunse Domni�oara Martha, mama ta e �i 
mama mea. 
Doamna Keller î�i desf�cu bra�ele �i amîndoi o 
s�rutar� prelung. 
În schimb dac� nu se celebrase cununia în fa�a 
oamenilor de vreme ce împrejur�rile actuale o 
f�cuser� eu neputin��, cel pu�in era s�vîr�it� înaintea 
lui Dumnezeu. Acum nu mai trebuiau hot�rîte clecît 
ultimele preg�tiri pentru plecare. 

�i într-adev�r, în seara aceea a r�mas stabilit ca 
s� p�r�sim Belzingen, Prusia �i în sfîr�it. Germania a 
c�rei declara�ie de r�zboi pricinuia atîta r�u 
francezilor. 
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Chestiunea procesului nu mai putea re�ine acum 
familia Keller. De altfel era sigur c� procesul Ya fi din 
nou aromat la o dat� pe care domnul Jean nu mai 
putea s-o a�tepte. 

În afar� de asta iat� ce se mai hot�rîse înc�. 
Domnul �i domni�oara de Lauranay precum �i sora 
mea �i cu mine, ne vom duce în Fran�a. În privin�a 
aceasta nu trebuiam s� �ov�im o clip�, de vreme ce 
eram francezi. Pentru doamna Keller �i fiul ei, 
convenien�ele cereau ca sa r�mîn� în str�in�tate, atîta 
timp cît va d�inui r�zboiul. În Fran�a, ar fi putut 
întîlni prusaci, în cazul c� �ara noastr� ar fi fost 
n�p�dit� de alia�i. Domnul Jean �i cu mama lui 
hot�rîr� deci s� se refugieze în Olanda, unde vor 
a�tepta sfîr�itul evenimentelor. Evident c� trebuiam 
s� plec�m cu to�ii �i s� ne desp�r�im la grani�a 
francez�. 

Odat� hot�rîrea asta luat� �i fiindc� preg�tirile 
noastre cereau citeva zile înc�, plecarea a fost fixat� la 
2 iulie. 

 
 

XI 

 
 

Începînd din ziua în care s-a iscat scena dintre 
domnul Jean �i domni�oara Martha, s-a produs o 
u�urare în situa�ia celor dou� familii. Domnul Jean �i 
domni�oara de Lauranay erau acum în situa�ia unor 
so�i care sîrit nevoi�i s� se despart� pentru un r�stimp 
oarecare. Partea cea mai periculoas� a c�l�toriei, 
adic� trecerea Germaniei, în mijlocul trupelor urmau 
s-o fac� împreun�. Apoi, se vor desp�r�i pîn� la 
sfîr�itul r�zboiului. Pe atunci nimeni nu prevedea c� 
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r�zboiul acesta era debutul unei lupte nesfîr�ite �i c� 
se va termina în profitul puterilor coalizate împotriva 
Fran�ei. 

Cît despre mine, voi putea ajunge în sfîr�it la 
regiment, �i speram s� sosesc la timp pentru ca 
sergentul major Natalis Delpierre s� fie la postul lui, 
cînd va fi nevoie s� se r�zboiasc� cu solda�ii prusaci �i 
austriaci. 

Preg�tirile de plecare trebuiau �inute de asemenea 
în secret. Principalul lucru era s� nu atragem, aten�ia 
�i în special aceea a agen�ilor de poli�ie. Era mai bine 
s� p�r�sim Belzingen f�r� �tirea nim�nui �i. s� fim 
astfel scuti�i de nepl�ceri. 

Eram sigur c� nu vom întîmpina nici o împo-
trivire. Se vede îns� c� uitasem pe locotenentul 
Frantz, c�ci iat� ce s-a întîmplat. 

Am spus mai sus c�, cu toate precau�iile luate, 
zvonul despre c�s�toria domnului Jean Keller cu 
domni�oara Martha de Lauranay, fusese r�spîndit în 
tot ora�ul. Totu�i ceea ce nu se �tia înc� e c�, în ajun, 
celebrarea cununiei fusese amînat� pentru mai tîrziu. 

De aceea, fiindc� ofi�erul credea c� domni�oara 
Martha se va m�rita în curînd, mi-era team� c�-�i va 
executa amenin��rile. 

Într-adev�r, Frantz von Grawert nu avea decît un 
singur mijloc de a împiedica sau de a amîna c�s�toria 
aceasta �i anume, sa provoace la duel pe domnul Jean 
�i s�-1 r�neasc� sau s�-1 ucid�. 

Dar ura lui va fi oare atît de puternic� încît s�-1 
fac� s� uite pozi�ia �i na�terea lui �i s� se bat� în duel 
cu domnul Jean Keller ? 
Ei bine, dac� s-ar fi gîndit la a�a ceva Frantz ar fi 
g�sit cu cine s� vorbeasc�. Numai c�, în împrejur�rile 
în care ne aflam, în momentul de a p�r�si teritoriul 
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prusac, trebuia s� ne temem de consecin�ele unui 
duel, a�a c� m� sim�eam foarte nelini�tit. Mi s-a spus 
c� locotenentul era grozav de sup�rat încît se putea 
preta foarte u�or la un act de violen��. 

Ce p�cat c� regimentul lui, nu primise înc� or-
dinul s� p�r�seasc� or��elul Belzingen ! Colonelul �i 
fiul lui ar fi fost acum departe, la Coblentz sau la 
Magdeburg. A� fi fost mai lini�tit atunci �i tot astfel �i 
sora mea care împ�rt��ea temerile mele. De zece ori 
pe zi m� îndreptam spre cazarm� ca s� v�d dac� se 
punea la cale vreo mi�care. Cea mai mic� preg�tire nu 
mi-ar fi sc�pat. Pîn� atunci îns� nimic nu indica vreo 
plecare. 

Dou� zile, adic� la 29 �i 30 iunie, nu s-a produs 
nici o schimbare. M� gîndeam cu bucurie c� nu mai 
aveam de stat la Belzingen decît dou�zeci �i patru de 
ore. 

Am spus c� trebuia s� c�l�torim cu to�ii. Totu�i, 
ca s� nu trezim b�nuielile, am hot�rît ca doamna 
Keller �i fiul ei s� nu plece în acela�i timp cu noi, în 
schimb s� ne întîlnim la cîteva leghe de Belzingen. 
Odat� dincolo de provinciile prusace, nu mai aveam 
s� ne temem de Kalkreuth �i de agen�ii lui. 

În ziua de 30, locotenentul trecu în mai multe 
rînduri prin fa�a casei doamnei Keller. Se oprise chiar 
ca �i cum ar fi avut de gînd s� intre �i s�-�i rînduiasc� 
el însu�i treburile. Prin jaluzelele trase îl vedeam, f�r� 
ca el s� �tie. Era . încruntat �i-�i fr�mînta pumnii; se 
vedea cit de colo c� era.sup�rat foc. M� a�teptam 
chiar dintr-un moment în-tr-altul s� deschid� u�a �i 
s� întrebe de domnul Jean Keller. Din fericire camera 
domnului Jean era situar� în partea cealalt� a str�zii, 
a�a c� dînsul n-a observat atitudinea ofi�erului. 
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Dar ceea ce n-a f�cut locotenentul în ziua aceea 
au f�cut-o al�ii pentru el. 

Pe la ora patru, un soldat din regimentul lui von 
Grawert întreb� de domnul Jean Keller. 

Acesta se afla numai cu mine acas� �i a luat 
cuno�tin�� de scrisoarea pe care i-a înmînat-o sol-
datul. 
Care nu iu îns� mîniat cînd o citi! 

Scrisoarea aceasta era redactat� în termeni foarte 
injurio�i pentru domnul Jean �i tot astfel pentru 
domnul de Lauranay. Da, ofi�erul von Grawert se 
coborîse pîn� într-atît încît insultase pe un om de 
vîrsta tat�lui domni�oarei Martha. în. acela�i timp 
Frantz se îndoia de curajul lui Jean Keller, un semi-
francez care nu putea fi brav decît pe jum�tate. El 
ad�ug� c� dac� rivalul lui n-ar fi la� va trebui s� 
primeasc� pe cei doi ofi�eri, martorii lui, care vor veni 
s�-1 vad� pe domnul Keller spre sear�. 
În ce m� privea eram sigur c� locotenentul Frantz �tia 
c� domnul de Lauranay se preg�tea s� p�r�seasc� 
Belzingen împreun� cu domnul Jean �i de aceea 
neascultînd decît de patima lui, ofi�erul vroia s� 
împiedice cu orice pre� aceast� plecare. 

Fa�� de insulta care se adres� nu numai dom-
nului Keller dar �i familiei de Lauranay, am crezut c� 
nu voi reu�i s� lini�tesc pe domnul Jean. 
— Natalis, îmi zise el cu o voce alterat� de mînie, n-
arn s� plec mai înainte de a nu pedepsi pe acest om 
obraznic. Am s�-i dovedesc c� un se-mi-francez, cum 
îmi spune, nu se teme de un german. 

Am vrut s� lini�tesc pe domnul Jean �i s�-i ar�t 
urm�rile pe care le putea avea o întîlnire cu 
locotenentul Frantz. Dac� îl r�nea pe acesta din urm� 
se putea a�tepta la represalii care ne-ar produce o 
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sumedenie de încurc�turi. În schimb dac� ofi�erul îl 
r�nea cum puteam pleca ? 

Domnul Jean nu vru s� m� asculte. În fond, îl 
în�elegeam. Scrisoarea locotenentului dep��ea orice 
limit�. Nu, — nu era îng�duit s� scrii asemenea 
lucruri. A! dac� a� fi putut lua afacerea asta pe seama 
mea ! S� întîlnesc pe acest insolent, s�-1 provoc la 
duel, indiferent de arm�, �i s� ne batem pîn� ce unul 
din noi ar fi c�zut în nesim�ire. �i acela care ar fi 
c�zut nu putea fi decît locotenentul. 

În sfîr�it, de vreme ce camarazii ofi�erului erau 
anun�a�i trebuia s�-i a�tept�m. 

Amîndoi au venit pe sear� la ora opt. 
Din fericire doamna Keller era atunci în vizit� la 

domnul de Lauranay. Era mai bine s� nu �tie nimic 
din cele ce aveau s� se petreac�. 

La rîndul ei, sora mea Irma ie�ise în ora� ca s� 
achite unele datorii diferi�ilor negustori de prin partea 
locului. Eram deci singur cu domnul Jean. 

Ofi�erii, doi locotenen�i, se înf��i�ar� cu arogan�a 
lor obi�nuit�, ceea ce nu m� mir� deloc, Voiau s� 
arate c� un nobil, un ofi�er cînd consimte s� se bat� 
cu un simplu burghez... Dar domnul Jean îi 
întrerupse repede spunîndu-le c� este la ordinele 
domnului Frantz von Grawert. Inutil de a ad�uga alte 
insulte la acelea pe care le con�inea scrisoarea de 
provocare. 

R�spunsul acesta fusese foarte nimerit, a�a c� 
ofi�erii s-au mai domolit pu�in! 
Unul din ei spuse alunei c� ar trebui rînduite f�r� 
mtîrziere condi�iile duelului. 

Domnul Jean r�spunse c� primea toate 
condi�iunile lor, în schimb cerea s� nu se pomeneasc� 
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nici un alt nume în afacerea asta �i ca duelul s� fie 
�inut secret. 

Ofi�erii nu f�cur� nici o obiec�ie cu atît mai mult 
cu cît domnul Jean le spusese c� va accepta toate 
condi�iile lor. 

Era în ziua de 30 iunie. Duelul fusese fixat pentru 
a doua zi la ora nou� diminea�a. întîlnirea trebuia s� 
aib� loc într-o p�durice care se afla pe drumul ce duce 
la Magdeburg. Domnul Jean primi condi�ia aceasta. 

Cei doi adversari trebuiau s� se bat� cu spada si 
duelul nu se va termina pîn� ce unul din adversari nu 
va fi pus în imposibilitatea de a mai lupta. 

�i condi�ia asta fu primit�. La toate propunerile 
ofi�erilor, domnul Jean nu r�spundea decît printr-o 
u�oar� înclinare a capului. 

Unul clin ofi�eri rosti atunci pe un ton obraznic, 
c� n�d�jduia c� domnul Jean Keller se va prezenta 
precis la ora fixat�... 

La insolen�a asta, domnul Jean r�spunse c� dac� 
domnul von Grawert nu va întîrzia, totul s-ar putea 
sfîr�i la ora nou� �i un sfert. 

Dup� r�spunsul acesta, cei doi ofi�eri se scular� 
în picioare �i dup� un scurt salut p�r�sir� casa. 
— �tii s� mînuie�ti spada ? l-am întrebat nu-maidecît 
pe domnul Jean. 
— Da, Natalis. Acum trebuie s� ne ocup�m de 
martori. Prime�ti s� fii unul din ei ? 
— Primesc �i m� simt mîndru de onoarea pe care mi-o 
faci ! în privin�a celuilalt martor, cred c� ai la 
Belzingen vre-un prieten care riu-�i va refuza acest 
serviciu ?  
— Prefer s� m� adresez domnului de Lauranay care 
sînt sigur, nu m� va refuza. 
— Fire�te c� nu te va refuza ! 
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— Ceea ce trebuie evident mai ales, Natalis, e ca 
Martha. mama �i sora d-tale s� nu afle ceva. E de 
prisos s� mai aib� alte nepl�ceri pe lîng� toate pe care 
le au. 
— Mama d-tale �i Irma or s� se întoarc� în curînd, 
domnule Jean �i de vreme ce nu vor p�r�si casa pîn� 
mîine, este cu neputin�� s� afle ceva... 
— A�a sper �i eu, Natalis, �i fiindc� n-avem timp de 
pierdut, s� mergem la domnul de Lauranay. 
— S� mergem domnule Jean, onoarea d-tale nu poate 
fi în mîini mai bune. 

Tocmai în clipa cînd ne preg�team de plecare, 
doamna Keller, Irma �i domni�oara de Lauranay î�i 
f�cur� apari�ia în salon. Domnul Jean spuse mamei 
lui c�. eram nevoi�i s� plec�m pentru o or� 

În chestia cailor necesari c�l�toriei. Totodat� o 
ruga ca în cazul c� vom întîrzia, s-o conduc� pe dom-
ni�oara. Martha acas�. 

Nici doamna Keller nici sora mea nu b�nuiau 
nimic. Totu�i, domni�oara de Lauranay arunc� o 
privire îndurerat� lui Jean Keller. 

Peste zece minute, am ajuns la domnul de Lau-
ranay. Era singur. Puteam vorbi în voie. 

Domnul Jean îl puse la curent cu situa�ia. îi ar�t� 
scrisoarea locotenentului von Grawert. Domnul de 
Lauranay o citi indignat. Nu ! Jean nu trebuia s� 
plece mai înainte de a fi sp�lat insulta aceasta. Se 
putea bizui deci, c�-i va servi de martor. 

Domnul de Lauranay voi s� se duc� atunci la 
doamna Keller spre a-�i relua nepoata. 

Am ie�it cîtesi trei. Pe cînd str�b�team, strada, 
ne-am încruci�at cu agentul lui Kalkreuth. îmi arunc� 
o privire care îmi p�ru ciudat�. �i fiindc� venea din 
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direc�ia casei doamnei Keller, am avut ca o presim�ire 
c� tic�losul era vesel deoarece f�ptuise o fapt� urît�. 

Doamna Keller, domni�oara Martha �i sora mea 
erau în s�li�a cîe jos. Oare ele �tiau ceva ? 
— Jean, zise doamna Keller, iat� o scrisoare pe care 
�i-a adus-o agentul lui Kalgreuth. 

Scrisoarea aceasta purta pecetea administra�iei 
militare. 

Iat� ce cuprindea : 
„To�i tinerii de origine prusac�, pîn� la dou�zeci �i 
cinci de ani, sînt invita�i s� se prezinte la regimentele 
care li se vor indica ulterior. 
„Numitul Jean Keller este încorporat în regimentul 
Leib, cu garnizoana la Belzingen unde se va înfiin�a 
mâine întîi iulie, înainte de ora unsprezece 
diminea�a". 
 
 

XII 

 
 

Ce lovitur� �i m�sura asta de încorporare luat� de 
guvernul prusac ! Jean Keller care nu împlinise înc� 
dou�zeci �i cinci de ani trebuia s� plece �i el ! �i înc� 
cu cine, cu, du�manii Fran�ei ! Fire�te, nu avea nici 
un mijloc ca s� se sustrag� de la obliga�ia aceasta.       

De altfel nu era oare datoria lui ? Nu era prusac ? 
S� dezerteze ? Nu, aceasta nu se putea cu nici un. 
chip. 

Apoi �i asta era culmea nenorocirii, domnul Jean 
trebuia s�-�i fac� serviciul într-un regiment, 
comandat de colonelul von Grawert, tat�l locote-
nentului Frânt, rivalul �i acum superiorul domnului. 
Keller. 
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Oare ce ar fi putut face mai r�u soarta pentru a 
cople�i familia Keller �i pe to�i acei care erau în 
leg�tur� cu aceast� familie ? 

Într-adev�r, era o adev�rat� binefacere c� aceast� 
c�s�torie fusese amînat� ! Se putea oare o nenorocire 
mai mare decît. s�-1 vezi pe domnul Jean, însurat de 
o zi numai, silit s� se bat� cu compatrio�ii so�iei lui ? 

Foarte îndurera�i, am r�mas cu to�ii t�cu�i. 
Lacrimi mari curgeau din ochii domni�oarei Mart-ha 
�i ai surorK mele. Doamna Keller nu plîngea. N-ar fi 
putut. St�tea nemi�cat� asemenea unei moarte. 
Domnul Jean, cu bra�ele încruci�ate, privea în jurul 
lui cu resemnare. în schimb eu eram nespus de 
mîniat. Oare oamenii care ne f�ceau atîta r�u nu vor 
da niciodat� socoteal� pentru f�r�delegile lor ? 
Atunci domnul Jean, zise : 
— Dragii mei, nu vreau s� v� stric planurile. Trebuie 
s� pleca�i mîine în Fran�a. Nu trebuie s� mai r�mîne�i 
o or� în �ara asta. Atît eu cît �i mama, aveam de gînd 
s� p�r�sim Germania. Acum nu mai e cu putin��. 
Natalis, vei pleca cu sora d-tale... 
— Voi r�mîne la Belzingen, Jean... r�spunse Irma. Nu 
pot s� p�r�sesc pe mama d-tale ! 
— Cum?... 
— �i noi vom r�mîne ! exclam� domni�oara Martha. 
— Nu, r�spunse doamna Keller, care se ridicase în 
picioare, pleca�i cu to�ii, eu voi r�mîne îns� aici... N-
am de ce s� m� tem de prusaci... oare nu sînt 
german� ? 
�i ea se îndrept� spre u�� ca �i cum contactul ei ne-ar 
fi seîrbit. 
— Mam� ! exclam� domnul Jean, repezindu-se la ea. 
— Ce vrei, dragul meu ? 
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— Vreau, r�spunse Jean, vreau ca �i tu s� pleci. 
Vreau s� te duci cu dîn�ii în Fran�a, în �ara ta ! Eu 
sînt soldat ! Regimentul meu poate pleca dintr-o zi 
într-alta... Vei fi singur�-singuratic� aici �i asta nu se 
poate... 
— Voi r�mîne, dragul meu... Voi r�mîne, de vreme ce 
nu po�i s� m� înso�e�ti... 
— �i cînd voi pleca din Belzingen ce-o s� faci ?... relu� 
domnul Jean care apucase bra�ul mamei lui. 
— Am s� te urmez, Jean. 

R�spunsul acesta fu rostit pe un ton atît de 
hot�rît încît domnul Jean nu mai zise nimic. Nu era 
momentul prielnic ca s� discute cu doamna Keller. O 
va convinge a doua zi ca s� renun�e la hot�rîrea ei. 
Oare o femeie putea s� înso�easc� o armat� ? La cîte 
pericole nu s-ar fi expus ? 

Repet îns� c�, în momentul de fa�� doamna Keller 
nu trebuia contrazis�. .Se va mai gîndi �i poate c� se 
va l�sa convins�. 

Dup� scena asta toat� lumea se desp�r�i, foarte 
mi�cat�. 

Doamna Keller nici nu o îmbr��i�ase m�car pe 
domni�oara Martha, pe care cu o or� înainte o 
considerase ca pe fiica ei. 

M-am retras în od�i�a mea. Nu m-am culcat 
fiindc� nici n-a� fi putut s� dorm. Nu m� gîndeam 
decît la Keller, înrolat în regimentul acesta �i poate 
sub ordinele locotenentului Frantz. Fel de fel de scene 
de violen�� se perindau prin mintea mea. Cum le va 
suporta oare domnul Jean din partea acestui ofi�er ? 
Va trebui totu�i fiindc� va fi soldat... Nu se va putea 
împotrivi, nici nu va putea schi�a m�car un gest de 
revolt� ! Grozava disciplin� prusac� îl va doborî sub 
greutatea ei !... Era îngrozitor pur �i simplu. 
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Soldat? Nu, înc� nu e soldat, îmi spuneam. Nu va 
fi decît mîine, dup� îndeplinirea formalit��ilor. Pîn� 
atunci e liber. 

Iat� cum ra�ionam, sau mai degrab� iat� diva-
ga�iile care îmi treceau prin minte, cu duiumul. 
Da, îmi repetam, mîine, la ora unsprezece cînd va fi 
încorporat, domnul Jean va fi soldat ! Pîn� atunci are 
dreptul s� se bat� cu Frantz... �i-1 va ucide... Trebuie 
s�-1 ucid�, altminteri locotenentul va avea 
nenum�rate prilejuri de a se r�zbuna. 

O ! ce noapte ani petrecut. N-a� dori una la fel 
nici celui mai înver�unat du�man al meu ! 

Pe la ora trei diminea�a, m-am trîntit îmbr�cat în 
pat. M-am sculat peste dou� ore �i f�r� s� fac cel mai 
mic zgomot, m-am dus s� trag cu urechea la u�a 
domnului Jean. 

�i dînsul era treaz. Mi se pare chiar c� scria. F�r� 
îndoial�, ultimele-i dispozi�ii în cazul c� întîinirea 
aceasta i-ar fi fatal� ! Din cînd în cînd f�cea cî�iva 
pa�i, apoi se a�eza din nou la mas� �i tocul îi luneca 
pe hîrtie. Nici un zgomot în cas�. Pretutindeni domnea 
o lini�te des�vîr�it�. 

Nevoind s�-1 tulbur pe domnul Jean, m-am retras 
în odaia mea �i, pe la �ase, m-am coborît în strad�. 

�tirea despre încorporarea tinerilor se r�spîn-dise 
în ora� �i a produs un efect neobi�nuit. M�sura 
aceasta atingea aproape .pe to�i tinerii din Belzingen, 
�i trebuie s� m�rturisesc, dup� cît am observat, c� a 
fost primit� cu o nepl�cere v�dit�, în definitiv, m�sura 
aceasta nu era pl�cut� mai ales c� familiile nu erau 
de loc preg�tite. 

Nimeni nu se a�tepta la dispozi�ia aceasta c� 
peste cîteva ore, tinerii trebuiau s� plece cu rani�a la 
spate �i arma pe um�r. 
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M-am plimbat nu �tiu cit timp prin fa�a casei. Am 
hot�rît cu domnul Jean ca s�-1 lu�m de-a-cas� pe 
domnul Lauranay pe la ora opt, ca s� mergem apoi în 
p�duricea unde trebuia s� aib� loc duelul. Dac� 
domnul de Lauranay ar fi venit la noi s-ar fi putut isca 
vreo b�nuial�. 

Am a�teptat pîn� la ora �apte �i jum�tate, domnul 
Jean nu ie�ise înc� din odaia lui. 

De asemenea nici doamna Keller nu coborîse înc� 
în salonul de jos. 

În clipa aceea m-am pomenit de-odat� cu Irma. 
— Ce face domnul Jean ? am întrebat-o. 
— Nu l-am v�zut, îmi r�spunse ea. Cu toate astea, nu 
cred s� fi ie�it... N-ai face r�u s� te duci la el... 
— Nu e nevoie, fiindc� l-am auzit plimbîndu-se prin 
odaie. 

�i atunci, am vorbijt nu de duel, sora mea nu 
trebuia s� �tie nimic, dar de situa�ia atît de grava pe 
care m�sura aceasta a încorpor�rii o crease lui Jean 
Keller. Irma era dezn�d�jduit�, �i numai gîndul de a 
se desp�r�i astfel de st�pina ei îin sfî�ia inima. 

Deodat� am auzit un zgomot la etajul de sus. Sora 
mea se înapoie �i-mi zise c� domnul Jean era cu 
doamna Keller. 

Mi-am închipuit c� vrea s-o îmbr��i�eze a�a cum 
f�cea în fiecare diminea��. Poate c�-i trecuse prin 
minte c� îmbr��i�area aceasta era ultima �i c� 
alc�tuia astfel un ultim r�mas bun. 

Pe la ora opt, domnul Jean se ivi în pragul casei. 
Irma plecase. 
Domnul Jean veni spre mine cu mîna întins�. 

— Domnule Jean, i-am zis, e opt �i trebuie s� 
mergem. 
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îmi f�cu un semn. afirmativ cu capul, ca �i cum un 
r�spuns l-ar fi costat prea mult. 

Sosise timpul ca s� mergem la domnul de 
Lauranay. 

Am luat-o deci pe strad�, dar de-abia am f�cut 
vreo trei sute de pa�i, c� ne-am pomenit cu un soldat 
care s-a oprit în fa�a domnului   Jean. 
— D-ta esti Jeanm Keller ? întreb� el. 
— Da. 
— Poftim ! 

�i militarul îi înmîn� o scrisoare. 
— Cine te-a trimis ? l-am întrebat. Domnul locotenent 
von Melhis. 

Era unul din martorii locotenentului Frantz. Un 
fior mi-a str�b�tut trupul. Domnul Jean deschise 
scrisoarea. 
Iat� con�inutul ei : 
„În urma noilor împrejur�ri, este exclus în prezent un 
.duel intre locotenentul Fratz von Grawert �i soldatul 
Jean Keller. 
R. G. von Melhs. 

Mi s-a urcat sîngele la cap ! Un ofi�er nu se poate 
bate cu un soldat, fie ! Dar Jean Keller nu era 
„soldat", cel pu�in pentru cîteva ceasuri înc�. 

Ba nu z�u ! Mi se pare c� un ofi�er francez nu s-ar 
fi comportat astfel. Ar fi dat satisfac�ie omului pe care 
1-a ofensat atît de grav ! Ar fi venit pe teren... ! 

M� opresc aici, altminteri a� spune prea multe... 
�i totu�i, oare duelul acesta era cu putin�� ? 

Domnul Jean rupse scrisoarea �i o arunc� cu un 
gest plin de dispre�. Dup� mi�carea buzelor lui am 
în�eles c� a exclamat : 
— Tic�losul ! 
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Pe urm� mi-a f�cut semn s�-l urmez �i ne-am 
întors spre cas�. 
Eram atît de mîniat, încît am stat afar�. Am plecat 

chiar f�r� s� �tiu m�car încotro m� îndreptam. 
Complica�iile acestea pe care ni ie rezerva viitorul, m� 
fr�mîntau din cale afar�. Tot ce �tiu e c� m-am dus 
s�-1 previn pe domnul de Lau-ranay c� duelul nu va 
mai avea loc. 

Se vede c� nu mai aveam no�iunea timpului, c�ci 
de-abia mi s-a p�rut c� l-am p�r�sit pe domnul Jean, 
cînd deodat�, pe la ora zece, m-am pomenit în fa�a 
casei doamnei Keller. 

Domnul �i domni�oara de Lauranay se aflau �i ei 
acolo. Domnul Jean se preg�tea s�-i p�r�seasc�. 

Trec peste scena care a urmat, fiindc� mi-ar lipsi 
mijloacele s-o descriu. M� voi m�rgini s� spun c� 
doamn� Keller se ar�t� foarte energic�, nevoind s� dea 
fiului ei o dovad� de sl�biciune. La rîndul lui, domnul 
Jean se st�pîni îndeajuns încît s� nu-�i arate durerea, 
în prezen�a mamei sale �i a domni�oarei de Lauranay. 

În clipa în care se desp�r�ir�, Jean �i domni�oara 
Martha se aruncar� înc� o dat� în bra�ele doamnei 
Keller... Apoi u�a casei se închise. 

Domnul Jean plecase !... De-acum încolo era 
soldat prusac... Oare ne va fi dat s�-1 mai vedem 
vreodat� '? 

Chiar în seara aceea, regimentul colonelului von 
Grawert primise ordinul s� se duc� la Borna, un 
s�tule� situat la cîteva leghii de Belzingen, lîng� 
frontiera districtului Postdam. 

Voi spune acum c� în ciuda tuturor sfaturilor pe 
care le-am dat cu to�ii doamnei Keller, n-am putut s-o 
convingem ca s� nu-�i urmeze fiul. Regimentul se 
ducea la Borna, spunea dînsa, voi merge �i eu într-
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acolo. În privin�a asta, însu�i domnul Jean n-a reu�it 
s-o fac� s� p�r�seasc� planul ei. 

Cît despre noi, plecarea noastr� trebuia s� se 
efectueze a doua zi. M� a�teptam la o scen� sfî�ietoare 
cînd sora mea î�i va lua r�mas bun de  la doamna 
Keller ! Irma ar fi voit s� r�mîn�, s� înso�easc� 
pretutindeni pe st�pîna ei... �i eu... n-a� fi avut t�ria 
s� m� împotrivesc. Doamna Keller refuz� îns� s-o ia, 
a�a c� sora mea a fost nevoit� s� se supun�. 

Dup�-amiaz�, ne-am terminat preg�tirile. Pe la 
cinci, îns� domnul de Lauranay primi vizita lui 
Kalkreuth în persoan�. 

Directorul poli�iei îi notific� în cîteva cuvinte c�, 
planurile lui de c�l�torie fiind cunoscute, se vedea 
nevoit s�-i dea ordin s� le suspende deocamdat�. 
Domnul de Lauranay trebuia s� a�tepte m�surile pe 
care guvernul urma s� le ia cu privire la francezii care 
domiciliau in prezent în Prusia. Pîn� atunci, 
Kalkreuth nu putea s� elibereze pa�apoarte, a�a c� o 
plecare era exclus�. 

Cît despre numitul Natalis Deipierre, lucrurile se 
complicau. Se vede c� fratele Irmei fusese denun�at c� 
era spion �i Kalkreuth care atîta a�tepta, se preg�tea 
s� m� trateze în consecin��! La urma urmei,, se poate 
s� fi aflat c� f�ceam parte din regimentul Royal-
Picardie. Evident c� pentru imperiali�ti era un succes 
arestarea unui soldat francez ! În timp de r�zboi, 
for�ele inamicului trebuie diminuate cu orice pre�.  

Pentru acest motiv, am fost arestat chiar în seara 
aceea, cu toate rug�min�ile surorii mele �i ale 
doamnei Keller �i am fost condus din etap� în etap� 
pîn� la Postdam unde în cele din urm� am fost închis 
într-o fort�rea��. 
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E de prisos s� mai spun mîniâ care m-a cuprins. 
Desp�r�it de to�i aceia pe care îi iubeam, neputînd s� 
plec spre a m� duce la postul meu, la frontier�, 
tocmai în clipa izbucnirii r�zboiului, aceasta era într-
adev�r o situa�ie nespus de nepl�cut� !... 

La ce bun s� mai în�ir toate necazurile mele. Voi 
spune numai c� n-am fost interogat, c� am fost pus la 
secret, c� n-am putut comunica cu nimeni �i c� �ase 
s�pt�mîni de-a rindul n-am primit nici o �tire de la 
nimeni. Dar istorisirea captivit��ii mele m-ar duce 
prea departe. De aceea rog pe prietenii mei din 
Grattepanche s� m� a�tepte pîn� ce le voi povesti 
verbal tot ce am îndurat. Pentru moment s� se 
mul�umeasc� s� afle c� timpul mi-a p�rut foarte lung 
�i c� orele se scurgeau cu o încetineal� extraordinar�. 
Cu toate astea eram mul�umit c� n-am fost înc� 
judecat, deoarece Kalkreuth îmi spusese c� situa�ia 
mea era grav�. V�zînd c� nimeni nu pomenea de 
judecat�, puteam s� m� a�tept s� r�mîn prizonier 
pîn� ia sfîr�itul campaniei. 

Totu�i, lucrurile nu s-au petrecut astfel. Peste o 
lun� �i jum�tate, la 15 august, comandantul fort�re�ei 
m-a pus în libertate �i am fost condus ia Belzingen, 
f�r� s� mi se fi spus m�car motivele pentru care am 
fost arestat. 

V� pute�i închipui fericirea mea rev�zînd pe 
doamna Keller, pe sora mea �i tot astfel pe domnul �i 
doamna de Lauranay, care nu plecaser� din 
Belzingen. 

Fiindc� regimentul domnului Jean r�m�sese tot la 
Born, doamna Keller nu se mi�case din Belzingen. 
Domnul Jean îi scria uneori, fire�te oridecîte ori 
putea. �i, cu toat� rezerva scrisorilor lui, se sim�ea 
toat� groz�via situa�iei prin care trecea. 
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Cu toate c� fusesem pus în libertate, n-aveam 
îns� voie s� stau în Prusia, ceea ce nu-mi p�rea de loc 
r�u. 

Într-adev�r, guvernul votase o decizie prin care 
to�i francezii erau expulza�i de pe teritoriul german, în 
ce ne privea, ni s-a acordat dou�zeci �i patru de ore ca 
s� p�r�sim or��elul Belzingen, �i dou�zeci de zile ca 
s� plec�m din Germania. 

Cu dou� s�pt�mîni înainte, ap�ruse manifestul 
ducelui de Brunswick care amenin�a Fran�a cu 
invazia alia�ilor. 

 
 

XIII 

 
 

Nu trebuia s� pierdem o clip�. Aveam aproape o 
sut� cinzeci de leghe de f�cut pîn� s� ajungem la 
grani�a francez�, o sut� cincizeci de leghe într-o �ar� 
inamic� pe' ni�te drumuri tixite de trupe în mar�, 
trupe. c�l�ri �i pedestre, f�r� s� mai punem la 
socoteal� convoaiele de tot felul. Cu toate c� ne-am 
asigurat de mijloacele de transport, se putea întîmpîa 
îns� ca ele s� ne lipseasc� într-o zi. în cazul acesta am 
fi fost nevoi�i s� mergem pe jos. Eram oare siguri de a 
g�si. la fiecare popas hanuri ca s� putem mînca �i s� 
ne odihnim ? Fire�te c� nu. Sigur, obi�nuit cu toate 
lipsurile �i cu mar�urile, a� fi putut ie�i din în-
curc�tur� ! Dar cu domnul de Lauranay, un b�trîn de 
�aptezeci de ani �i dou� femei, domni�oara Martha �i 
sora mea, nu puteai cere imposibilul. 

În sfîr�it, îmi voi cla toate silin�ele ca s� ajungem 
cu bine, în Fran�a. 
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A�adar, dup� cum am spus, nu aveam timp de 
pierdut. De altfel poli�ia era pe urmele noastre ca s� 
vad� dac� execut�m ordinul. Aveam dou�zeci �i patru 
de ore ca s� p�r�sim Belzingen �i dou�zeci de zile ca 
s� evacu�m Germania; ne ajungea în cazul îns� c� n-
am fi fost opri�i pe drum. Pa�apoartele pe care ni le-a 
dat Kalkreuth chiar în seara aceea, nu erau valabile 
decît. pentru dou�zeci de zile. Odat� termenul acesta 
trecut, puteam fi aresta�i, �i închi�i pîn� la sfîr�itul 
r�zboiului ! Cît despre pa�apoarte, ele impuneau un 
itinerar de la care ne era interzis s� ne dep�rt�m �i 
trebuiau vizate în satele �i ora�ele indicate pe ele. 

În afar� de asta, era mai mult ca probabil c� 
evenimentele se vor desf��ura cu o grab� nespus�. 
Poate c� luptele începuser� chiar la frontier�. 

La manifestul ducelui de Brunswick, na�iunea, 
prin gura deputa�ilor ei, a r�spuns a�a cum se cuvine, 
�i pre�edintele Camerei rostise cuvintele acestea 
r�sun�toare : „Patria este în pericol !" 

În ziua de 16 august dis-de-diminea��, eram gata 
de plecare �i am pus în ordine toate afacerile noastre. 
Casa domnului de Lauranay trebuia s� r�mân� în 
grija unui servitor b�trîn, elve�ian de origine �i care 
era de mult� vreme în serviciul lui. Omul acesta 
cumsecade, pe devotamentul c�ruia domnul de 
Lauranay se putea bizui, va �ti s� fac� pe inamic s� 
respecte casa st�pînului s�u. 

Cît despre casa doamnei Keller, pîn� cînd va g�si 
un mu�teriu care s-o cumpere, urma s� fie locuit� de 
servitoarea, care era de na�ionalitate prusac�. 

Chiar în diminea�a acelei zile, am aflat c� re-
gimentul domnului Jean p�r�sise Borna îndreptîndu-
se spre Magdeburg. 
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Domnul de Lauranay, domni�oara Martha, eu �i 
sora mea am f�cut o ultim� încercare ca s� hotc�rîm 
pe doamna Keller s� vin� cu noi. 
— Nu dragii mei, nu st�rui�i, r�spunse ea. Chiar azi 
am s� m� duc la Magdeburg. Am presim�irea c� se va 
întîmpla o mare nenorocire �i vreau s� fiu acolo ! 

Am în�eles c� toate sfor��rile noastre vor fi za-
darnice �i c�, doamna Keller nu va reveni niciodat� 
asupra hot�rîrii pe care o luase. Nu ne mai r�mânea 
decît s� ne lu�m r�mas bun de la dînsa, dup� ce i-am 
indicat ora�ele �i satele prin care poli�ia ne silea s� 
mergem. 

Iat� în ce condi�iuni trebuia s� se efectueze 
c�l�toria noastr�. 

Domnul de Lauranay poseda o caret�  veche de 
care nu .se mai slujea. Careta aceasta îmi p�ruse 
convenabil� pentru parcursul acesta de o sut� cinci-
zeci leghe pe care trebuiam s� le str�batem. Era u�or 
de c�l�torit în timp de pace din pricin� c� g�seai cai la 
fiecare etap�, dar acum cu ocazia r�zboiului, 
majoritatea cailor fiind rechizi�iona�i pentru serviciul 
armatei, nu mai puteai s� te bizui pe ei, încît riscai s� 
r�mîi în loc. 
De aceea, ca s� înl�tur�m inconvenientul acesta, am 
hOt�rit s� proced�m altfel. Am fost îns�rcinat de 
domnul de Lauranay s� cump�r doi cai buni, f�r� s� 
m� uit la pre�. Fiindc� m� pricepeam, am f�cut o 
achizi�ie bun�. Apoi, ca s� ne lipsim de oficiile unui 
vizitiu, am hot�rît s� îndeplinesc eu însumi serviciul 
acesta care, fire�te, a fost primit. �tiam s� mîn, a�a c� 
toat� lumea putea fi lini�tit�. 

La 15 august, la orele opt diminea�a totul era 
gata. Nu mai aveam altceva de f�cut, decît s� m� urc 
pe capr�. Ca arme posedam o pereche de pistoale cu 
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care puteam �ine în loc pe r�uf�c�tori, iar în privin�a 
merindelor aveam pentru citeva zile. Se stabilise ca 
domnul �i domni�oara de Lauranay s� stea în fund, 
iar sora mea în fa��. Purtam o hain� groas� �i pe 
deasupra un palton cu care puteam s� înfrunt f�r� 
grij� vremea rea. 

Ne-am luat r�mas bun pentru ultima oar� de la 
doamna Kelîer, întrebîndu-ne îngrijora�i dac� vom mai 
avea ocazia s� ne întîlnim. 

Timpul era destul de frumos, dar se anun�a o 
c�ldur� mare peste zi. De aceea am hot�rît s� aleg 
dou� ore cînd c�ldura va fi mai mare, spre a l�sa caii 
s� se odihneasc� �i s� prind� astfel puteri noi. 

Am plecat în cele din urm�, pocnind din bici ca s� 
îndemn caii s� alerge mai iute. 
Dup� ce arn trecut por�ile ora�ului, am mers destul 
de bine fiindc� drumurile nu prea erau tixite de 
trupele �i convoiurile care se îndreptau spre Coblentz. 

De la Belzingen, nu sînt decît dou� leghe pîn� la 
Borna unde am ajuns peste o or�. 

În or��elul acesta, st�tuse în garnizoan� cîteva 
s�pt�mîni regimentul colonelului von Grawert. Acum 
îns� regimentul plecase la Magdeburg, unde doamna 
Keller inten�iona s� se duc� spre â-1 vedea pe domnul 
Jean. 

Domni�oara Marina sim�i o emo�ie adînc� pe cînd 
str�b�team str�zile or��elului Borna. Se gîndea la 
domnul Jean care, sub ordinele locotenentului Frantz, 
mergea probabil pe drumul de la care trebuia s� ne 
îndep�rt�m acum, conform iti-nerariului stabilit de 
Kalkreuth. 

Nu. m-am oprit la Borna, deoarece nu voiam s� 
poposesc decît peste patru leghe mai departe, la 
grani�a care delimiteaz� în prezent provincia Bran-
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deburg. Dar, pe vremea aceea, dup� vechile împ�r�iri 
ale teritoriului german, porneam acum pe drumul 
Saxei. 

Se f�cuse orele dou�sprezece cînd am ajuns la 
punctul acesta al frontierei. Cîteva deta�amente de 
cavalerie se stabilise aici. La o cotitur� a �oselei se 
afla un han unde arn poposit trei ore. 

Prima grij� pe care am avut-o ajungînd la han, a 
fost s� dau de mincare cailor., în timpul primei zile, 
mi se p�rea prudent s� îngrijesc cît mai bine 
animalele ca s� nu fie surmenate. 

În acela�i timp trebuia s� ne viz�m aici pa�a-
poartele. Calitatea noastr� de francezi ne-a atras 
citeva priviri piezi�e. Dar ce ne p�sa, de vreme ce 
aveam toate actele în regul�. De altfel, de vreme ce 
trebuia s� p�r�sim �ara într-un timp de, nu puteam fi 
aresta�i in drum. 

Planul nostru era s� r�mînem noaptea la Zerbst. 
Afar� doar de cazurile excep�ionale, ne-am hot�rît în 
principiu, s� nu c�l�torim decît peste zi. Drumurile 
nu p�reau destul de sigure pentru ca s� ne 
aventur�m noaptea pe ele. Prea mul�i punga�i 
str�b�teau �inuturile a�a c� nu voiam s� ne expunem. 
Voi mai ad�uga c� în �inuturile acestea care se 
apropie de nord, noaptea este scurt� în august. Soa-
rele r�sare înainte de orele trei diminea�a �i apune la 

nou�. Popasul nu va dura deci prea mult, ci exact 
timpul necesar odihnei oamenilor �i animalelor. 
Evident c� dac� va fi nevoie s� punem um�rul, vom 
face-o cu drag� inim�. 

De la grani��, unde tr�sura noastr� se oprise pe la 
dou�sprezece, pîn� la Zerbst, sînt �apte sau opt leghe. 
Putem face a�adar, drumul acesta între orele trei 
dup�-amiaz� �i opt seara. 
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Totu�i, mi-am dat bine seama c� trebuie s� ne 
a�tept�m �i la întîrzieri 

Chiar în ziua aceea, am avut de furc� cu un fel de 
samsar de cai, un tin�r înalt �i slab, foarte vorb�re� �i 
care voia cu orice pre� s� rechizi�ioneze tr�sura �i caii 
no�tri. Spunea c� rechizi�ia aceasta e pentru Stat. Ce 
fars� ! îmi închipui c� Statut era el, cum a zis Ludovic 
al XV-lea �i c� samsarul voia s� rechizi�ioneze caii 
pentru el. 

Dar oricine ar fi fost, individul acesta, trebuia mai 
întîi s� respecte pa�apoartele �i semn�tura di-
rectorului poli�iei. Totu�i am pierdut aproape o or� ca 
s� parlament�m cu tic�losul acesta. în sfîr-�it, tr�sura 
porni ia galop ca s� câ�tig�m timpul pierdut. 

Ne aflam atunci pe teritoriul care formeaz� azi 
principalul Anhalt. Drumurile erau mai pu�in tixite, 
fiindc� grosul armatei prusace se îndrepta mai spre 
nord, spre Magdeburg.  

Am ajuns f�r� prea multe dificult��i la Zerbst, un 
fel de or��el ele mic� importan��, lipsit de aproape 
orice confort, unde ani sosit la nou� seara. Se vedea 
cît de colo c� tot felul de oameni f�r� câpâtîi trecuser� 
pe acolo �i c� nu se siliser� sa devasteze tot ce le 
ie�ise în cale. Ori cît de pu�in preten�ios ar fi cineva, 
cred c� nu înseamn� mare lucru s� ceri un ad�post 
pentru noapte. Or, ad�postul acesta, — în mijlocul 
tuturor caselor, închise dintr-un sentiment de 
prevedere, — de abia dac� am putut s�-1 g�sim. Am 
crezut chiar c� vom fi nevoi�i s� r�mînem în tr�sur� 
peste noapte. La urma urmei noi ca noi, dar caii ? Nu 
le trebuia oare de mîncare �i un ad�post ? M� 
gîndeam la ei înainte de toate �i m� înfioram la gîndul 
c� s-ar putea s� ne lipseasc� pe drum ! 
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Am propus deci s� pornim mai departe ca s� 
ajungem la alt� halt�, — Acken, bun�oar�, o localitate 
situat� la vreo trei leghe jum�tate de Zerbst. Puteam 
ajunge aici înainte de miezul nop�ii, cu riscul de a fi 
plecat a doua zi la zece spre a nu lua niinic din 
repauzul cailor. 

Cu toate astea, domnul de Lauranay ne-a atras 
aten�ia c� va trebui s� trecem Elba pe un pod foarte 
îngust �i f�r� balustrad� �i c� ar fi mai bine s� 
proced�m ta trecerea asta în timpul zilei. 

Domnul de Lauranay. nu se în�ela. Trecerea Elbei 
ne putea procura oarecare dificult��i. 

În afara de asta trebuie s� mai men�ionez c� 
domnul de Lauranay cuno�tea foarte bine teritoriul 
german de la Belzingen pîn� la grani�a francez�. Cî�iva 
ani în �ir, pe cînd tr�ia înc� fiul lui, f�cuse în mai 
multe rînduri drumul acesta, pe care se orienta u�or 
cu ajutorul h�r�ii. în schimb eu, c�l�toream pe 
drumul acesta de abia pentru a doua oar�. Domnul de 
Lauranay, era a�adar, o c�l�uz� foarte pre�ioas� �i 
care merita toat� ascultarea. 

În sfîr�it, tot câutînd cu punga în min� un ad�-
post la Zerbst, am sfîr�it prin a g�si unul, atît pentru 
noi, cît �i pentru cai. Am mai g�sit de mînca-re, ceea 
ce ne-a bucurat mult fiindc�, �ineam s� economisim 
proviziile pe cale le aveam cu noi. 
Am petrecut astfel noaptea, mai bine chiar decît am 
sperat, în or��elul Zerbst. 
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XIV 

 
Cu pu�in înainte de a ajunge la Zerbst, tr�sura 

noastr� a str�b�tut teritoriul care formeaz� prin-
cipatul Anhalt cu cele trei ducate ale lui. A doua zi, 
trebuia s� ne îndrept�m spre sud ca s� ajungem la 
or��elul Acken situat in teritoriul Saxei — azi 
districtul Magdeburg. Pe urm� vom trece din nou prin 
Anhalt în timp ce vom porni spre Bern-sburg, capitala 
ducatului cu acela�i nume. De acolo ne vom înapoia 
pentru a treia oar� în Saxa, de-a lungul districtului 
Merseburg. Iat� ceea ce era pe atunci, confedera�ia 
germanic� cu sutele ei de state pe care le-ai fi putut 
str�bate repede, fire�te, cu mijloace perfec�ionate de 
comunica�ie. 

F�r� îndoial� c� itinerariul acesta, mi-a fost 
explicat de domnul de Lauranay. Dînsul îmi ar�ta 
harta, �i cu degetul îmi indica pozi�ia provinciilor, 
situa�ia principalelor ora�e �i direc�ia cursurilor de 
ap�. Negre�it c� nu la regiment am putut urma un 
curs de geografie. �i apoi dac� a� fi putut citi m�car ! 

Vai ! am fost nevoit s�-mi întrerup deodat� lec-
�iile, tocmai cind începusem s� leg vocalele cu 
consoanele. �i bietul meu profesor, domnul   Jean, 
care fusese luat în armat� împreun� cu to�i tinerii de 
vîrta lui ! 

În sfîr�it, s� nu mai insist�m asupra acestor lu-
cruri triste �i s� ne relu�m c�l�toria. 

Înc� din ajun spre sear�, timpul de�i era c�l-
duros, amenin�a a ploaie. Cerul era acoperit aproape 
în întregime de nori. De abia dac� pe alocuri se mai 
vedea un petec senin de cer. în ziua aceea, am minat 
repede caii, deoarece voiam s� ajungem înainte de 
ivirea nop�ii la Bernsburg, — o etap� de vreo 



 ~ Jules Verne – Drumul Fran�ei ~ 

~94~ 

 

dou�sprezece leghe. Puteam ajunge cu condi�ia s� nu 
se strice vremea sau s� avem vreo piedic� pe drum. 

Or, tocmai Elba ne bara drumul, a�a c� m� te-
meam s� nu ne oprim acolo mai mult decît ar fi 
trebuit. 

Am plecat din Zerbst la �ase diminea�a �i am 
ajuns peste dou� ore pe malul drept, al Elbei, un 
fluviu mare �i frumos, cu malurile rîpoase �i acoperite 
de trestii. 

Din fericire norocul ne-a favorizat. Am trecut cu 
bine podul în mai pu�in de un sfert de or�. îmi 
spuneam c� dac� lucrurile vor merge astfel cu toate 
apele pe care le aveam de trecut, nu vom avea de ce s� 
ne plîngem. 

Am ajuns în or��elul Acken pe care l-am str�b�tut 
f�r� s� ne oprim �i am luat-o spre Bernsburg 

M� sileam s� merg cît mai bine, pe drumurile 
acestea primitive care nu aduceau de loc cu acelea de 
azi. �oselele acestea erau pe atunci ni�te fî�ii înguste 
care l�sau mult de dorit mai ales în timpul ploilor. 
Dar ce puteam s� facem, a�a c� am fost nevoi�i s� ne 
acomod�m cu împrejur�rile. 

Pîn� la dou�sprezece am mers bine. Cu toate 
astea, pe la unu dup�-amiaz�, din fericire în timpul 
popasului, ne-am pomenit cu un regiment de panduri. 
Pentru prima oar� în via�� mi-a fost dat s� v�d 
cavalerii ace�tia austrieci, adev�rat soi de barbari. 
Porneau în galop ridicînd în urma lor un nor uria� de 
praf care se în�l�a spre cer, în vîrtejul acesta, nu 
vedeai decît mantalele lor ro�ii �i c�ciulile lor negre. 

Am avut noroc c� ne aflam gara�i pe partea 
cealalt� a drumului, la ad�postul lizierii unei p�durici 
de plopi. Austriecii nu ne-au v�zut, altminteri cine �tie 
ceea ce s-ar fi putut întîmpla. Caii no�trii ar fi putut 
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foarte bine s� convin� acestor panduri �i tot astfel 
tr�sura noastr� ofi�erilor lor. 

Fire�te c� dac� ne-am fi aflat în mijlocul �oselei, 
pandurii nu ar fi a�teptat s� le facem loc �i ne-ar fi 
c�lcat pur �i simplu. 

Pe la orele patru dup�-amiaz�, am semnalat 
domnului de Lauranay un punct destul de ridicat, 
care domina cîmpia la vre-o leghe, în direc�ia vestului. 
— Trebuie s� fie castelul din Bernsburg, îmi r�spunse 
el. 

Într-adev�r, castelul acesta, situat în vîrful unei 
coline se vede de la o mare dep�rtare. 

Am dat bice cailor �i peste o jum�tate de or� am 
str�b�tut ora�ul Bernsburg unde actele noastre au 
fost verificate. Apoi, foarte obosi�i, dup� ce am trecut 
rîul Saale, am ajuns la Alstleben,- pe la orele zece 
seara. Am petrecut o noapte bun�. Eram g�zdui�i într-
un hotel destul de confortabil, unde nu se aflau 
g�zdui�i    ofi�eri austrieci,    ceea    ce ne-a fâcut 
mult� pl�cere �i am plecat a doua zi, precis la orele 
zece diminea�a. 

N-o s�-mi pierd timpul s� descriu ora�ele, tîrgurile 
�i satele. Nu le vedeam decît în treac�t, deoarece nu 
c�l�toream de pl�cere, ci, c�l�toream ca ni�te oameni 
expulza�i dintr-o �ar�, pe care de altfel o p�r�sisem 
f�r� nici o p�rere de r�u. 

Ceea ce ne preocupa în aceste localit��i, era s� nu 
ni se întîmple nimic sup�r�tor �i s� ne putem urma 
drumul in lini�te. 

În ziua de 18 august, am ajuns pe la amiaz�, la 
Hettstadt. Am trebuit s� trecem rîul Wipper, c�ruia la 
regiment i-am fi spus Vipera, nu departe de o 
exploatare de mine de aram�. Pe la trei am sosit la 
Limbach, apoi dup� ce am trecut de Mansfeld, 
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dominat de o colin� înalt� pe care o dez-mierda o raz� 
de soare în mijlocul ploii �i în sfîr-�it Sangerhausen, 
pe Gena, tr�sura noastr� a str�b�tut un �inut bogat în 
mine. În sfîr�it, spre sear� am ajuns la Artern. 

Ziua aceasta de c�l�torie a fost într-adev�r obo-
sitoare, am f�cut aproape , cincisprezece leghe �i abia 
un singur popas. De aceea am dat o îngrijire special� 
cailor, hran� din bel�ug �i un bun culcu� pentru 
noapte. E drept c� aceasta constituia o mare 
cheltuial� dar, domnul de Lauranay nu se uita la bani 
în privin�a asta �i avea perfect� dreptate. într-o 
c�l�torie ca a noastr�, caii jucau un rol primordial. 

A doua zi, am plecat la opt dup� ce am avut cîteva 
dificult��i cu hangiul. �tiu bine c� nimic nu e mai 
adev�rat ca vorba aceea, frate, frate, dar brînza-i pe 
bani ; totu�i, proprietarul hotelului din Arterh, a fost 
cu adev�rat cel mai mare exploatator pe care l-am 
v�zut vreodat�. 

În timpul acestei zile vremea a fost cît se poate de 
rea. Furtuna a izbucnit cu pu�in timp dup� plecarea 
noastr�. Fulgeriie ne orbeau iar tunetele îngrozeau 
caii, uda�i de ploaia toren�ial� care c�dea f�r� 
contenire. 

A doua zi, la 19 august, vremea s-a mai lini�tit 
de�i era toi a ploaie. Cîmpul era sc�ldat de rou� �i cu 
toat� briza care adia, c�ldura era cople�itoare. Terenul 
era deluros �i caii tot urcînd, începuser� sa dea 
semne v�dite de oboseal�. Am prev�zut în curînd c� 
va trebui s� le dau un repaus de dou�zeci �i patru de 
ore ; speram ins�, c� înainte de a face acest popas s� 
ajungem la Gotha. 

De îndat� ce-am ajuns la Heldmungen, situat pe 
rîul Schmuke, neam oprit. 
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În definitiv, am dus-o destul de bine de patru zile 
de cînd am p�r�sit Be'lzingen. �i îmi spuneam : 
— Dac� am fi c�l�torit cu to�ii, cum ne-am fi stîns în 
fundul tr�surii ca s� facem loc doamnei Keller �i fiului 
ei ! în sfir�it! 

Conform itinerariului nostru, treceam atunci prin 
�inutul care alc�tuie�te districtul Erfurth, unul din 
cele trei districte ale provinciei- Saxa. Drumurile 
destul de bune, îng�duiau s� mergem repede. Fire�te 
c� a� fi mers �i mai repede înc�, dac� n-a� fi avut un 
accident la o roat�, accident care n-a putut fi reparat 
decît la Weissensee de c�tre un fierar nu tocmai de 
soi. 

Dac� etapa a fost lung� în ziua aceea, în schimb 
eram sus�inu�i de speran�a de a ajunge spre sear� la 
Gotha, unde trebuia s� ne odihnim, cu condi�ia de a 
g�si un ad�post bun. 

Nu pentru mine, Dumnezeule mare ! Voinic cum 
eram, puteam s� îndur multe, ci pentru domnul �i 
domni�oara de Lauranay, care cu toate c� nu se 
plângeau, p�reau foarte obosi�i. Sora mea Irma în 
schimb, p�rea c� suport� bine c�l�toria. 

De la cinci diminea�a pîn� la nou� seara, am f�cut 
vreo opt leghe �i am intrat în teritoriul Saxa Coburg. 
în sfîr�it, la orele unsprezece, tr�sura noastr� s-a 
oprit la por�ile ora�ului Gotha. Am pl�nuit s� poposim 
aci dou�zeci �i patru de ore. Bie�ii no�tri cai aveau tot 
dreptul la o odihn� de o noapte �i o zi. Se vede c� 
.atunci cînd i-am ales, am avut mîna fericit�. Hot�rit, 
e o mare satisfac�ie pe care o ai atunci, cînd ai nimerit 
un lucru bun ! 

Am spus c� am sosit de-abia la unsprezece la 
Gotha, Citeva formalit��i la por�ile ora�ului, ne-au 
pricinuit o mic� întirziere. Nu mai încape îndoial� c� 
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dac� n-am fi avut actele în regul� am fi fost aresta�i. 
Agen�ii civili �i militari se întreceau care mai de care 
cu severitatea. Era un adev�rat noroc c� guvernul 
prusac, pronun�înd expulzarea noastr� ne-a procurat 
�i mijloacele de a o pune în aplicare. Am conchis de 
aici c� dac� am. fi voit s� execut�m primul nostru 
plan �i anume s� plec�m înainte de încorporarea 
domnului Jean, Kalkreuth nu ne-ar fi dat niciodat� 
pa�apoarte �i n-am fi putut ajunge astfel la grani��. 

Trebuia s� mul�umim mai întîi lui Dumnezeu �i 
pe urm� Majest��ii sale Frederic Wilhelm, c� ne-a 
facilitat c�l�toria. Cu toate astea graba stric� treaba, 
dup� cum gl�suie.�te un vechi proverb, a�a c� nu 
trebuia s� ne bucur�m prea devreme. 
Exist� hoteluri, bune la Gotha. Am g�sit u�or patru 
camere bune �i un grajd pentru cai la hotelul „La 
Armata Prusac�". Cu toat� p�rerea de r�u pe care mi-
o producea întîrzierea aceasta, trebuia s� ne 
resemn�m. Din fericire din cele dou�zeci de zile de 
c�l�torie care ne-au fost h�r�zite, de autorit��ile 
germane, trecuser� de abia patru �i am f�cut aproape 
un sfert din parcurs. 

Prin urmare, dac� am fi mers tot a�a, trebuia s� 
ajungem la grani�a francez� la termenul fixat. Nu 
doream decît un singur lucru �i anume ca, regimentul 
Royal-Picardie s� nu intre în lupt� decît în ultimele 
zile ale lunii august, ca s� pot lua �i eu parte. 

A doua zi pe la opt diminea�a, m-am coborît în 
vorbitorul hotelului, unde m� a�tepta sora mea. 
— Domnule de Lauranay �i domni�oara Martha ?... 
am întrebat-o. 
— Nu s-au dat înc� jos, îmi r�spunse Irma �i trebuie 
s�-i l�s�m pin� la ora prînzului... 
— Prea bine, Irma ! Dar tu unde te duci ? 



 ~ Jules Verne – Drumul Fran�ei ~ 

~99~ 

 

— Nic�ieri, Natalis. Dup� mas� îns� am s� ies pu�in 
în ora� ca s� fac diferite cump�r�turi... Dac� ai vrea 
s� m� înso�e�ti ?... 
— Cu pl�cere, drag�. Pîn� atunci am s� mai hoin�resc 
pe str�zi. 

�i iat� c� m-am dus în ora�. 
Ce s� v� spun de Gotha. Nu prea am v�zut lucru 

mare. în schimb am v�zut trupe de toate armele �i 
convoiuri cîte pofti�i. Goarnele sunau neîncetat. La 
gîndul c� to�i solda�ii ace�tia vor porni împotriva 
Fran�ei, mi se strîngea inima. Era dureros s� te 
gînde�ti c� p�mîntul patriei va fi poate cotropit de 
ace�ti str�ini ! Cî�i camarazi nu vor muri oare în 
vreme ce vor ap�ra p�mîntul Fran�ei ? Da, trebuia s� 
fiu la   postul meu ca �� pot lupta cu ei, fiindc� 
sergentul major Delpierre nu voia s� fie o curc� 
plouat� sau un sedentar ! 

Dar s� revin la ora�ul Gotha. Am str�b�tut cîteva 
cartiere �i am v�zut diferite biserici frumoase, ale 
c�ror clopotni�e se profilau în zare. Hot�rît îns�, erau 
prea mul�i solda�i pe str�zile ora" �ului, a�a c� aveam 
impresia c� m� aflam într-o cazarm�. 
M-am întors la unsprezece, dup� ce am avut grij� s� 
vizez pa�apoartele, a�a cum gl�suia ordinul. Domnul 
de Lauranay era înc� în odaia lui cu domni�oara 
Martha. Biata fat� era prea îndurerat� ca s� simt� 
nevoia de a se plimba în ora�. �i era �i firesc ! 

De altfel ce ar fi v�zut ? Numai lucruri care -i-ar fi 
amintit situa�ia domnului Jean. Dar unde era dînsul ? 
Doamna Keller putuse da de el, sau cel pu�in putuse 
s� urmeze regimentul lui ? Cum c�l�torise oare femeia 
aceasta curajoas� ? Ce ar putea face dînsa în cazul c� 
s-ar fi întîmplat vreo nenorocire ? Vai ! era un lucru 
îngrozitor s� te gînde�ti c� domnul Jean, soldat 
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prusac, s-ar fi luptat împotriva unei ��ri pe care o 
iubea, pe care ar fi fost fericit s� aib� dreptul s-o 
apere �i pentru care �i-ar fi v�rsat bucuros sîngele ! 

Nu mai încape   îndoial� c� masa a fost trist�. 
Domnul de Lauranay voise ca s� mînc�m în odaia lui. 
într-adev�r, cî�iva ofi�eri germani veneau regulat s� ia 
masa în restaurantul    hotelului  „La Armata 
prusac�”, a�a c� era bine s�-i evit�m. 

Dup�-mas�, domnul �i domni�oara de Lauranay 
r�m�seser� cu sora mea la hotel, în vreme ce m-am 
dus s� v�d dac� nu lipsea nimic cailor. Hotelierul m-a 
înso�it la grajd. Am v�zut c� omul acesta voia s� m� 
fac� s� vorbesc mai mult decît trebuia, în privin�a 
domnului de Lauranay, a c�l�toriei noastre �i a unor 
lucruri care nu-1 priveau. Aveam de-a face cu un 
palavragiu, dar ce mai palavragiu !... De aceea am fost 
foarte rezervat si nu i-am spus mai nimic. 

La orele trei am ie�it împreun� cu sora mea, 
pentru cump�r�turi. Deoarece Irma vorbea bine 
hruba german�, se sim�ea în largul ei pretutindeni — 
atît pe str�zi cît �i în pr�v�lii. Cu toate astea se 
cuno�tea imediat c� eram francezi, ceea ce f�cea ca s� 
nu fim bine primi�i. 

Între trei �i cinci, am f�cut o sumedenie de 
cump�r�! uri încît am cutreierat aproape în întregime 
ora�ul. 

Doarece a� fi voit mult s� aflu ceea ce se petrecea 
în Fran�a, am sf�tuit-o pe Irma s� trag� cu urechea la 
tot ce se vorbea pe str�zi �i în pr�v�lii. �l cu toate c� 
nu era de loc prudent, nu �ov�iam s� ne apropiem de 
grupurile in care se vorbea cu o oarecare însufle�ire. 

Într-adev�r, ceea ce am putut afla nu era defel 
pl�cut pentru noi francezii. La urma urmei, era îns� 
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mai bine s� afl�m ve�ti, fie chiar rele, decît s� tr�im 
într-o ignoran�� des�vîr�it�. 

Am mai v�zut de asemenea o sumedenie de afi�e 
lipite pe zidurile caselor. Majoritatea nu anun�au 
decât mi�c�ri de trupe sau rechizi�ii pentru armat�. în 
r�stimpul acesta, sora mea se oprea din cînd în cînd 
in dreptul lor spre a citi primele rînduri. 

Unul din aceste afi�e mi-a atras deodat� aten�ia. 
Era scris cu litere mari negre. Parc�-1    v�d �i azi, cu 
hîrtia-î galben� lipit pe zîdul pr�v�liei unui cizmar. 
— Ia vezi, Irma, ce este cu afi�ul acesta. Ceea ce se 
vede acolo nu sînt cifre ?... 

Sora mea se apropie de pr�v�lia cizmarului �i în-
cepu s� citeasc�... 

O ! ce strig�t a mai scos ea ! Din fericire c� eram 
singuri �i c� nu ne-a auzit nimeni. 

Iat� ce cuprindea afi�ul : 
„1000 fiorini recompes� aceluia care va preda_pe 
soldatul Jean Keller din   Belzingen,  condamnat  la 
moarte  pentru  c� a lovit un ofi�er din  regimentul 
Leib, în vreme ce regimentul se afla în mar� spre 
Magdeburg. 
 
 

XV 

 

 

Cum ne-am înapoiat, eu �i sora mea, la hotelul 
„La Armata Prusac�", ceea ce ne-am vorbit, iat� lu-
cruri pe care nu mi le mai aminti ! Poivte.] c� nu ne-
am vorbit de loc ? S-ar fi putut observa tulburarea 
noastr� �i atunci cine �tie ce s-ar fi întîmplat. Atît ne 
mai trebuia, ca s� ajungem în fa�a autorit��ilor 



 ~ Jules Verne – Drumul Fran�ei ~ 

~102~ 

 

germane. Am fi fost interoga�i, aresta�i poate, dac� s-
ar fi aflat leg�turile care ne uneau de familia Keller !... 

În sfîr�it am ajuns în odaia noastr�, f�r� s� 
întîlnim pe nimeni. Eu �i sora mea voiam mai în �ii s� 
lu�m o hot�rîre înainte de a revedea pe domnul �i pe 
domni�oara de Lauranay, astfel ca s� ne în�elegem in 
privin�a atitudinei noastre. 

Amîndoi st�team acum în odaia Irmei, prvindu-ne 
foarte îndurera�i, f�r� s� îndr�znim s� ne spunem o 
vorb�. 
— Nenorocitul !... Nenorocitul !... Ce a f�cut! exclam� 
în sfîr�it sora mea. 
— Ce a f�cut ? i-am r�spuns. A f�cut ceea ce a�i fi 
f�cut �i eu în locul lui ! Probabil c� domnul Jean a 
fost maltratat, înjurat de tic�losul acesta de Frantz ... 
Domnul Jean l-o fi b�tut... ceea ce trebuia s� se 
întîmple mai curînd sau mai tîrziu... Da �i eu a�i fi 
procedat la fel. 
— Bietul Jean !... Bietul Jean !... îngîn� sora mea. în 
vreme ce-o podidir� lacrimile. 
— Vino-�i în fire, Irma,... Nu-�i face inim� rea ! 
— Condamnat la moarte !... 
— Ce are de-aface, de vreme ce a fugit. Acum a sc�pat 
de urm�ritorii lui �i ori unde ar fi te rog s� crezi c-o 
duce mai bine decît în regimentul tic�lo�ilor de 
Grawert, tat�l �i fiul ! 
— �i recompensa de o mie de fiorini care se f�-
g�duie�te aceluia care îl va preda... 
— O ! suma asta nu e înc� în buzunarul nim�nui, 
Irma, �i probabil c�. nimeni nu va pune vreodat� mîna 
pe ca ! 
— �i cum va putea s� scape, bietul Jean ! Fapta lui 
este cunoscut� în �oale satele �i ora�ele Germaniei ! 
Exist� doar atî�ia tic�lo�i care nu a�teapt� altceva 
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decît s�-1 denun�e ! Cei mai buni n-ar voi s�-1 
g�zduiasc� m�car pentru o or� ! 
— Nu-�i face inim� rea, draga mea ! i-am r�spuns. 
Totul nu este pierdut, atîta timp cît n-a fost prins 
înc�... 
— Natalis ! Natalis... 

— �i apoi chiar dac� ar fi prins, poate sc�pa... In 
afar� de asta. domnul Jean. a putut foarte bine s� 
fug� �i s� se afle acum într-un ad�post sigur... 
Tr�ie�te �i nu e omul care s� se lase prins a�a cu una 
cu dou�. 

Dac� vorbeam astfel, n-o f�ceam, m�rturisesc, 
numai în scopul de a lini�ti pe Irma. Nu, eram convins 
de cele ce spuneam. Fire�te c� partea cea mai grea 
pentru domnul Jean, dup� ce 1-a lovit pe Frantz, a 
fost fuga. Ei bine, izbutise, �i se vede c� nu era u�or 
de pus mîna pe el, de vreme ce a-fi�ele f�g�duiau o 
recompens� de o mie de fiorini oricui va reu�i s�-1 
predea autorit��ilor germane. Nu, nu voiam s�-mi 
pierd speran�a, cu toate c� sora mea era foarte 
îngrijorat�. 

— Dar doamna Keller ? zise ea. 
— Da ! Ce se f�cuse doamna Keller ?... Putuse s� 
ajung� la Magdeburg ? �tia ea ce se petrecuse cu fiul 
ei ?... înso�ea ea oare pe domnul Jean în fuga lui ? 
— S�rmana femeie !... S�rmana mam� !... repet� sora 
mea. De vreme ce s-a dus la Magdeburg, nu se poate 
s� nu fi aflat c� fiul ei a fost condamnat la moarte... 
Vai Doamne î Dumnezeule ! Cîte dureri îi mai 
h�r�ze�te ! 
— Irma, i-am r�spuns, lini�te�te-te. te rog. Dac� te-ar 
auzi cineva ? �tii doamna Keller este o femeie 
energic�. Poate c� domnul Jean e cu dînsa. 
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Dac� vorbeam a�a lini�tit, lucrul e totu�i firesc 
fiindc� de felul meu nu m� las niciodat� prad� dez-
n�dejdii. 
— Dar Marina ?... întreb� sora mea. 
— P�rerea mea e sa nit-i spunem nimic, i-am 
r�spuns. E mai bine a�a, Irma. Vorbindu-i am risca s-
o facem s�-�i piard� curajul. C�l�toria va mai dura 
înc� mult, �i domni�oara Martha are nevoie de curaj. 
Dac� ar afla ce s-a petrecut, c� domnul Jean este 
condamnat la moarte, c� a fugit, c� s-a fixat premiu 
pentru capul lui, biata fat� n-ar mai tr�i... Ar refuza 
chiar s� ne mai urmeze. 
— Da, ai dreptate. Natalis ! Trebuie s� p�str�m îns� 
taina aceasta �i fa�� de domnul de Lauranay ? 
— Fire�te, Irma. La ce ne-ar folosi dac� i-am 
împ�rt��i-o. A ! dac� ne-ar fi cu putin�� s� reg�sim pe 
doamna Keller �i pe domnul Jean. Dar timpul nostru 
este m�surat. în curînd am fi aresta�i, �i nu v�d 
întrucît arestarea noastr� i-ar folosi domnului Jean... 
Haide, Irma, trebuie s� ne împ�c�m cu situa�ia 
noastr� �i deocamdat�, f� în a�a fel, încît domni�oara 
Martha s� nu observe c� ai plîns ! 
— Dar dac� iese în ora�, Natalis �i cite�te afi�ul ? 
— Irma, i-am r�spuns, este prea pu�in probabil c� 
domnul �i domni�oara de Lauranay s� ias� seara în 
ora� de vreme ce n-au ie�it peste zi... De altfel, seara e 
cam greu s� po�i citi un afi�. Nu avem deci de ce s� ne 
temem. �i acum draga mea, f�-�i curaj �i procedeaz� 
astfel ca s� nu se �tie nimic. 
— Da, Natalis, simt c� ai dreptate !... Da, o s� �in 
închis� înl�untrul meu toat� suferin�a mea adîn-c�... 
E greu, dar ce s�-i faci... 

La cinci diminea�a eram în picioare. Am trezit pe 
oameni s� nu poat� b�nui nimic. 
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Dup� masa de sear�, în timpul c�reia am vorbit 
verzi �i uscate pentru ca s� nu se observe figura trist� 
a Irmei, domnul �i domni�oara de Lauranay 
r�m�seser� în odaia lor. Prev�zusem aceasta �i îmi 
p�rea bine. Dup� o vizit� la grajd, m-am dus din nou 
în odaia lor �i i-am îndemnat s� se culce devreme. Vo-
iam s� plec�m la cinci diminea�a, deoarece trebuia s� 
facem un drum dac� nu foarte lung, cel pu�in foarte 
obositor, de-a lungul unui �inut muntos. 

Ne-am culcat. în ce m� prive�te am dormit prost. 
Toate întâmpl�rile zilei mi s-au perindat prin minte, 
încrederea pc care am sim�it-o cînd a fost vorba s� 
ridic moralul surorii mele, îmi lipsea acum... Lucrurile 
mergeau prost... Jean Keller era urm�rit... Oare nu 
e�ti ve�nic demoralizat cînd nu po�i dormi ? 

La cinci diminea�a eram în picioare. Am trezit pe 
to�i �i ne-am dus s� înh�m�m caii la tr�sur�. Ardeam 
de ner�bdare s� p�r�sesc ora�ul acesta. 

La �ase ne-am suit în tr�sur� �i am pornit, caii 
fiind odihni�i, au f�cut cinci leghe f�r� s� facem vreun 
popas, dup� care am ajuns în regiunea muntoas� a 
Turingiei. 

Aici drumul se îngreuna �i trebuia s� mergem în-
cet.  
Nu c� mun�ii ar fi fost grozav de înal�i, bun�oar� ca 
Pirineii sau Alpii, totu�i drumul era anevoios în 
special pentru cai. Aproape c� nici nu exista �osea pe 
vremea aceea, ci numai ni�te defileuri strimte de-a 
lungul unor p�duri de brazi sau de stejari. Unecri 
drumurile erau atît de înguste, încît p�reau adev�rate 
poteci, pe care tr�sura noastr� de-abia dac� avea loc. 
Din cînd în cînd, m� coboram de pe capr� ca s� mîn 
caii de c�p�stru, deoarece �oseaua pe care mergea 
tr�sura noastr�, era br�zdat� de ambele p�r�i de pr�-
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p�stii adinei, în fundul c�rora �erpuiau cîteva pîrîia�e. 
Ori de cite ori drumul era prea anevoios, domnul de 
Lauranay, nepoata lui �i sora mea se d�deau jos din 
tr�sur� �i o luau pe jos. Mergeau cu to�ii, plini de 
curaj, f�r� s� se plîng�. Dealtfel, trebuia s� facem 
popasuri dese ca s� l�s�m caii s� r�sufle. 

Îmi p�rea bine c� nu spusesem nimic domnului 
de Lauranay despre domnul Jcan c�ci, dac� sora mea 
în ciuda ra�ionamentelor mele s-a l�sat prad� dezn�-
dejdii, oricine î�i poate închipui ceea ce ar fi îndurat 
domni�oara Martha �i tot astfel �i bunicul. ei. 

În ziua asta de 21 august, n-am f�cut nici cinci 
leghe, în linie dreapt� bineîn�eles,- c�ci drumul f�cea 
atîte� înconjururi, încît uneori aveam impresia c� ne 
întoarcem de unde am venit. 

Poate c� ne-ar fi fost necesar� o c�l�uz� ? Dar n-
aveam în cine s� ne încredem ! în împrejurarea de fa�� 
ar fi fost mai mult decît o impruden��. Nu, era de o. 
mie de ori mai bine s� ne bizuim pe noi în�ine. 

De altminteri, domnul de Lauranay str�b�tuse în 
atâtea rînduri Turingia încît se orienta f�r� prea mult� 
b�taie de cap: Partea cea mai grea era s� te orientezi 
în mijlocul p�durilor. Reu�eai totu�i c�l�u-zindu-te 
dup� soare, fiindc� soarele este o c�l�uz� sigur� �i 
apoi nu e de origine german�. 

Tr�sura noastr� s-a oprit pe la ora opt seara, la 
liziera unei p�duri de fagi ce acoperea lan�ul mun�ilor 
Thuerienger — Walks. Ar fi fost o impruden�� s� 
înaint�m mai departe. 

Prin locurile acestea, nu se afl� nici un han, nici 
m�car o colib� de p�durari. Trebuia s� dormim în 
tr�sur�, sau sub primii copaci ai p�durii. 

Am cinat cu proviziile pe care le-am luat cu noi. 
Am desh�mat caii. Fiindc� iarba cre�tea din bel�ug la 
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poalele mun�ilor i-am l�sat s� pasc� în voie, întrucit 
inten�ionam s� veghez noaptea asupra lor. Am sf�tuit 
pe domnul de Lauranay, pe domni�oara Martha �i pe 
sora mea s� se duc� în tr�sur� unde cel pu�in aveau 
un ad�post, deoarece începuse s� cad� o ploaie 
sub�ire �i rece. 

Domnul de Lauranay se oferi s� vegheze cu mine 
noaptea. Am refuzat. Veghiile astea nu sînt bune 
pentru un om de vîrsta lui. De altfel, eu ce treab� 
aveam ? înf��urat în paltonul meu, nu eram de 
comp�timit. Am trecut prin situa�ii mult mai grele, în 
cîmpiile din America unde iarna este nespus de aspr�, 
a�a c� nu m� îngrozea perspectiva unei nop�i albe sub 
Cerul liber. 

În sfîr�it, totul a mers de minune. Lini�tea noastr� 
n-a fost tulburat� o clip�. în definitiv tr�sura prezenta 
acela� confort pe care îl avea o camer� de hotel în 
�inuturile acestea. Bine învelit, puteai dormi comod de 
n-ar fi fost grija care fr�-mînta pe to�i în privin�a celor 
dragi care erau departe... 

Pe cînd se lumin� de ziu�, pe la orele patru 
domnul de Lauranay p�r�si tr�sura, propunîndu-mi 
s� vegheze în locul meu, astfel ca s� m� pot odihni �i 
eu o or� dou�. Tcmîndu-m� s� nu-1 sup�r dac� l-a� 
refuza din nou, am primit �i dup� ce m-am înf��urat 
bine în paltonul meu, am tras un pui de somn 
stra�nic. 

La �ase jum�tate eram cu to�ii în picioare. 

— Trebuie s� fii obosit, domnule Natalis ? m� întreb� 
domni�oara Martha. 

— O ! nu, domni�oar�, am dormit foarte bine în vreme 
ce bunicul d-tale veghea !  
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— Natalis cam exagereaz�, r�spunse domnul de 
Lavranay zîmbind �i noaptea viitoare o s�-mi dea 
voie... 
— Nu se poate, domnule de Launaray, i-am r�spuns 
pe un ton voios. Asta ar mai trebui, ca st�pînul s� 
veghieze pîn�, în zori în vreme ce sluga... 
— O ! slug� ! exclam� domni�oara Martha. 
— Da, slug�, vizitiu... Oare ru sînt vizitiu, dar un 
vizitiu îndemînatic în orice caz ! Hai s� spun po�ta� 
dac� vrei cu orice chip s�-mi menajezi amorul 
propriu, ceea ce nu înseamn� îns� c� nu sînt 
servitorul d-voastr�... 
— Nu e�ti prietenul nostru, r�spunse domni�oara 
Martha întinzindu-i mana, �i înc� ce! mai devotat pe 
care ni 1-a dat Dumnezeu ca s� ne duc� în Fran�a. 
— O ! cit e�ti de bun� domni�oar�. Ce n-ai face oare 
pentru ni�te oameni care î�i spun cuvinte care î�i merg 
drept la inim� ! Da, am putea ajunge cu bine la 
grani�� �i tot astfel doamna Keller �i fiul ei... 

Cît despre mine, dac� ocazia se va ivi s� m� 
devotez din nou pentru ei... �i dac� va trebui s�-mi 
dau via�a... Amen ! cum zice preotul din satul meu. 

La �apte am pornit din nou. Oricîte obstacole s-ar 
fi prezentat în ziua aceasta de 21 august, trebuia, s� 
fac în a�a fel încît s� str�batem Turingia înainte de 
ivirea nop�ii. 

Primele ore ale c�l�toriei s-au efectuat destul de 
greu, deoarece din pricina urcu�urilor trebuia la tot 
pasul s� ne d�m jos din tr�sur�. În definitiv mergeam 
mai mult pe jos. 

Pe la dou�sprezece ani ajuns în punctul cel mai 
înalt al muntelui c�ruia, dac� nu m� în�el, i se spune 
Gebauer. În prezent nu ne mai r�m�sese decît s� ne 
coborîm spre vest. De aci încolo drumul era în papt�. 
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Fire�te c� n-ar fi trebuit s� mergem prea repede din 
pricina accidentelor ce s-ar fi putut produce la 
coborî�. 

Vremea era tot a ploaie. În schimb dac� nu 
plouase înc�, cerul era acoperii. În întregime cu nori 
de�i �i grei. M� temeam, �i pe drept, de o furtun�. 

Într-adev�r, pe la orele �ase dup�-amiaz�, câteva 
fulgere despicar� aerul. în dep�rtare se auzea tunetul 
�i furtuna se apropia din ce în ce. 

Domni�oara Martha, ghemuit� în fundul tr�surii, 
adîncit� în gînduri, nu prea p�rea speriat�. Sora mea 
închidea ochii �i st�tea nemi�cat�. 

— N-ar fi mai bine s� facem un popas ? m� întreb� 
domnul de Lauranay. 

— Ba da, i-am r�spuns �i m-a� opri cu condi�ia îns� 
s� g�sim un loc prielnic pentru ca s� putem sta peste 
noapte. Pe panta asta e cu. neputin��. 

— Fii prudent, Natalis. 

— N-avea nici o grij�, domnule de Lauranay. Nici n-
am terminat bine vorba, c� un fulger uria� înfii�ur� 
caii �i tr�sura, izbind un plop care se afl� la dreapt� 
noastr�. Din fericire, arborele c�zuse în direc�ia 
p�durii.Caii se speriar� �i am sim�it c� nu mai eram 
st�pîn pe ei. Cu toate sfor��rile pe care le-am f�cut, 
coborîr� în galop panta. Eram orbi�i acum de fulgere, 
iar tunetele ne asurzeau pur �i simplu. Dac� bietele 
animale z�p�cite ar fi deviat pu�in din drum, tr�sura 
ar fi c�zut imediat în pr�p�stiile care br�zdau �oseaua 
Deodat� se rupse frîri�. Caii mai liberi porneau acum 
cu mai mult� furie. O catastrof� inevitabil� ne 
amenin�a. 

Deodat� se produse o ciocnire. 
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Tr�sura se izbise de trunchiul unui copac. H��u-
rile �i oi�tea s-au rupt, iar caii se avîntaser� în pr�-
pastie. 

Tr�sura, spre norocul nostru fusese oprit� în loc 
de trunchiul copacului. Din fericire nu s-a întîm-plat 
nici un accident dc persoane. De�i fusesem trîntit de 
pe capr�, n-am p��it nimic. M-am dus s� examinez 
tr�sura ale c�rei ro�i din fa�� erau sf�rîmate. 

Ce situa�ie trist� ! Ce s� ne facem acum, lipsi�i de 
mijloacele de locomo�ie, în mijlocul acestui �inut 
pustiu ? Ce noapte grozav� am petrecut ! 

A doua zi, la 23 august, am trebuit s� pornim 
înainte, dup� ce am p�r�sit tr�sura, pe care n-o mai 
puteam întrebuin�a chiar dac� al�i cai ar fi înlocuit pe 
aceia pe care i-am pierdut. 

Am f�cut un pachet cu proviziile �i efectivele 
noastre pe care le purtam acum pe um�r cu ajutorul 
unui b�� �i am pornit cu to�ii, eu în frunte �i în urma 
mea Irma, domni�oara Martha �i bunicul ei. Nu cred 
c� am f�cut mai mult de trei leghe în ziua aceea. Cînd 
ne-am oprit spre sear�, soarele care apunea, lumina 
cîmpiile care se întind spre vest, la poalele mun�ilor 
Turingiei. 

 
 

XVI 

 
 

Situa�ia era grav� �i trebuia s� se mai agraveze 
înc�, dac� nu giiseam o tr�sur� �i ni�te cai de vînzare. 
Înainte de toate, trebuia s� g�sim îns� un ad�post 
pentru noapte. Pe urm� vom vedea ce e de f�cut. 

M� sim�eam foarte stînjenit. Prin împrejurimi nu 
se afla nici o colib�. Nu �tiam ce s� fac, cînd deodat�, 
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luînd-o spre dreapta, am z�rit un fel de colib� care se 
afla în mijlocul p�durii. 

Coliba aceasta nu avea nici u�i nici ferestre, totu�i 
oricît de pu�in confortabil� era, constituia îns� un 
ad�post. 

Cerul, care fusese pîn� acum senin, se înnora 
deodat�. V� pute�i închipui bucuria, mea g�sind co-
liba aceasta care în lipsa tr�surii, era un ad�post 
pre�ios pentru noi. 

Domnul de Lauranay fusese foarte afectat de 
accidentul întîmplat, mai ales din pricina nepoatei lui. 
Pîn� la grani�� mai aveam înc� de umblat. Cum se va 
sfîr�i c�l�toria noastr� ? Vom avea oare timpul s� 
p�r�sim Germania, la termenul fixat, acum cînd eram 
nevoi�i s� mergem pe jos ? în prezent îns� principalul 
lucru era ad�postul, vom avea pe urm� tot timpul s� 
discut�m în vederea m�surilor ce trebuiau luate. 

În interiorul colibei, care p�rea c� nu mai fusese 
locuit� de mult, p�mîntul era acoperit cu un strat de 
iarb�. Probabil c� într-însa se refugiau din cînd în 
cînd, p�storii care î�i duceau turmele la p��unat în 
mun�ii Turingiei. Jos se vedeau cîmpiile Saxei, în 
direc�ia or��elului Fulga, de-alungul teritoriilor 
Rinului de Sus. 
Sub razele soarelui care apunea, cîmpiile acestea 
p�reau oarecum roditoare. Cu toate c� nu erau 
întinse ca în palm�, se vedea cît colo, c� erau mai 
u�oare de str�b�tut decît drumul pe care l-am f�cut 
din Gotha pîn� aici. 

Odat� instala�i în colib�, âm preg�tit împreun� cu 
sora mea, masa de sear�. Domnul �i domni�oara de 
Lauranay, foarte obosi�i de drum de-abia dac� 
mîncaser�. Irma de asemenea nu se atinse de cina 
asta modest�.  
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— R�u face�i c� nu mînca�i, le repetam intr-una. întîi 
hrana �i apoi odihna, iat� metoda soldatului în 
campanie. Trebuie s� prindem puteri, a�a c� e 
necesar s� m�nînci, domni�oar� Martha. 
— Chiar dac� a� vrea s� m�nînc, dragul meu Natalis, 
îmi r�spunse ea, mi-ar fi cu neputin��... Mîine 
diminea��, înainte de plecare, voi încerca s�-m�nînc 
ceva. 
— R�u faci, domni�oar�, i-am r�spuns. 
— Fii pe pace, n-o s� te fac de rîs mîine în timpul 
drumului, fiindc� n-o s� r�mîn în urm�. 

Toat� st�ruin�a mea a fost în zadar de�i mîncam 
de zor ca s� slujesc de exemplu. Eram hot�rît s� prind 
puteri, ca �i cum m-a�i fi preg�tit pentru o munc� 
foarte grea a doua zi. 

În apropierea colibei, se afla un pîrîu cu ap� 
limpede. Cîteva pic�turi din apa aceasta amestecat� 
cu rachiu, era de-ajuns s� fac� o b�utur� r�coritoare. 
Domni�oara Martha consim�i s� bea dou�, trei 
pic�turi. Domnul de Lauranay �i sora mea, o imitar�, 
ceea ce le-a prins bine. 

Apoi cîte trei se duser� în colib� unde se culcar� 
�i adormir� în curînd. 

Am f�g�duit c� m� voi culca �i cu, dar cu inten�ia 
de a nu-mi �ine f�g�duiala. Dac� am spus c� m� voi 
culca, o ca domnul de Lauranay ar fi voit s� vegheze 
cu mine �i nu trebuia s�-i impun acest surplus de 
oboseal�. 

lat�-m� deci plimbîndu-m� de colo pîn� colo, ase-
menea unei santinele. Ori cine î�i poate închipui c� a 
sta de veghe nu e un lucru nou pentru un soldat. 
Luasem dou� pistoale cu mine, fiindc� paza bun� 
trece primejdia rea. 
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De aceea hot�rîsem s� m� împotrivesc somnului, 
de�i îmi sim�eam pleoapele grele. Uneori cînd eram 
prea obosit, veneam s� m� mai întind pu�in în colib�, 
cu urechia a�intit� la cele mai mici zgomote. 

Noaptea era foarte întunecoas�. Nici o stea nu se 
vedea pe bolta cereasc�. Luna disp�ruse �i ea 
printre nori. 

Totu�i, dac� un foc s-ar fi aprins undeva în p�-
dure, l-a� fi z�rit imediat de la o leghe dep�rtare, 
fiindc� aveam ni�te ochi buni care scrutau întu-
nericul. 

Nici un suflu nu tulbura firea ; afar� era o lini�te 
des�vîr�it� ca atunci cînd vremea e a ploaie. 

Cu toate astea trebuie s� m�rturisesc c� lini�tea 
nu era îns� atît de des�vîr�it�, de vreme ce se auzea 
un zgomot, un fel de �uierat continuu care reproducea 
semnalele regimentului Royal-Picardie. Oricine î�i 
poate închipui c� cel care flu-era astfel, nu era altul 
decît sergentul major Natalis Delpierre, care se l�sa 
prad� obiceiurilor lui. 

�i pe cînd fluieram astfel, m� gîndeam la trecut. M� 
gîndeam la tot ce se petrecuse la Belzingen de cînd am 
sosit acolo, amînarea c�s�toriei în clipa cind trebuia 
s� se s�vîr�easc�, e�uarea duelului cu locotenentul 
von Grawert, încorporarea domnului Jean, expulzarea 
noastr� din Germania. Pe urm�, întrez�ream, în viitor, 
o sumedenie de dificult��i : Jean Keller al c�rui cap 
fusese pus la pre�, fugind de teama condamn�rii lui, 
doamna Keller care îl c�uta, ne�tiind unde s�-1 
g�seasc� !... 

�i, dac� fusese descoperit, dac� fusese  denun�at 
de ni�te tic�lo�i care voiau s� ia prima de o mie de 
florini ?... Nu, nu-mi venea s� cred a�a ceva. îndr�zne� 
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�i hot�rit, domnul Jean nu era omul care s� se lase 
prins a�a, cu una cu dou�. 

În vreme ce m� gîndeam la toate astea, sim�eam 
c� mi se închid pleoapele. M-am sculat atunci, ne-
voind s� adorm. Îmi p�rea r�u c� firea era atît de 
lini�tit� în timpul acestei nop�i �i întunericul atît de 
nep�truns. �i-mi trebuia o sfor�are constant� a voin�ei 
ca s� nu cedez oboselii. 

În r�stimpul acesta, orele treceau. Cît putea s� fie 
ceasul ? Trecuse oare de miezul nop�ii ? Probabil, c�cj 
noaptea e scurt� în epoca aceea a anului. M� uitam 
pe cer doar doar oi vedea vreun punct luminos. Dar 
nimic nu semnala înc� ivirea zorilor. Se  vede deci c� 
m� în�elasem �i c� era mai devreme decît îmi 
închipuiam. 

Mi-am adus atunci aminte c�, în timpul zilei, 
domnul de Lauranay, dup� ce a consultat harta, mi-a 
spus c� primul ora� principal prin care vom trece era 
Tann, situat în districtul Cassel, în provincia Hesse-
Nassau. Acolo ne-ar fi cu putin�� s� înlocuim tr�sura. 
Ne trebuia un mijloc de locomo�ie cu care s� putem 
ajunge în Fran�a. Totu�i, ca s� ajungem la Tann mai 
aveam de f�cut vreo dou�sprezece leghe. Pe cînd m� 
gîndeam astfel, am tres�rit de-o-dat�. 

M-am sculat numaidecît �i am tras cu urechea. 
Mi s-a p�rut c� am auzit o detun�tur�. Era oare un 
foc de arm� ? 

Aproape imediat, am auzit o a doua detun�tur�. 
Nu mai înc�pea îndoial� c� era un foc de arm�. Ba. 
chiar mi s-a p�rut c� am v�zut o flac�r� spintecînd 
întunericul. 

În situa�ia în care ne aflam, în mijlocul unui �inut 
aproape pustiu, ne puteam teme de orice. O band� de 
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ho�i putea s� ne atace �i atunci cum s� ne împotrivim 
? 

Trecuse un sfert de or�. N-am voit s� trezesc pe 
domnul de Lauranay. Era posibil îns� c� focul acesta 
de arm� s� fi fost al unui vîn�tor... în tot cazul, dup� 
scînteia pe care a produs-o arma, am socotit distan�� 
la vreo jum�tate de leghe. 
Am r�mas în picioare, nemi�cat, cu privirea �intit� în 
direc�ia aceasta. Nemaiauzind nimic, am început s� 
m� lini�tesc �i m-am întrebat chiar dac� n-a fost jocul 
unei iluzii a auzului sau a ochiului. Uneori crezi c� nu 
dormi �i totu�i dormi. Ceea ce iei drept, o realitate nu 
este decît impresia fugar� a unui vis. 

Hot�rît s� înfrunt cu orice pre� somnul, am în-
ceput din nou s� m� plimb în lung �i în lat, fluie-rînd 
f�r� s�-mi dau seama, semnalele regimentului meu. 
Am înaintat chiar vreo sut� de pa�i în p�dure. 

În curînd mi s-a p�rut c� aud un fî�îit u�or. De-
oarece credeam c� e o vulpe sau un lup, am scos 
pistolul de la brîu gata s� trag. 

De-o dat�, îns�, mi s-a p�rut c� v�d o umbr� care 
se repede spre mine... Am tras la întîmplare. 

Dar o dat� cu detun�tura armei, am v�zut un om 
în fa�a mea...L-am recunoscut numaidecît : era Jean 
Keller 

 
 

XVII 

 
 

La zgomotul detun�turii, domnul de Lauranay, 
domni�oara Martha �i sora mea se trezir� imediat �i 
ie�ir� din colib�. în omul care venea cu mine din 
p�dure, nu putuser� ghici pe domnul Jean, nici pe 
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doamna Keller care venea �i ea dup� noi. Domnul 
Jean se repezi la ei. înainte de a fi rostit vreo vorb�, 
domni�oara Martha îl recunoscuse �i îl îmbr��i�a. 
— Jean, îngîn� ea. 
— Da, Martha !... Eu �i mama.. în sfîr�it. Domni�oara 
de Lauranay se arunc� în bra�ele doamnei Keller. 

Deoarece nu trebuia s� s�vîr�im vreo impruden��: 
— S� mergem în colib�, i-am zis. E în joc persoana d-
tale. 
— Cum!... �tii, Natalis... îmi r�spunse el. 
— Da, eu �i sora mea �tim totul. 
— �i tu Martha, �i d-ta domnule de Lauranay ?... 
întreb� doamna Keller. 
— Dar de ce ? întreb� domni�oara Martha. 
— Ve�i afla imediat, deocamdat� s� intr�m în colib�. 

Peste o clip�, ne aflam cu to�ii într-însa. Dac� nu 
ne vedeam, cel pu�in auzeam totul. Eu st�team în fa�a 
u�ii �i cu toate c� eram atent la convorbire 
supravegheam în acela�i timp �oseaua. 

�i iat� ce ne-a povestit domnul Jean, 
întrerupîndu-se din cînd în cînd spre a asculta afar�. 

Povestirea aceasta, ne-a fost istorisit� de domnul 
Keller, în fraze scurte �i întret�iate, ca �i cum dînsul 
de-abia ar mai fi putut r�sufla. 
— Drag� Martha, zise el... trebuia s� se întîmple... �i e 
mai bine c� sînt ascuns aici... în coliba asta... decît 
acolo, sub ordinele colonelului von Grawert... în 
compania locotenentului Frantz. 

�i atunci în cîteva cuvinte, Martha �i sora mea 
aflar� ceea ce se petrecuse înainte de plecarea noastr� 
din Belzingen : provocarea insult�toare a lo-
cotenentului, întîlnirea fixat�, refuzul de a se bate 
dup� încorporarea, domnului Jean Keller în regimen-
tul colonelului von Grawert. 
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— Da, zise domnul Jean, eram s� fiu sub ordinele 
acestui ofi�er ! Se putea r�zbuna în voie, în loc s� m� 
vad� în fa�a lui cu o spada în mîn�... A ! omul acesta 
care te-a insultat Martha, l-a� fi ucis f�r� nici o 
remu�care... 
— Jean, s�rmanul meu Jean, îngîn� domni�oara de 
Lauranay. 
— Regimentul a fost trimis la Borna relu� Jean Keller. 
Acolo, timp de o lun� am fost supus la cele mai grele 
corvezi am fost umilit, pedepsit pe nedrept �i tratat în 
sfîr�it de nemernicul acesta de Frantz, cum nu se 
trateaz� un cîine !... M-am ab�inut îns�... Am îndurat 
totul gîndindu-m� la tine, Martha, la mama, la to�i 
prietenii mei... Vai ! cît am suferit !... în sfîr�it 
regimentul a plecat la Magdeburg... unde mama a 
putut s�-1 ajung�. Dar tot acolo, într-o sear�, acum 
cinci zile, locotenentul Frantz, pe cînd m� aflam 
singur cu el pe o strad�, dup� ce m-a înjurat, m-a 
lovit cu crava�a. Cred c� aveam dreptul s� m� revolt 
!... M-am repezit la el �i l-am lovit la rîndul meu... 
— Jean, bietul meu Jean !... îngîn� mereu domni�oara 
Martha. 
— Eram pierdut dac� nu reu�eam s� fug... relu� 
domnul Jean... Din fericire am putut g�si hanul în 
care locuia mama... Peste cîteva clipe am lep�dat 
uniforma, m-am îmbr�cat ��r�ne�te, �i-am plecat din 
Magdeburg... A doua zi am aflat imediat c� eram 
condamnat la moarte de consiliul de r�zboi. Capul 
meu era pus la pre� ! Se acord� un premiu de o mie de 
florini aceluia care va pune mîna pe mine... Cum s� 
scap ?... Nu �tiam... Dar voiam s� tr�iesc Martha... s� 
tr�iesc ca s� v� rev�d pe to�i. 

În clipa aceea, domnul Jean î�i întrerupse po-
vestirea. 



 ~ Jules Verne – Drumul Fran�ei ~ 

~118~ 

 

— Nu se aude nimic ? întreb� el. 
M-am furi�at din colib�. �oseaua era lini�tit� �i 

pustie. Mi-am lipit urechea de p�mânt. Nu se auzea 
nici un zgomot suspect din direc�ia p�durii. 
— Nu e nimic, i-am spus întorcîndu-m� în colib�. 
— Mama �i cu mine, relu� domnul Jean, am luat-o 
prin cîmpiile Saxei, în speran�a de a v� în-tîlni, de 
vreme ce mama cuno�tea itinerariul pe care vi 1-a 
impus poli�ia... Umblam mai ales noaptea, cump�rînd 
prin casele retrase de-ale mînc�rii ; �i, culmea ironiei, 
str�b�team sate în care citeam afi�ul cu premiul ce se 
acorda pe capul meu... 
— Da, am zis, afi�ul acela pe care l-am citit împreun� 
cu Irma, la Gotha. 
— Planul meu, relu� domnul Jean, era s� încerc s� 
ajung în Turingia, unde am calculat c� trebuie s� v� 
mai afla�i înc�... De altfel acolo puteam fi 
oarecum în siguran��... în sfîr�it am ajuns în mun�i' . 
Cred c� �tii, Natalis cit e de greu drumul acesta, de 
vreme ce a�i f�cut o parte din el pe jos... 
— Da, domnule Jean, dar cum de-ai aflat ?... 
— Ieri sear�, ajungînd în dreptul Trec�toarei Gebeuer, 
r�spunse domnul Jean, am v�zut o tr�sur� sf�rîmat� 
care se afla p�r�sit� în drum... Am recunoscut tr�sura 
domnului de Lauranay... M� întrebam dac� a�i avut 
un accident, dac� a�i sc�pat... Vai, cit eram de 
îngrijora�i... Am umbat cu mama toat� noaptea... Pe 
urm�, de-ndat� ce s-au ivit zorile am fost nevoi�i s� ne 
ascundem... 
— S� v� ascunde�i, întrerupse sora mea. �i pentru ce 
? Era�i urm�ri�i. 
— Da, r�spunse domnul Jean, era�i urm�ri�i de trei 
tic�lo�i pe care i-am întîlnit mai jos de trec�toa-rea 
Gebauer, braconierul Buch din Belzingen împreun� 
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cu cei doi b�ie�i ai lui. I-am mai v�zut la Magdeburg, 
urmînd regimentele cu al�i tîlhari de teapa lor. F�r� 
îndoial� c� �tiau c�, dac� puneau mîna pe mine 
trebuiau s� încaseze o mie de florini. De aceea m-au 
urm�rit �i acum dou� ore, am fost ataca�i la vreo 
jum�tate de leghe de aici... ia liziera p�durii. 
— Va s� zic� cele dou� împu�c�turi pe care le-am 
auzit, au fost trase de ei ? am întrebat pe domnul 
Jean. 
— Da. Natalis... Un glonte mi-a trecut prin p�l�rie... 
Totu�i am reu�it s� ne refugiem într-un tufi�, astfel c� 
am putut sc�pa de tic�lo�ii ace�tia... Probabil c� ei î�i 
închipuie c� am luat-o pe alt drum, deoarece s-au 
îndreptat în direc�ia mun�ilor... Atunci, noi am luat-o 
pe cîmp �i cînd am ajuns în dreptul p�durii, te-am 
recunoscut dup� �uierat, dragul meu Natalis. 
— �i eu care am tras în d-ta, domnule Jean. 
— Ce-are de-a face, Natalis ! se poate îns� ca 
împu�c�tura d-tale s� fi fost auzit�, a�a c� trebuie s� 
plec numaidecît. 
— Singur ? întreab� domni�oara Martha. Nu, vom 
pleca cu to�ii ! r�spunse domnul Jean. Dac� ne va fi 
posibil ar trebui s� c�l�torim împreun� pîn� la grani�a 
francez�. 
�tiam acum tot cea ce era mai însemnat, �i anume c� 
via�a domnului Jean era in pericol, dac� braconierul 
Buch �i cei doi fii ai lui ar pune mina pe el. Fire�te c� 
trebuie s� ne ap�r�m cu indirjire împotriva acestor 
tic�lo�i. Dar ce s-ar întâmpla oare in cazul c� Buch ar 
mai veni cu cî�iva p�c�to�i de tagma lui ? 

I-am povestit apoi pe scurt domnului Jean, tot 
ceea ce s-a petrecut de la plecarea noastr� din Bel-
zingen �i cit de prielnic� ne-a fost c�l�toria pin� la 
accidentul de la Gebauer. 



 ~ Jules Verne – Drumul Fran�ei ~ 

~120~ 

 

Acum lipsa cailor �i a tr�surii ne stînjcnea mult. 
— Trebuie s� v� procura�i cu orice pre� mijloace de 
transport, zise domnul Jean. 
— N�d�jduiesc c� vom putea g�si la Tann, r�spunse 
domnul de Lauranay. în tot cazul, dragul meu Jean, 
nu trebuie s� mai r�mînem în coliba asta... Poale c� 
Buch �i fiii lui sînt pe urmele noastre... Trebuie s� ne 
folosim de întuneric... 
-— Po�i s� ne urmezi, Martha ? întreb� domnul Jean. 
— Sint gata ! zise domni�oara de Lauranay. 
— �i tu mam�, tu care ai îndurat atîtea oboseli? 
— S� mergem, dragul meu. 
Mai aveam provizii exact cît ne trebuia pînâ la Tann, 
ceea ce ne evita popasurile în satele în care Buch �i fii 
lui puteau s� treac�. 

Iat� a�adar hot�rîrea pe care am luat-o, înainte de 
a porni la drum, fiindc� în primul rînd trebuia s� 
lu�m toate m�surile dictate de împrejur�ri. 

Atîta timp cît nu va exista nici un pericol, eram 
deci�i s� nu ne mai desp�r�im. F�r� îndoial�, ceea ce 
era relativ u�or pentru noi care aveam pa�apoarte, era 
mai greu pentru doamna Keller �i pentru fiul ei. De 
aceea, ei nu trebuiau s� intre in ora�ele in care ne era 
impus s� trecem �i trebuiau s� ne a�tepte într-un loc 
fixat mai dinainte. în felul acesta poate c� puteam 
c�l�tori împreun�. 

S� mergem deci, am r�spuns. Dac� pot cump�ra 
o tr�sur� �i cai la Tann, vom putea cru�a multe 
oboseli tuturor. Cît despre noi, domnule Jean, cred c� 
nu te-ar îngrozi o c�l�torie pe jos �i cîteva nop�i 
petrecute în cîmp la lumina stelelor, vei vedea tot-
odat� cît sînt de frumoase stelele care str�lucesc pe 
cerul Fran�ei. 
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Spunînd acestea am f�cut vreo dou�zeci de pa�i 
pe �osea. Era ora dou� diminea�a. Un întuneric adînc 
înv�luia firea. Totu�i se sim�ea c� în curînd se va 
lumina de ziu�. 

Dac� nu puteam vedea nimic, în schimb puteam 
auzi foarte bine. Era atîta lini�te afar� încît nu mi-ar fi 
sc�pat nici cel mai mic zgomot... 

Nu auzem nimic, de unde am conchis c� Buch �i 
fiii lui pierduser� urma lui Jean Keller. 

Am p�r�sit cu to�ii coliba. Am luat proviziile care 
nu alc�tuiau, v� rog s� crede�i, un pachet tocmai 
mare �i din cele dou� pistoale pe care le aveam, am 
dat unul domnului Jean.  

În clipa aceea, Jean lu� mîna domni�oarei de 
Lauranay �i îi zise cu o voce mi�cat� : 
— Martha, cînd am voit s� te iau de nevast�, via�a 
mea îmi apar�inea !... Acum nu mai sînt decît un 
fugar, un osîndit la moarte... Nu mai am dreptul s�-mi 
leg via�a mea de a ta !... 
— Jean, r�spunse domni�oara Martha, sîntem uni�i 
înaintea lui Dumnezeu, care s� ne aib� în paza lui. 
 
 
 
 
 
 

XVIII 

 
 

Voi povesti pe scurt, primele dou� zile în care am 
c�l�torit împreun� cu doamna Keller �i cu domnul 
Jean. P�r�sind Turingia, am avut norocul s� nu ne 
intîlnim cu nimeni. 
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Foarte surescita�i de altminteri, am mers repede. 
Ai fi spus c� nu �tim ce înseamn� oboseala. Doamna 
Keller, Martha �i sora mea ne d�deau cu adev�rat o 
pild� rar� de energie. De obicei, dup� ce umblam 
patru ore în �ir ne odihneam cîte un ceas. 

�inutul, prea pu�in roditor, avea o sumedenie de 
pr�p�stii. Satele pu�in numeroase, erau situate la 
distan�e foarte mari. Cu toat� energia de care d�deau 
dovad� tovar��ele noastre, se vedea cît de colo c� ele 
erau obosite �i c� aveau nevoie de odihn�. La 24 
august, dup� un mar� zdrav�n, am ajuns la Timn, pe 
la ora zece seara. 

Acolo dup� cum ne-am în�eles, domnul Jean �i 
mama lui s-au desp�r�it de noi. N-ar fi prudent s� 
str�batem acest ora�, în care domnul Jean ar fi putut 
fi recunoscut. 

Ne-am în�eles s� ne intîlnim a doua zi pe la opt, 
pe �oseaua ora�ului. Dac� nu eram exac�i la întîlnire, 
înseamn� c� am fost re�inu�i din pricin� c� n-am 
putut g�si un cal �i o tr�sur�. Dar, sub nici un 
pretext, doamna Keller �i fiul ei nu trebuia s� intre în 
ora�. M�sura aceasta a fost foarte în�eleapt�, deoarece 
agen�ii se ar�tar� de o severitate excep�ional� la 
cercetarea pa�apoartelor. Am crezut c� ne vor opri de 
a merge mai departe. Am trebuit s� spunem cum 
c�l�toream �i în ce împrejurare am pierdut tr�sura, 
etc... 

Lucrul acesta ne-a folosit îns�. Unul din agen�i, în 
speran�a unei bune r�splate, s-a oferit s� ne duc� la 
un negustor care vindea tr�suri. Propunerea lui a fost 
primit�. Dup� ce a condus pe domni�oara Martha �i 
pe sora mea la liotei, domnul de Lauranay, care 
vorbea foarte bine limba german�, a mers cu mine la 
negustorul acesta. 
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N-avea tr�sur�, în schimb avea numai o �aret� cu 
dou� ro�i acoperit� cu o pînz� impermeabil� �i un 
singur cal. E de prisos s� adaug c� domnul de 
Lauranay a trebuit s� pl�teasc� de dou� ori valoarea 
calului �i de trei ori aceea a �aretei. 

A doua zi, ia ora opt, am reg�sit pe �osea pe 
doamna Keller �i pe fiul ei. O circium� proast� le 
slujise de ad�post în timpul nop�ii. Domnul Jean 
petrecuse noaptea pe un scaun, în vreme ce mama lui 
dormise pe jos, pe o saltea de paie. 

Domnul �i domni�oara de Lauranay, doamna Keller �i 
Irma se urcar� în �areta, în care am a�ezat proviziile 
cump�rate la Tann. Strîngîndu-te bine mai r�mînea 
un al cincilea loc. L-am oferit domnului Jean. Dînsul 
refuz�. în cele din urm�, am c�zut de acord s� ne 
instal�m cu rîndul, dar de cele mai multe ori ni se 
întîmpla s� mergem amîndoi pe jos, ca s� nu obosim 
calul. Ce vre�i, nefiind al�i cai, a trebuit s� m� 
mul�umesc cu acesta. Ce mult regretam acum caii pe 
care i-am cump�rat la Belzingen ! 

La 26 august, spre sear�, am ajuns la Fulda, 
dup� ce am v�zut de departe turnul catedralei �i, pe 
un deal, o mîn�stire de franciscani. La 27 am 
str�b�tut or��elele Schlinchtern, Sodon �i 
Salmünster, situat pe rinul Salza. La 28 am ajuns la 
Geluhausen �i, dac� am fi c�l�torit de pl�cere ar fi 
trebuit s� vizit�m castelul ora�ului acesta care a fost 
locuit, dup� cum am aflat mai tîrziu, de Frederic 
Barbarosa. Dar ni�te fugari ca noi, aveau altceva de 
f�cut. 

Cu toate astea, nu mergeam atît de repede cum a� 
fi voit, din pricina drumurilor rele. Nu mai mergeam 
decît la pas ceea ce m� nelini�tea deoarece peste �apte 
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zile, conform termenului fixat de autorit��i, trebuia s� 
p�r�sim Germania. 

Doamna Keller era foarte obosit�. Ce s-ar în-
tîmpla, dac� for�ele p�r�sind-o ar fi trebuit s-o l�s�m 
într-un sat, într-un ora� oarecare ? Fire�te c� fiul ei n-
ar fi putut r�mîne cu dînsa, c�ci, atîta timp cît 
domnul Jean nu se afla pe teritorul francez, risca în 
orice clip� s� fie prins �i omorît. 

Am întîmpinat multe dificult��i în vreme ce am 
str�b�tut p�durea Lomboy care se întinde la stînga �i 
la dreapta rîului Kinzig pînâ în mun�iii Hesse 
Darmstatd. Am crezut c� n-o s-o mai trecem ni-
ciodat�. 
În sfîr�it la 29 august ne-am oprit pu�in înainte de 
por�ile ora�ului Hanau. A trebuit s� r�mînem peste 
noapte aici, unde era o mi�care mare de trupe. 
Deoarece domnul Jean �i mama lui, trebuia s� fac� 
un drum de dou� leghe ca s� ocoleasc� ora�ul, dom-
nul Lauranay �i domni�oara Martha r�maser� cu ei în 
�aret�. Sora mea �i cu mine, ne-am dus singuri în 
ora�, ca s� reînnoim proviziile. Ne-am reg�sit a doua 
zi, pe 30, pe �oseaua care duce la Viesbaden, Am 
ocolit pe la amiaz� or��elul Offenbach, �i spre sear� 
am ajuns la Frankfurt pe Main. 

De ora�ul acesta, n-am s� spun nimic altceva 
decît c� e situat pe malul drept al rîului �i c� e plin de 
evrei. Dup� ce am trecut rîul Main, am luat-o pe 
�oseaua care cobora pe la Mayen�a. Deoarece trebuia 
s� intr�m în ora� pentru vizarea pa�apoartelor, 
imediat dup� îndeplinirea acestei formalit��i, ne-am 
dus s� c�ut�m pe domnul Jean �i pe mama lui. A�a-
dar, în noaptea aceea n-am fost nevoi�i s� ne des-
p�r�im, dar ceea cc ne-a interesat �i mai mult e c� am 
putut g�si un ad�post, modest e drept, dar con-
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venabil, în foburgul Salhscnhausen, pe malul stîng al 
Uleinului.  

Dup� o cin�, luat� în comun, toat� lumea s-a 
culcat afar� de mine �i de sora mea. Ne-am dus în 
ora� ca s� mai tîrguim diferite obiecte. 

�i iat�, între alte lucruri, ceea ce a auzit Irma, la 
un brutar, unde cîteva persoane vorbeau de soldatul 
Jean Keller. Se spunea c� fusese prins la Salmünster 
�i am�nuntele acestei captur�ri nu lipseau, într-
adev�r, dac� momentul ar fi fost mai prielnic am fi rîs 
cu poft�. 

Totu�i, ceea ce mi s-a p�rut cu mult mai grav, e 
c� se spunea de asemenea c� în curînd regimentul 
Leib va sosi în localitate, de unde va fi îndreptat la 
Mayen�a �i apoi la Thionville. 

Dac� spusele acestea erau adev�rale, colonelul 
von Grawert �i cu fiul lui vom urma acela�i drum cu 
noi. În vederea acestei întîlniri. nu era oare mai bine 
s� modific�m itinerariul nostru �i s� ne îndrept�m 
mai spre sud spre a evita ora�ele indicate de poli�ia 
prusac� ? 

A doua zi, la 31 august, am comunicat �tirea asta 
rea domnului Jean. Dîrisul m-a rugat s� nu spun 
nimic, atît mamei lui cit �i domni�oarei Martha care, 
�i a�a erau destul de îngrijorate. Dup� ce vom trece de 
Mayen�a vom vedea ce e de f�cut �i dac� va fi necesar 
s� ne desp�r�im pîn� la grani��. Gr�bindu-ne am 
putea poate s-o lu�m înaintea regimentului �i s� 
ajungem astfel netulbura�i de nimeni, în Lorena. 

Am plecat la ora �ase diminea�a. Din nefericire, 
drumul era greu �i obositor. Trebuia s� trecem prin 
p�durile de la Neibruh situate în apropierea ora�ului 
Frankfurt. Am mai întîrziat apoi, fiindc� am ocolit 
cîteva c�tunuri ale c�ror �osele erau tixite de solda�i �i 
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de furgoane. În sfîr�it, de�i de la Frankfurt pîn� la 
Mayen�a nu erau decît vreo cincisprezece leghe, am 
ajuns deabia spre sear�. Eram atunci Ia frontiera 
provinciei Hesse-Darmstadt. 

Oricine î�i poate închipui c� doamna Keller �i fiul 
ei aveau tot interesul s� evite Mayen�a. Ora�ul acesta 
este situat pe malul stîng al Rinului �i fa�� în fa�� cu 
foburgul Cassel, de care Mayen�a se leag� printr-un 
pod de vase, lung de vreo �ase sute de picioare. 

Deci, pentru a reg�si drumurile care duc spre 
Fran�a, trebuie neap�rat s� treci Rinul, fie deasupra 
fie dedesubtul ora�ului, cînd nu vrei s-o ici pe pod. 

Iat�-ne deci în c�utarea unei luntre care s� 
transporte pe domnul Jean �i pe mama lui. A fost în 
zadar îns�, deoarece luntrile erau suspendate din 
ordinul autorit��ilor militare. 
Pe la opt seara nu �tiam ce s� facem. 
— Trebuie, cu toate astea, s� trecem Rinul, zise Jean 
Keller. 
— În ce loc �i unde ? l-am întrebat. 
— Pe podul de la Mayen�a, de vreme ce nu-1 putem 
trece în alt� parte. 
�i iat� planul pe care l-am adoptat. 

Domnul Jean lu� paltonul meu cu care se în-
f��ur�, apoi, apucînd calul de c�p�stru, se îndrept� 
spre poarta Cassel. 

Doamna Keller se ascunsese în fundul �aretei 
acoperindu-se cu hainele prietenilor no�tri. Domnul �i 
domni�oara de Lauranay, sora mea �i cu mine ne 
aflam de asemenea în �aret�. Am ajuns astfel pîn� în 
fa�a postului de solda�i care p�zea podul. 

Domnul Jean, cu o îndr�zneal� uluitoare, se 
apropie atunci de noi �i ne zise ; 
— Pa�apoartele d-voastr� ? 
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I-am întins pa�apoartele pe care le înmîn� el însu�i 
�efului de post. 
— Cine sînt oamenii ace�tia ? 
— Ni�te francezi pe care îi duc pîn� la grani��. 
— �i cine e�ti d-ta ? 
— Nicolas Friedel, c�ru�a� din Hochst. Pa�apoartele 
noastre   au fost examinate cu o aten�ie deosebit�. Cu 
toate c� actele noastre erau în regul�, oricine î�i poate 
închipui spaima care ne-a cuprins. 
—Pa�apoartele astea nu mai sînt valabile deeît patru 
zile ! observ� �eful de post. Prin urmare în patrii zile, 
posesorii lor trebuie s� p�r�seasc� Germania. 
Fire�te, r�spunse Jean Keller, de-aceea trebuie s� ne 
gr�bim. 
— Pute�i s� v� duce�i. 

Peste o jum�tate de or�, dup� ce am trecut Rinul 
ne aflam la Hotelul Anhalt, unde domnul Jean urma 
s� joace pîn� la urm� rolul de c�ru�a�. Mult� vreme o 
s�-mi aduc aminte de sosirea noastr� în Mayen�a. 

Ce înseamn� �i lucrurile ! Ce primire diferit� ne-ar 
fi a�teptat cîteva luni mai tîrziu cînd Mayen�a s-a 
predat francezilor. Ce bucurie am fi sim�it g�sind aici 
pe compatrio�ii no�tri. Cum ne-ar fi primit — nu 
numai pe noi care eram goni�i din Germania, — dar �i 
pe doamna Keller �i pe fiul ei, de îndat� ce ar fi aflat 
povestea lor. 

Dar nu sose�ti cînd vrei, dup� cum nu po�i pleca , 
dup� bunul t�u plac. 

De-ndat� ce doamna Keller, domni�oara Martha �i 
Irma se retraser� în camerele lor de la hotelul Anhalt, 
domnul Jean se duse la grajd ca s� vad� de cal, iar eu 
cu domnul Lauranay ne-am dus în ora� ca s� afl�m 
�tiri din Fran�a. 
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Cel mai nimerit lucru era s� te instalezi într-o 
ber�rie �i s� ceri ultimele ziare. într-adev�r, meritau 
toat� aten�ia evenimentele care s-au petrecut în 
Fran�a dup� plecarea noastr�. Era mai întîi ziua 
grozav� de la 10 August, invadarea Tuileries-ilor, 
m�celul paznicilor �i al g�rzii, întemni�area familiei 
regale �i suspendarea provizorie de la tron a lui 
Ludovic al XVI-lea. 

Iat� cîteva fapte care erau de natur� s� precipite 
masa alia�ilor spre grani�a francez�. 

De aceea Fran�a întreag� era gata s� resping� 
invazia. 

Erau tot trei armate : Luckner la nord, Lafayette, 
în centru, Montesquieu la sud. Cît despre Dumou-
riez, slujea sub Luckner ca general de brigad�. 

Dar, �tirea asta nu data decît de trei zile, 
Lafayette urmat de cî�iva din tovar��ii lui, se dusese la 
cartierul general austriac, unde cu toate împotrivirile 
lui, fusese tratat ca prizonier de r�zboi. 

De aici se poate vedea cum se purtau inamicii fa�� 
de tot ce era francez �i ce soart� ne a�tepta, dac� 
agen�ii militari ne-ar fi nrins f�r� pa�apoarte. 
F�r� îndoial� c� informa�iile ziarelor prezentau multe 
lacune. Totu�i, iat� situa�ia exact� : 

Dumouriez, comandantul suprem al armatelor de 
la nord �i din centru, era, dup� cum se �tie. un om �i 
jum�tate. De aceea, spre a-i da o lovitur�, regii Prusiei 
si Austriei, se duser� la Mayen�a. Ducele de 
Brunswick conducea armatele aliate care, dup� ce au 
p�truns în Fran�a prin Ardeni, trebuiau s� înainteze 
spre Paris pe drumul de la Châlons. O coloan� de 
�aizeci de mii de prusaci porni de la Luxemburg spre 
Longwy. Treizeci �i �ase de mii de austrieci, împ�r�i�i 
în dou� corpuri de armat�, sub ordinele lui Clairfayt 
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�i prin�ului de Hohenlohe, flancau armata prusac�. 
Acestea erau masele grozave care amenin�au Fran�a. 

V� spun imediat lucrurile acestea pe care le-am 
aflat mai târziu, pentru c� ele v� vor explica situa�ia 
exact�. 
Cît despre Dumouriez, era la Sedan cu dou�zeci �i trei 
de mii de oameni ; Kellerman, care înlocuia pe 
Luckner ocupa Metz, cu dou�zeci de mii de solda�i. 
Cinci mii la Landau, sub Custine, treizeci de mii în 
Alsacia, sub Biron, erau gata s� se alipeasc�, dup� 
nevoie, fie de Dumouriez, fie de Kellerman. 

În sfîr�it, la ultimele �tiri, ziarul în�tiin�a c� 
prusacii ocupaser� Longwy, c� blocau .Thionville �i c� 
grosul armatei înainta spre Verdun. 

Ne-am întors la hotel de îndat� ce a aflat ultimele 
evenimente, doamna Keller, de�i foarte obosit�, refuz� 
s� mai stea înc� dou�zeci si patru de ore la Mayen�a, 
cu toate c� avea marc nevoie de odihn�. Dar îi era 
team� c� fiul ei s� nu fie descoperit. Am plecat deci a 
doua zi, la 1 Septembrie. Mai aveam înc� treizeci de 
leghe pîn�. la grani��. 

Calul nostru, cu toate îngrijirile pe care i le-am 
dat, nu mergea deloc repede. O ! �i cît am fi voit cu 
to�ii s� înaint�m mai iute spre a ne apropia odat� de 
grani�a francez�. Deabia spre sear�, am z�rit în vîrful 
muntelui Schloss ruinele unui castel înt�rit. Jos la 
poalele muntelui se afla ora�ul Cmuznach, ora� 
însemnat în districtul Coblentz, situat pe rîul Nahe �i 
care, dup� ce a apar�inut Fran�ei în 1001, a fost dat 
Prusiei în 1815. 

A doua zi, am ajuns la Kirn �i peste dou�zeci �i 
patru de ore, la Birkenfeld. Din fericire c� proviziile nu 
ne lipseau, a�a c� am putut ocoli or��elele care nu 
erau prev�zute în itinerarul nostru. în schimb, a 
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trebuit s� ne mul�umim cu �areta drept orice ad�post 
�i nop�ile petrecute în condi�iile astea, erau extrem de 
penibile. 

Acela�i lucru s-a petrecut �i în seara zilei de 3 
Septembrie. A doua zi, la miezul nopii, expira 
termenul care ne fusese acordat ca s� evacu�m teri-
toriul german. �i mai aveam înc� dou� zile de umblat 
pîn� s� ajungem la grani��. Ce era s� ne facem dac� 
ne opreau în drum agen�ii prusaci ? 

Poate c� am fi putut s� ne îndrept�m spre sud, 
spre Sarrelouis, ora�ul francez cel mai apropiat de 
grani�� ? Riscam s� c�dem atunci în mîinile 
prusacilor care sc îndreptau spre Thionville. De aceea, 
am socotit c� era preferabil s� lungim drumul, spre a 
evita întîlnirea aceasta periculoas�. 

În definitiv, nu mai eram decît la vreo citeva leghe 
de Fran�a. Nu era de mirare c� domnul, domni�oara 
dc Lauranay, eu �i sora mea, am ajuns m Fran�a ; 
ceea ce constituia îns� o adev�rat� favoare, era faptul 
c� au mai ajuns deasemenea doamna Keller �i fiul ei. 
Cînd ne-am întâlnit cu domnul Jean în mun�ii 
Turingii, nu credeam c-o s� ne strîngem rriînâ la 
grani�a francez�. 

Totu�i, trebuia s� evit�m Saarbruk-ul ; nu numai 
in interesul domnului Jean �i al doamnei Keller, ci 
chiar în interesul nostru. Ora�ul acesta ne-ar fi oferit 
mai de grab� ospitalitatea într-o închisoare decît într-
un hotel. 

Ne-am dus deci la un ban, unde pasagerii obi�-
nui�i nu prea erau oameni de soi. In mai multe rinduri 
hangiul ne-a aruncat o privire ciudat�. Ni s-a p�rut 
chiar, in clipa în care am plecat, c� a spus cîteva 
cuvinte unor indivizi care st�teau la o mas� în fundul 
unei s�li. 
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În sfâr�it, la 4 august diminea�a, am luat-o pe 
drumul care trece între Thionville �i Metz; cu riscul de 
a ne îndrepta la nevoie, în ora�ul acesta pe care îl 
ocupau atunci francezii. 

Ce drum penibil de-a lungul acestei mase de 
p�duri împr��tiate de-a lungul �inutului. Bietul c�lu� 
de-abia dac� mai putea merge. De aceea, pe la ora 
dou� dup� amiaz�, la poalele unei coaste, a trebuit s� 
ne d�m cu to�ii jos, afar� de doamna Keller, care era 
foarte obosit�. 

Mergeam încet, �inînd calul de dîrlogi. Sora mea 
mergea lîng� mine. Domnul de Lauranay, domni�oara 
Martha �i domnul Jean, veneau mai în urm�. Afar� de 
noi, nu se mai afla nimeni pe �osea. în dep�rtare, la 
stînga, se auzeau cîteva focuri de arm�. F�r� îndoial� 
c� se d�dea o lupt� la por�ile ora�ului Thionville. 

Deodat�, un foc de arm� omorî calul nostru, 
carec�zu imediat. În acela�i timp, am auzit ni�te 
strig�te : 

— Am pus mîna pe el ! 

— Da, e Jean Keller. 

— Încas�m premiul. 

— Înc� nu ! exclam� domnul Jean. 

O nou� detun�tur�. De data asta domnul Jean 
tr�sese �i un om se rostogoli la picioarele calului 
nostru. 

Toate astea s-au petrecut cît ai clipi din ochi. 

— Sînt cei trei Buch ! îmi strig� domnul Jean. 

— Ei bine, s�-i „bu�im" atunci. 

Într-adev�r, tic�lo�ii ace�tia se aflau la hanul 
unde am dormit noaptea. Dup� cîteva cuvinte schim-
bate cu hangiul, se luaser� dup� noi. 
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Dar din cei trei Buch nu mai r�m�seser� acum 
decît doi : tat�l si fiul lui mai mic. Cel�lalt, cu inima 
str�puns� de un glonte, murise pe loc. 

Partida era egal� acum, fiindc� eram doi contra 
doi. Am tras la rîndul meu asupra fiului Buch, dar n-
am f�cut decît s�-1 r�nesc. Atunci, amîndoi, tat�l �i 
fiul, au lat-o la fug� prin desi�ul p�durii. 
—Am vrut s� m� iau dup� ei, dar domnul Jean m-a 
oprit. Poate c� a f�cut r�u ? 
— Nu, zise el, principalul lucru e s� trecem grani�a. 
S� mergem deci ! 
Deoarece calul nostru fusese omorît, a trebuit s�. 
l�s�m în drum �areta. Doamna Keller se d�du jos, 
rezemîndu-se de bra�ul fiului ei. 

Înc� vreo cîteva ceasuri �i nu mai aveam nevoie de 
pa�apoarte. 

Am mers astfel pîn� noaptea tîrziu �i am poposit 
noaptea în p�dure. In sfîr�it, a doua zi, la 5 sep-
tembrie, spre sear�, am trecut grani�a. 

Da, era p�mîntul francez pe care îl c�lcam atunci, 
dar p�mîntul francez n�p�dit de solda�i str�ini. 

 
 

XIX 

 
 

Am ajuns deci la sfîr�itul acestei c�l�torii pe care 
declara�ia de r�zboi ne silise s-o facem de-a lungul 
unei ��ri inamice. Dac� drumul acesta greu spre 
Fran�a l-am f�cut cu pre�ul unor oboseli ne�fîr�ite, am 
fost scuti�i în schimb de pericole. Afar� de dou� sau 
trei împrejur�ri, între altele cînd ne-au atacat cei trei 
Buchi, via�a �i libertatea noastr� n-au fost niciodat� 
amenin�ate. 
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Ceea ce spun de noi, se aplic� de asemenea �i 
domnului Jean, bineîn�eles, dup� întâlnirea noastr� 
din mun�ii Turingiei. Acum nu-i mai r�mînea decît s� 
se refugieze într-un ora� din ��rile de Jos, unde s� 
a�tepte în siguran��, desf��urarea evenimentelor. 

Cu toate astea, grani�a era ocupat� de du�man. 
Austriecii �i prusacii, stabili�i în regiunea aceasta care 
se întinde pîn� la p�durea Argonne, constituiau 
pentru noi un mare pericol. De aceea, dup� oboselile 
din trecut, viitorul ne rezerva o situa�ie destul de 
grav�. Ce vre�i ? Te crezi ajuns �i de-abia ai pornit. 

Într-adev�r, ca s� trecem de avant-posturile 
inamicului nu ne mai r�mîneau decît vreo dou�zeci de 
leghe. Din pricina ocolurilor, cu cît se va mai lungi 
oare parcursul acesta ? 

Poate c� ar fi fost mai prudent s� ne întoarcem în 
Fran�a prin sudul sau nordul Lorenei. Totu�i, obosi�i 
cum eram, lipsi�i de orice mijloace de transport, f�r� 
nici o speran�� de a ne putea procura vreunul, trebuia 
s� ne gîndim mai bine înainte de a face un asemenea 
înconjur. 

Propunerea asta fusese dezb�tut� între mine �i 
între domnul de Lauranay �i domnul Jean. Dup� o 
lung� discu�ie, am hot�rit s� alegem drumul cel mai 
scurt. 

Era opt seara cînd am ajuns la grani��. În fa�a 
noastr� se aflau cîteva p�duri uria�e, în care nu era 
bine s� te aventurezi în puterea nop�ii. 

Am f�cut deci un popas ca s� ne odihnim pîn� a 
doua zi. Din fericire vremea era frumoas�, dar din 
pricina în�l�imii, era foarte frig. Nu voiam s� facem 
focul deoarece ne era team� s� nu ne vad� cineva, a�a 
c� ne-am ghemuit cu to�ii sub crengile joase ale unui 
fag. Am mîncat u�or, am b�ut pu�in� ap� de izvor, 
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apoi dup� ce am l�sat pe domnul de Lauranay, pe 
doamna Keller, pe domni�oara Martha �i pe sora mea 
s� se odihneasc�, m-am dus împreun� cu domnul 
Jean s� st�m la pind� în p�dure. 

Domnul Keller, îngîndurat, nu rosti o vorb�, într-
un tîrziu, mi-a zis : 
— Ascult�, drag� Natalis, �i nu uita niciodat� ceea ce-
�i spun. Nu putem �ti ce-o s� se întîmple, mie mai 
ales. Pot s� fiu nevoit s� fug... Ei bine, mama nu 
trebuie s� te p�r�seasc�... Biata femeie este istovit� �i 
dac� voi fi nevoit s� m� despart de d-voastr�, nu 
vreau s� m� urmeze. Ai v�zut in ce hal a ajuns, cu 
toat� energia �i curajul ei. �i-o încredin�ez deci, 
Natalis, cum i�i încredin�ez pe Martha, adic� tot ce am 
mai scump pe lume. 
— Bizuie-te pe mine, domnule Jean, i-am r�spuns. 
N�d�jduiesc îns� c� nu ne vom desp�r�i... Totu�i, 
dac� s-ar întîmpla a�a ceva, voi face tot ce va fi 
omene�te cu putin�� ca nimeni s� nu sufere... 

Domnul Jean îmi strînse mîna. 
— Natalis, relu� el, dac� voi fi prins, �tiu ce m� 
a�teapt�. în privin�a asta nu-mi fac iluzii. Prin 
urmare, dac� voi fi omorît, mama nu mai trebuie s� se 
întoarc� niciodat� în Prusia. Mama, dup� cum �tii, 
înainte de a se m�rita, era francez�, prin urmare, 
odat� ce b�rbatul �i fiul ei au murit, trebuie s�-�i 
sfîr�easc� zilele în �ara în care s-a n�scut. 
— Spui c� „era" francez�, domnule Jean ? Nu, mama 
d-tale n-a încetat o clip� de a fi francez�. 
— Da, Natalis, s-o duci în Pieardia, pe care n-am 
V�zu�-o niciodat� �i pe care a� dori atît de mult s-o 
v�d. Vreau s� sper c� biata mama va fi fericit� cel 
pu�in in ultimii ani ai vie�ii. 
— S� sper�m c� vei sc�pa, domnule Jean. 
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— Ah Fran�a ! relu� el. Dac� am putea s� ne retragem 
cu to�ii într-însa. Ce via�� am duce �i cum am uita 
toate suferin�ele trecute. Dar nu sînt oare nebun s� 
m� gindesc c� o asemenea fericire îmi poate fi 
f�g�duit�, mie, care nu sînt decît un fugar, un 
condamnat care poate fi prins �i ucis dintr-o clip� 
într-alta ? 
— O ! nu vorbi a�a, domnule Jean. N-ai fost prins înc� 
�i nu-mi vine s� cred c� te vei l�sa prins a�a, cu una 
cu dou�. 
— Fire�te, Natalis, c� voi lupta cu îndîrjire pîn� la 
cap�t... 
— �i eu te voi ajuta ! 
— �tiu, dragul meu... Vino s� te îmbr��i�ez. Este 
întâia oar� c� mi-e îng�duit s� strîng în bra�e un 
francez pe p�mîntul Fran�ei. 
— Dar nu va fi ultima oar�, i-am r�spuns. 

Da, încrederea mea nu sl�bise o clip�, în ciuda 
împrejur�rilor critice. Aveau deci dreptate locuitorii 
din Grattepanche cînd m� considerau ca unul din cei 
mai înc�p��îna�i locuitori ai Picardiei. 

În r�stimpul acesta, noaptea trecea. Pe rînd, cu �i 
domnul Jean ne odihneam cîte o or�. Era atît de 
întuneric afar�, încît nu puteai vedea la un pas. 

În vreme ce st�team de paz� îmi încordam auzul, 
pentru c� m� temeam nu atît de solda�ii prusaci, cit 
de oamenii f�r� c�p�tâi care mi�unau în preajma 
armatelor. 

�i m� temeam mai ales de cei doi Bueh, a c�ror 
prim� grij� era s� pun� mina pe noi ; ace�tia se 
puteau asocia foarte bine cu cî�iva tic�lo�i de tagma 
lor, spre a încasa prima de o mie de florini. 

Gîndurile astea m� fr�mintau �i m� �ineau astfel 
treaz. în afar� de asta m� gîndeam c�, in cazul c� 
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regimentul Leib a p�r�sit ora�ul Frankfurt dup� 
dou�zeci �i patru de ore în urma noastr�, trebuie s� fi 
trecut grani�a. în cazul acesta regimentul nu era oare 
în apropiere, în p�durea de la Argonne ? 

Temerile acestea f�r� îndoial� erau exagerate, în 
schimb era justificate, deoarece m� sim�eam foarte 
tulburat. Mi se p�rea c� aud umblind sub copaci �i c� 
v�d umbre prin tufi�uri. Amîndoi — eu �i domnul 
Jean — eram înarma�i �i hot�rî�i în consecin�� s� nu 
l�s�m pe nimeni s� se apropie de noi. 

În definitiv, noaptea asta s-a petrecut in lini�te. E 
drept c� am auzit în mai multe rinduri goarnele 
sunînd. Toate zgomotele acestea veneau de la sud. 
ceea ce dovedea c� trupele inamice cantonau prin 
partea locului. 

Probabil c� trupele acestea erau coloanele 
au.striece care trebuiau s� se îndrepte spre Thionville 
sau mai la nord la Montmedy. Dup� cum am aflat mai 
tîrziu, toate trupele astea inten�ionau s� str�bat� 
teritoriul Ardennes. 

Riscam deci s� ne întâlnim eu una din aceste 
coloane, ceea ce n-ar fi fost deloc pl�cut. 

Am hot�rît prin urmare s-o lu�m mai spre nord, 
la Stenay, sau chiar la Sedan, astfel ca s� p�trundem 
în Argonne, evitînd drumurile pe unde trebuiau s� 
treac� imperiali�tii. 

Am plecat de îndat� ce s-a luminat de ziu�. 
Afar� era o vreme minunat�. P�s�rile cintau în 

lumini�uri iar greierii �irîiau vestind o zi c�lduroas�. 
Mergeam repede �i doamna Keller la fel, în ciuda 

oboselii care o istovise cu totul. Din pricina frun-
zi�ului des al copacilor, nu sim�eam ar�i�a soarelui. 
Ne odihneam la fiecare dou� ore. Ceea ce m� ne-
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lini�tea ins�, e c� proviziile noastre erau pa sfir�ite si 
nu �tiam cum s� ne procur�m altele. 

Dup� cum ne-am în�eles, am luat-o spre nord, 
evitând ora�ele si c�tunele prin care putea s� treac� 
inamicul. 

Nici un incident nu s-a petrecut în diminea�a 
aceea. Pup� amiaz� îns�, am constatat cu mult� 
p�rere de r�u, c� doamna Keller de-abia dac� se mai 
�inea pe picioare. Femeia aceasta pe caro o cuno�team 
la Belzingen dreapt� ca un brad, avea spinarea adus� 
acum �i picioarele ii tremurau la fiecare pas. M� 
temeam chiar c� la un moment dat nu va mai putea 
merge. 

În timpul nop�ii, artileria german� tr�gea în 
continuu în direc�ia Verdunului. 

�inutul pe care îl str�b�team era alc�tuit din 
p�duri mici �i cîmpii udate de pîriia�e. Majoritatea 
acestor ape erau secate a�a c� le puteam trece u�or. 
Pe de alt� parte mergeam de-a lungul copacilor spre a 
nu fi v�zu�i. 

Cu patru zile mai înainte, la 2 septembrie, dup� 
cum am aflat mai tirziu, Verdun-ul ap�rat cu atita 
indirjirede eroicul Beaurepaire care a preferat mai 
degrab� s� se sinucid� decît s� se predea, �i-a deschis 
por�ile l�sînd s� intre cincizeci de mii de prusaci. 
Ocupa�ia asia a Verdunului îng�duia astfel alia�ilor s� 
se imobilizeze cîteva zile pe cîmpiile Mcusei. 
Brunswick, trebuia s� se mul�umeasc� s� ocupe 
Stenay, în vreme ce Dumouriez, — un viclean si 
jum�tate, — preg�tindu-�i in tain� planul de 
rezisten��, r�mînea la Sedan. 

Ca s� ne întoarcem la cele ce ne privaau. trebuie 
s� spun câ la 30 august, lucru pe care îl ignoram, 
Dillon se strecurase cu opt mii de oameni intre Argon 
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ne �i Meusa. Dup� ce alungase de partea cealalt� a 
fluviului pe Clairfayt �i pe austrieci, care ocupau 
atunci cele dou� maluri, Dillon se îndrept� spre sudul 
p�durii. 

Dac� am fi �tiut aceasta, ne-am fi îndreptat �i noi 
spre sud, în loc s-o lu�m spre nord, c�ci cel pu�in 
in.m'jlocul solda�ilor francezi, salvarea noastr� era 
asigurat�. 

Din nefericire n-aveam de unde s� �tim manevra 
asta, a�a c� a trebuit s� îndur�m înc� multe. 

A doua zi, la 7 septembrie am terminat ultimele 
noastre provizii. Cu orice pre�, trebuia s� ne procur�m 
altele. Spre scar�, am z�rit o cas� izolat�, situat� la 
liziera unei p�duri, ling� un pu�. Nu trebuia s� 
�ov�im. Am b�tut la u��. Ni s-a deschis �i am intrat. 
M� gr�besc s� spun c� proprietarii casei erau ni�te 
��rani cinsti�i. 

Mai întîi, oamenii ace�tia cum se cade ne-au 
în�tiin�at c� dac� prusacii r�mîneau lini�ti�i în can-
tonamentele lor, se a�tepta in schimb sosirea austrie-
cilor. Printre francezi se zvonea c� Dumouriez p�-
r�sise în sfîr�it Sedan �i c� se îndrepta spre Meusa, ca 
s�-1 alunge pe Brunswick de la grani��. 

Aceasta era o eroare, dup� cum se va vedea mai 
tîrziu, — eroare care din fericire nu ne-a pricinuit nici. 
un prejudiciu. 

Acestea spuse, trebuie s� m�rturisesc c� ospi-
talitatea pe care ne-au dat-o ��ranii a fost cit se poate 
de larg�, în tristele împrejur�ri în care ne aflam. Au 
aprins focul în vatr� �i ne-au servit o mas� compus� 
din ou� proaspete, cîrna�i frip�i, pîine de secar�, turt� 
�i mere, precum �i o sticl� de vin. 

Am mai luat de asemenea provizii pentru cîteva 
zile �i n-am uitat, de asemenea tutunul de care 
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începusem s� duc lips�. Domnul de Lauranay de-abia 
dac� putu s� conving� pe ace�ti oameni cum se cade 
s� primeasc� ceea ce li se cuvenea. Bun�tatea lor 
impresiona mult pe domnul Jean Keller. In sfîr�it, 
dup� o noapte de odihn�, am plecat a doua zi în zori. 

Aveam impresia c� natura îngr�m�dise toate 
greut��ile posibile pe drumul pe care îl urmam acum, 
deoarece terenul era nespus de accidentat. Nu exista 
nici o potec� sigur�, pretutindeni numai gropi pe care 
le masca iarba �i tufi�uri pline de m�r�cini. Din cînd 
în cînd întîlneam fie cîte un p�stor care ducea caprele 
la p�scut, fie vreun p�durar cu tolba lui de piele, fie 
vreun porcar care mina o turm� de porci. To�i oamenii 
ace�tia, de îndat� ce ne z�reau se afundau in p�dure, 
�i rar dac� vreunul din ci sc îndura s� ne dea vreo 
l�murire. 

Din cînd în cînd se auzea cîte o împu�c�tur�, ceea 
ce indica o lupt� la avant posturi. 

Oboselile �i obstacolele erau atît de mari, încît de-abia 
dac� f�ceam dou� leghe pe zi. Aceea�i distan�� am 
f�cut-o �i în zilele de 9, 10 �i 11 septembrie. Dac� 
drumul era anevoios, în schimb ne aflam în siguran��. 
Nu ne-am întîlnit cu prusacii �i am fost scuti�i s� 
auzim grozavul „Ver da" : „Cine-i ?" nem�esc. 

Am sperat, luînd direc�ia aceasta, s� ne întîlnim 
cu armata lui Dumouriez. Ori, ceea ce nu puteam �ti, 
e c� el se îndreptase acum spre sud, ca s� ocupe 
trec�toarea Grand-Pre, din p�durea Argonne. 

Între timp, o repet, împu�c�turile ajungeau pîn� 
la noi. Cînd erau prea apropiate ne opream. Fire�te, 
nici o lupt� nu se încinsese pe-atunci pe malurile 
Meusei. Erau ni�te simple atacuri care se ghiceau 
dup� luminile ce se vedeau pe întuneric în p�dure. 
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În sfîr�it, în seara de 11 septembrie ne-am hot�rît 
s� întrerupom drumul nostru spre Stenay �i s� ne 
avânt�m de-a dreptul în Argonne. 

A doua zi, am �i pus în aplicare planul acesta. Ne 
tîram sprijinindu-ne unul pe altul. Vederea s�r-
manelor femei, atît de curajoase odinioar�, dar atît de 
istovite acum, cu figura palid�, cu hainele rupte din 
pricina m�r�cinilor, era un spectacol demn de mil�. 

Pe la amiaz� am ajuns într-un lumini� unde de 
curînd avusese loc o lupt�. Cî�iva solda�i z�ceau 
întin�i cu fa�a la p�mînt. Am recunoscut imediat pe 
mor�ii ace�tia, dup� uniforma lor frumoas� atît de 
diferit� de aceea a prusacilor sau a austriecilor. 
Erau francezi, voluntari francezi. Se vede c� au fost 
surprin�i de vreo coloan� a trupelor lui Clairfayt sau 
Brunswick. Vai, da ! bie�ii oameni nu muriser� f�r� s� 
se apere. Cî�iva germani z�ceau întin�i lîng� ei. 

M-am apropiat �i am privit îngrozit îngr�m�direa 
asta de cadavre, c�ci niciodat� n-am putut s� m� 
obi�nuiesc cu vederea mor�ilor. 

Deodat� am scos un strig�t. Domnul de 
Lauranay, doamna Keller, domnul Jean, domni�oara 
Martha �i Irma, care se aflau la vreo cincizeci de pa�i 
în urma mea, m� priveau cu îngrijorare, ne-
îndr�znind s� înainteze. 

În cele din urm�, domnul Jean veni spre mine : 
— Ce este Natalis ? A ! cit îmi pare de r�u acum c� nu 
m-am st�pînit. A� fi voit s�-1 îndep�rtez pe domnul 
Jean. Era prea tîrziu. Într-o clip�, ghicise pentru ce 
am strigat. 

Un cadavru care z�cea la picioarele mele a fost 
recunoscut numaidecît de domnul Jean. 
— S� nu afle niciodat� mama �i Martha, zise el cu o 
voce grav�. 
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Dar doamna Keller se tîrîse pîn� la noi, �i dînsa v�zu 
ceea ce am ii vrut s�-i ascundem, cadavrul unui 
soldat prusac, al unui sergent din regimentul 
colonelului von Gravvert, întins pe jos, în mijlocul 
cîtorva camarazi de-ai lui. A�adar, cu cîteva ceasuri 
mai înainte, regimentul Leib trecuse pe-aici �i acum 
se afla prin împrejurimi. 

Niciodat� pericolul nu fusese atît de mare pentru 
Jean Keller. Dac� ar fi v�zut, va fi imediat identificat 
�i ucis f�r� mult� vorb�. 

Trebuia, a�adar, s� fugim cît mai repede din 
�inutul acesta periculos �i s� ne afund�m în partea 
cea mai deas� a p�durii, unde o coloan� în mar� n-ar 
putea p�trunde. Cu riscul de a ne fi ascuns multe zile 
în �ir, nu trebuia s� �ov�im. Era ultima noastr� �ans� 
de sc�pare. 

Am mers toat� ziua, am mers toat� noaptea, am 
mers, sau mai degrab� ne-am tîrît în ziua urm�toare, 
�i la 13 septembrie, spre sear� am ajuns în inima 
celebrei p�duri din Argonne, de care Du-mouriez 
spusese : „Iat� Termopilele Fran�ei, dar voi fi mai 
fericit ca Leonidas !" 

Într-adev�r, a fost mai norocos. �i iat� cum mii de 
ignoran�i de tagma mea au aflat de existen�a lui 
Leonidas �i a Termopilelor. 

 
 

XX 

 
 

P�durea din Argonne ocup� un spa�iu de trei-
sprezece pîn� la optsprezece leghe de la Sedan, la 
nord, pîn� în s�tule�ul Passavant la sud �i are o 
l��ime de dou� pîn� la trei leghe. Ea acoper� grani�a 
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noastr� de r�s�rit cu copacii ei lipi�i aproape unul de 
altul. în afar� de asta, terenul este atît de accidentat 
încît o coloan� n-ar putea str�bate prin ea. 

P�durea aceasta se afl� între dou� rîuri. Rîul 
Aisne o m�rgine�te pe stînga, începînd de la primele 
l�stare de la sud, pîn� în satul Semuy la nord. Rîul 
Aire o înconjoar� începînd de la Fleury pîn� la defileul 
Grands-Pré. Deacolo, face o cotitur� brusc� �i se 
întoarce spre rîul Aisne. în care se vars�, nu departe 
de Senuc. 

De-a lungul rîului Aire, principalele ora�e sînt 
Clermont, Varennes, unde Ludovic al XVI-lea a fost 
arestat în clipa fugii lui, Buzancy, Le Chêne-Populeux, 
iar de-a lungul Aisnei, Sainte Menehould, Ville-sur-
Tourbe, Monthois, Vouziers. 

În ce prive�te forma acestei p�duri, n-a� putea s-o 
compar decît cu o insect�, cu aripile strînse, 
nemi�cat� sau adormit� între dou� cursuri de ap�. 
Abdomenul ei ar fi toat� partea inferioar� care este �i 
cea mai însemnat�. Toracele �i capul sînt reprezentate 
prin partea superioar�, care se deplaseaz� deasupra 
defileului Grand-Pré, de-a lungul c�ruia curge rîul 
Aire. 

Dac�, aproape în toat� întinderea ei, p�durea din 
Argonne este întret�iat� de ape repezi �i ea cuprinde 
diferite locuri, strîmte f�r� îndoial�, chiar �i perit� cu 
l�st�ri�uri dese, ea poate fi str�b�tut� de un regiment. 

Trebuie s� indic aceste locuri, pentru ca s� se 
în�eleag� mai bine cum s-au petrecut lucrurile. 

Cinci defileuri str�bat p�durea. În abdomenul 
insectei mele, defileul situat cam spre sud e acela de 
la Islettes �i merge de la Clermont la Sainte-
Menehould, cel�lalt defileu, acela de- la Chalade nu 
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este decît un fel de potec� ce d� spre rîul Aisne în 
direc�ia Vienne-le-Château. 

In partea superioar� a p�durii sînt trei defileuri. 
Cel mai larg �i cel mai însemnat, care desparte 
toracele de abdomen, este defileul de la Grand Pré. 
Rîul Aire îl parcurge în întregime de la Saint-Juvin, 
trece apoi între Termes �i Senuc, apoi se vars� în rîul 
Aisne, la o leghe �i jum�tate de Monthois. Deasupra 
defileului de la Grand-Pré, cam la vreo dou� leghe, 
defileul de la Croir-aux-Bois, re�ine�i, v� rog acest 
nume, str�bate p�durea de la Ëoult-aux-Ëois la 
Longwé, �i nu e decît o potec� pentru p�durari. În 
sfîr�it, cu dou� leghe mai sus, defileul Chêne-
Populeux, pe unde trece drumul de la Rhetel la Sedan. 

Ori, numai prin p�durea aceasta puteau înainta 
imperiali�tii spre Châlons-sur-Marne. De-acolo aveau 
drumul deschis pîn� la Paris. 

Prin urmare, cel dintâi lucru care trebuia f�cut 
acum era s� opre�ti pe Brunswick �i pe Clairfayt s� 
freac� p�durea, închizîndu-le cele cinci defileuri care 
le puteau da acces la coloanele lor. 

Dumouriez, un strateg de frunte, pricepuse îndat� 
aceasta. într-adev�r, lucrul poate p�rea simplu dar e 
ca �i oul lui Columb — trebuia s� te gînde�ti la el �i 
alia�ilor nu le trecuse înc� prin minte sà se ocupe de 
defileurile acestea. 

Un alt folos, pe care îl mai oferea planul lui 
Dumouriez, e c� n-aveam nevoie s� ne retragem pîn� 
la Marna, care era ultima noastr� linie de ap�rare 
situat� înainte de Piiris. în acela�i timp, alia�ii vor fi 
nevoi�i s� r�mîn� în partea s�rac� a Champagniei, 
unde orice fel de resurse le-ar fi lipsit, în loc s� 
porneasc� în câmpiile bogate �i roditoare, situate 
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dincolo de Argonne, spre a sta iarna în cazul c� le-ar fi 
convenit s� ierneze. 
A�adar, planul acesta a fost studiat într-un chip 
foarte am�nun�it. �i, ceea ce constituia un început de 
executare la 30 august, Dillon în fruntea unei o�tiri de 
opt mii de oameni, executase o mi�care îndr�znea�� în 
timpul c�reia austriecii, dup� cum am spus, au fost 
respin�i pe malul drept al Meiusei. Apoi, coloana 
aceasta ocupase defileul de la sud de Islettes, dup� ce 
a avut grij� s� p�zeasc� defileul de la Chalade. 

Într-adev�r, mi�carea asta nu era lipsit� de 
îndr�zneal�. În loc s� se efectueze spre rîul Aisne, 
unde p�durea ar fi fost un ad�post pre�ios, se efec-
tuase în direc�ia Meusei. Procedînd astfel, Dumouriez 
derutase pe alia�i. 

Planul iui a reu�it. 

La 4 septembrie, Dillon ajunse la defileul Islettes. 
Dumouriez care plecase dup� el cu cincisprezece mii 
de solda�i, ocupase defileul Grand-Pré, închizînd astfel 
principalul defileu al p�durii. 

Peste patru zile în urm�, generalul Dubourg se 
îndrept� spre Chêne-Populeux, ca s� apere nordul 
p�durii împotriva invaziei imperiali�tilor. 

Imediat s-au s�pat tran�ee �i s-au adus tunuri spre a 
închide defileurile. Acela de la Grand-Pré, era acum o 
adev�rat� tab�r� cu trupele orînduite în amfiteatru. 

Toate aceste cinci defileuri erau barate acum, ase-
menea unor cet��i înt�rite, a�a c� du�manul nu putea 
p�trunde prin ele. 

Totu�i, mai r�mase un alt defileu. Acesta era îns� 
atît de pu�in practicabil încît Dumouriez nu se gr�bise 
s�-1 ocupe. �i, trebuie s� adaog c� tocmai în defileul 
acesta ne-a îndreptat nenorocul nostru.  
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Într-adev�r, prin defileul de la Croix-aux-Bois, 
situat între defileele de la Grand-Pré �i de la Châne-
Populeux, la distan�� egal� unul de altul aproximativ 
zece leghe, trebuiau s� intre coloanele du�mane în 
Argonne. 

�i acum revin la cele ce ne privesc direct. 
La 13 septembrie, spre seara, am ajuns pe panta 

lateral� a Argonnei, dup� ce am evitat s� trecem 
satele Briquenay �i Boult-aux-Bois care erau ocupate 
de austrieci. 

Deoarece cuno�team defileurile de aici, fiindc� le-
am trecut în mai multe rânduri, pe cînd eram în 
garnizoan� în �inuturile de est, am ales tocmai defileul 
de la Croix-aux-Bois, fiindc� mi se p�rea mai sigur. 
Ba chiar, dintr-un exces de pruden�� n-am vrut s-o 
iau prin defileu ci, am luat-o pe o potec� ce se apropie 
de el �i care porne�te de la Briquenay la Longwe. 
Luînd-o pe drumul acesta, trebuia s� str�batem 
p�durea într-unui din punctele cele mai dese, la 
ad�postul copacilor de tot soiul, în afar� de asta, aici 
nu aveam ocazia s� he întîlnim cu fel de fel de tâlhari 
a�a c� puteam ajunge cu bine pe malul stîng al rîului 
Aisne, spre Vouziers. 

Noaptea de 13 spre 14 am petrecut-o ca de obicei, 
în cîmp sub un copac. 

În fiecare clip� riscam s� ne întîlnim cu vreun 
soldat prusac, astfel încît ardeam de ner�bdare s� 
intr�m în inima p�durii. Am respirat u�urat, a doua zi 
cînd urcarn poteca ce duce la Longwe, l�sind la 
dreapta noastr� satul Croix-aux-Bois. 

Am mers îns� foarte greu în ziua aceea din pricina 
urcu�urilor anevoioase �i a drumului pres�rat la 
fiecare pas cu bolovani �i cu copaci d�râma�i, care ne 
stînjeneau la mers. 
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Domnul la Lauranay, cu toat� oboseala �i cu toat� 
vîrsta lui înaintat�, mergea destul de repede. 
Domni�oara de Lauranay �i sora mea, la gîndul c� 
acesta era ultimul nostru drum, erau hot�rîte s� nu 
se lase prad� oboselii. în schimb doamna   Keller era 
istovita. Trebuia s-o sprijinim, altminteri ar fi c�zut. �i 
totu�i biata femeie nu se v�ita de loc. Dac� trupul era 
uzat, sufletul r�m�sese acela�i, plin de curaj �i de 
energie. Cu toate acestea m� temeam c� nu va putea 
rezista pîn� la cap�t. 

Seara, am poposit, ca de obicei. Sacul cu provizii 
ne-a îndestulat �i dup� ce toat� lumea s-a culcat, m-
am apropiat de domnul Jean �i i-am vorbit de starea 
mamei lui. stare care-mi p�rea destul de 
îngrijor�toare. 
— Ar trebui s-o l�s�m s� se odihneasc� vreo dou�-trei 
zile fiindc� prea e obosit�. 
— Da, Natalis, r�spunse domnul Jean. Fiecare pas pe 
care îl face mama m� îndurereaz� cum nu po�i s�-�i 
închipui. Dar ce e de f�cut ? 
— Trebuie s� ajungem în satul cel mai apropiat, 
domnule Jean �i s� r�mînem acolo. Niciodat� aus-
triecii sau prusacii nu se vor aventura aici �i, acolo 
ad�posti�i în vreo cas�, am putea a�tepta ca eveni-
mentele s� se mai lini�teasc�. 
— Da, Natalis, ai dreptate, dar putea-vom oare s� 
ajungem la Longwe ?  
Satul acesta este prea departe, domnule Jean, �i 
marna d-tale nu va putea s� mearg� pîn� acolo. 
— Atunci, încotro s� mergem ? 
— A� propune s-o lu�m la dreapta, de-alungul 
l�st�ri�urilor �i s� ne ducem în satul Croix-aux-Bois. 
— Cam ce distan�� e pîn� acolo ? 
— Cel mult o leghe. 
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— S� mergem deci rnîine în zori la Croix-aux-Bois, 
r�spunse domnul Jean. 

Eram convins c� asta era cea mai bun� cale de 
urmat, deoarece nu vroiam s� cred c� inamicul ar 
putea n�v�li în nordul Argonnei. 

Totu�i, toat� noaptea, am auzit împu�c�turi �i la 
un moment dat am auzit �i bubuituri de tun. 
Deoarece îns� împu�c�turile astea erau foarte în-
dep�rtate �i fiindc� le auzeam in spatele nostru, mi-
am închipuit c� Brunswick sau Clairfayt c�utau s� 
p�trund� în defileul de la Grand-Pre, singurul defileu 
care era destul de înc�p�tor pentru coloanele lor. Atît 
eu cît �i domnul Jean n-am putut s� ne odihnim o 
clip�. Trebuia s� fim în permanen�� cu ochii în patru, 
cu toate c� ne aflam în inima p�durii, la o dep�rtare 
destul de mare de poteca ce ducea la Briquenay. 

Am plecat a doua zi în zori. Am f�cut un fel de 
targa din crengi uscate ; am rugat-o apoi pe doamna 
Keller s� se suie pe targa spre a-i evita astfel greut��ile 
drumului. 

Dar doamna Keller a în�eles cît de greu ne va fi s-o 
ducem. 

— Nu, zise ea, nu pot s� primesc, a�a c� voi merge pe 
jos. 

— Nu po�i mam�, r�spunse domnul Jean. 
— Într-adev�r, doamn�, am ad�ugat, nu pute�i merge. 
Inten�ia noastr� e de a ajunge în satul cel mai 
apropiat unde trebuie s� v� odihni�i. La urma urmei 
sîntem in Fran�a �i nimeni nu ne poate refuza 
ospitalitatea. 

Doamna Keller nu voi cu nici un pre� s� pri-
measc� propunerea noastr�. Dup� ce se ridicase, 
încerc� s� fac� vreo ci�iva pa�i, �i ar fi c�zut, dac� 
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domnul Jean �i sora mea nu s-ar fi repezit ca s-o 
sprijine. 
— Doamn�, i-am zis atunci, ceea ce voim este salvarea 
noastr� a tuturor. Peste noapte am auzit împu�c�turi 
la liziera p�durii. Inamicul nu e departe. Sper c� nu 
va veni aici. La Croix-aux-Bois, nu putem fi surprin�i, 
a�a c� trebuie s� ajungem acolo chiar azi. 

Domni�oara Martha �i sora mea se rugar� de-
asemenea de ea �i, deabia in urma interven�iei dom-
nului de I.auranay, doamna Keller sfir�i prin a primi. 

Am urcat-o deci pe targa pe care o duceam eu �i 
domnul Jean �i am pornit astfel spre nord. 

Nu mai st�ruiesc asupra greut��ilor nenum�rate 
pe care le-am îndurat, c�utînd s� ne croim un drum 
printre m�r�cinii �i bolovanii care br�zdau drumul. Pe 
la amiaz�, în ziua de 15 septembrie, am ajuns la 
Croix-aux-Bois. Am f�cut o leghe si jum�tate în cinci 
ore. 

Spre marea mea mirare ca �i spre marea mea de-
cep�ie, am v�zut c� satul era pustiu. To�i locuitorii 
fugiser�, fie la Vouziers, fie la Chcne-Populcux. Ce se 
petrecuse oare ? 

U�ile �i ferestrele caselor erau închise. Oare aju-
toarele pe care ne bizuisem ne vor lipsi aici ? 
— Uite o cas� locuit�, zise sora mea, ar�tindu-ne o 
c�su�� care se afla la cap�tul satului �i din hornul 
c�reia ie�ea fum. 

Am alergat în direc�ia casei �i peste cîtcva clipe 
am b�tut la u��. În pragul ei ap�ru un b�rbat cu o 
figur� foarte primitoare �i simpatic�. Se vedea cit de 
colo c� era un om cumsecade. 
— Ce dore�ti ? m� întreb� el. 
— S� ne g�zduie�ti pe mine �i pe tovar��ii mei. 
— Cine sînte�i ? 
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— Ni�te francezi goni�i din Germania �i care nu �tiu 
unde s� se ad�posteasc�. 
— Intra�i ! 

��ranul acesta se numea Hans Stenger. Locuia în 
casa aceea cu soacra �i cu nevasta lui. Dac� nu 
p�r�sise satul, e c� soacra lui nu putea s� se ridice de 
pe fotoliul pe care o pironise de ani întregi paralizia. 

�i atunci Hans Stenger ne-a comunicat pentru ce 
satul era p�r�sit Toate defileurile Argonnei fuseser� 
ocupate de trupele franceze. Numai defileul de la 
Croix-aux-Bois era deschis. Deaceea tuturor le era 
team� ca imperiali�tii s� nu-1 ocupe, ceea ce ar fi 
pricinuit un adev�rat dezastru. Dup� cum se vede, 
nenorocul ne-a adus tocmai acolo unde nu trebuia s� 
mergem. Ca s� plec�m de-aici �i s� ne înfund�m din 
nou în p�durea de la Argonne era exclus, avînd în 
vedere starea doamnei Keller. Ba ceva mai mult, 
trebuia s� ne mul�umim c� am nimerit într-o cas� de 
oameni cumsecade. 

Gazdele noastre erau ni�te ��rani chivernisi�i, care 
p�reau mul�umi�i c� au putut fi de folos unor 
compatrio�i în nevoie. Fire�te c� nu le-am spus 
na�ionalitatea lui Jean Keller, ceea ce ar fi complicat 
situa�ia. 
Ziua de 15 septembrie s-a terminat în lini�te si tot 
astfel ziua de 16 ; în noaptea aceea nici n-am auzit 
m�car împu�c�turile obi�nuite. Poate c� alia�ii 
ignorau c� defileul de la Croix-aux-Bois nu era ocupat 
de trupe franceze. în orice caz, eram lini�ti�i deoarece 
�tiam cît de strimt era defileul acesta, a�a c� eram 
convin�i c� inamicul ar for�a mai degrab� defileurile 
de la Grand-Pre sau de la Islettes. Am prins a�adar 
din nou curaj. Da altfel odihna �i bunele îngrijiri au 
ameliorat sim�itor starea doamnei Keller. Biata femeie 
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! Era for�a fizic� ce-i lipsea �i nici decum energia 
moral� ! 

Tic�loas� soart� ! Iat� c� în dup� amiaza zilei de 
16 Septembrie, cîteva figuri suspecte î�i f�cur� 
apari�ia în sat. 

To�i ace�ti indivizi f�r� c�p�tîi, care se vedeau cît 
de colo c� erau germani, se îndeletniceau cu furtul �i 
cu spionajul. 

Spre marea noastr� îngrijorare, domnul Jean 
trebui s� se ascund�, de team� s� nu fie recunoscut. 
Deoarece situa�ia asta putea p�rea ciudat� familiei 
Stenger, am fost cît pe-aci s� le m�rturisesc totul, 
cînd de-odata, seara pe la cinci. Tlans Stenger se 
înapoia acas� strigînd : 
— Austriecii ! Austriecii 

Într-adev�r, imperiali�tii, alc�tui�i din cîteva mii 
de solda�i pe chipurile c�rora se putea vedea vulturul 
cu dou� capete, n�v�liser� prin defileul de la Croix-
aux-Bois, f�cîndu-�i apari�ia în sat. F�r� îndoial� c� ei 
aflaser�, mul�umit� spionilor, c� defileul nu fusese 
ocupat de trupele franceze. Cine �tie dac� restul 
inamicului nu va n�v�li acum prin acela�i punct ! 

La strig�tul pe care îl scosese Hans, Stenger, 
domnul Jean î�i f�cu apari�ia în odaia în care era 
culcat� mama lui. 

Îl v�d înc�. St�tea in fa�a sobei. A�tepta. Dar ce 
a�tepta oare ?... S� fie încercuit ? Dar dac�  ar fi fost 
capturat de austrieci, prusacii l-ar fi l�sat în pace ? 
Evident c� nu. 

Doamna Keller se ridic� în capul oaselor. 
— Jean, zise ea, fugi... fugi imediat ! 
— F�r� tine, mam� ? 
— Da, dragul meu. 
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— Fugi Jean ! zise domni�oara Martha... Mama ta e �i 
a mea... N-o s-o p�r�sim ! 
— Martha !... 
— Fugi ! 

În fa�a acestor dou� voin�i, domnul Jean trebuia 
s� se supun�. în r�stimpul acesta, austriecii se apro-
piau �i în curînd trebuiau s� ocupe casa lui Hans 
Stenger. 

Domnul Jean îmbr��i�a pe doamna Keller �i dup� 
ce o s�rut� pe domni�oara Martha, disp�ru pe u�a. 

�i atunci am auzit-o pe doamna Keller îngînînd cu 
o voce stins� :   
— Fiul meu!... Fiul meu... singur prin locurile astea pe 
care nu le cunoa�te !... Natalis... 
— Natalis!... repet� domni�oara Martha, ar�tîndu-mi 
u�a. 

Am în�eles îndat� ceea ce bietele femei a�teptau-
din partea mea. 
— R�mîne�i cu bine, am exclamat. Peste cîteva clipe 
am p�r�sit satul. 

XXI 

 

 

Iat�-ne desp�r�i�i ! Desp�r�i�i dup� o c�l�torie de 
trei s�pt�mîni pe care am fi putut s-o ducem la bun 
sfîr�it, dac� norocul nu ne-ar fi p�r�sit deodat�. Des-
p�r�i�i, cînd peste cîteva leghii, am fi fost   salva�i ! 

Desp�r�i�i cu teama de a nu ne mai revedea 
niciodat� !  

�i femeile acestea, p�r�site în casa unui ��ran, în 
mijlocul unui sat ocupat de inamic, neavînd alt ap�-
r�tor decît un b�trîn de �aptezeci de ani ! 

La drept vorbind n-a� fi trebuit s� r�mîn cu ele ? 
Dar gîndindu-m� la s�rmanul fugar care trebuia s� 
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r�t�ceasc� într-un �inut pe care nu-1 cuno�tea, pu-
team eu oare s�-1 las singur mai ales cînd aveam po-
sibilitatea s�-i fiu do folos ? Domnul de Lauranay �i 
tovar��ele lui puteau fi arestate cel mult, în schimb 
domnul Jean ar fi fost ucis. Numai gîndul acesta m-ar 
fi oprit în cazul c� a� fi fost ispitit s� m� reîntorc la 
Croix-aux-Bois. 

Iat� de altfel ceea ce s-a petrecut, �i iat� pentru  
ce satul a fost invadat în ziua de 16 septembrie. 

Se �tie c� din toate defileurile p�durii din Argonne 
unul singur, acela de la Croix-aux-Bois, nu fusese 
ocupat de trupele franceze. 

Totu�i spre a evita orice surpriz�, Dumouriez tri-
misese la Longwe un colonel cu dou� escadroane �i 
dou� batalioane. Longwe fiind situat la o dep�rtare 
bun� de -sat, Hans Stcnger nu putea s� aib� cuno�-
tin�� de acest fapt. De altminteri era atît de înr�d�-
cinat� convingerea c� imperiali�tii nu se vor aventura 
prin defileul acesta încît nu s-a luat nici o m�sur� de 
ap�rare. în consecin�� nici nu s-au f�cut tran�ee ; 
convins c� �inutul nu era amenin�at aici, colonelul a 
cerut, ceea ce i s-a acordat de altfel, ca o parte a tru-
pelor s� fie trimise la cartierul general. 

Atunci austriecii care erau mai bine informa�i, au 
trimis cî�iva solda�i în recunoa�tere, spre a examina 
defileul. Datorit� acestui fapt am avut ocazia s� 
vedem la Croix-aux-Bos spionii ace�tia, care mi�unau 
acolo toat� zaua. �i iat� cum datorit� unui calcul gre-
�it, inamicul a putut p�trunde în Argonne. 

De îndat� Ce Brunswick a aflat c� trec�toarea de 
la Croix-aux Bois era liber�, a dat ordin s� fie ocu-
pat�. �i aceasta s-a întîrnplat chiar în clipa cind, 
comandantul, foarte stânjenit, se preg�tea s-o ia spre 
�edan ca s� intre pe ia nord în Argonne. Totu�i fiindc� 
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i se p�rea greu s� ocupe defileul, a trimis a�a dar o 
coloan� austriac� împreun� cu emigra�ii comanda�i 
de prin�ul de Lignes. 

Colonelul francez �i solda�ii lui, surprin�i de ata-
cul acesta nea�teptat, au trebuit s� cedeze �i s� se re-
trag� spre Grand-Pri, a�a c� inamicul deveni st�pîn pe 
pozi�ie. 

Iat� ceea ce s-a petrecut în clipa în care am fost 
nevoi�i s� fugim. E drept c� Dumouriez a încercat s� 
repare gre�eala aceasta atît de grav�, trimi�înd pe 
generalul Chazot cu dou� brig�zi, �ase escadroane �i 
patru tunuri de calibru mare, ca s�-i goneasc� pe 
austrieci înainte s� devin� st�pîni pe pozi�ie. 

Din nefericire, la 14 septembrie, Chazot n-a fost 
în m�sur� s� opereze �i tot astfel nici în ziua de 15. 
Cînd a atacat în seara de 16 a fost prea tîrziu. 

Într-adev�r, dac� a respins mai întîi pe austrieci 
din defileu, omorînd chiar pe prin�ul de Ligne, a a-vut 
de sus�inut un atac cu for�e superioare, a�a c�, cu 
toate sfor��rile eroice, defileul a fost iremediabil, 
pierdut. 

Gre�eala aceasta a fost foarte regretabil� pentru 
Fran�a �i trebuie s� spun �i pentru noi, c�ci f�r� 
eroarea asta impiorabil�, puteam fi înc� de la 15 
septembrie în mijlocul francezilor. 

Acum lucrul acesta ntt mai era cù putin��, caci 
Chazot v�zînd c� nu poate alunga pe austrieci, se re-
trase spre Vouziers, în vreme ce Dubourg care se afla 
la Chérie-Populeux, temîndu-se s� nu fie înv�luit, se 
întoarse spre Attigny. 

Grani�a Fran�ei era deci deschis� trupelor imperi-
aliste. Dumouriez risc� s� fie încercuit �i constrîns s� 
lepede armele. 

�i atunci situa�ia ar fi fost dezn�d�jduit�. 
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Cit despre mine �i domnul Jean Keller. m�rturisesc c� 
eram într-o situa�ie critic�. 
Aproape numai decît dup� ce am p�r�sit casa lui 
Hans Senger, m-am întîlnit cu domnul Jean în inima 
p�durii. 
— D-ta... Natalis ? exclam� el. 
— Da... ! eu !.. 
— Dar unde �i-e f�g�duiala pe care mi-ai f�cut-o de a 
nu p�r�si niciodat� pe mama �i pe Martha ?'.... 
— Îng�duie-mi s�-�i spun, domnule Jean. Atunci i-am 
spus totul, i-am spus c�    �tiam foarte bine �inutul 
ale c�rei pozi�ii el le ignora cu des�vîr�ire, c� doamna 
Keller �i domni�oara Martha mi-au dat, ca s� spun 
astfel, ordinul de a-1 urma, c� n-am �ov�it... 
— �i dac� am gre�it, domnule Jean, s� m� pedep-
seasc� Dumnezeu ! 
— Vino atunci ! 

Acum nu mai era vorba s-o lu�m de-alungul defi-
leului pîn� la grani�a Argonnei. Austreiecii puteau s� 
p�r�seasc� trec�toarea Croix-aux-Bois, a�a c� trebuia 
s-o lu�m spre sud-vest, în a�a fel încît s� trecem linia 
rîului Aisne. 

Am pornit în direc�ia aceasta pîn� ce s-a înnoptat. 
S� ne.aventur�m în întuneric nu era cu putin�� 
fiindc� n-aveam cum s� ne orient�m. Am poposit deci. 

La început împu�c�turile nu conteniser� o clip�. 
Erau voluntarii din Longwé, care încercau s� reia de-
fileul din mîinile austriecilor. Dar neputînd, au fost 
nevoi�i s� se împr��tie. Din nefericire nu au trecut 
prin p�dure, unde am fi putut s�-i întîlnim �i s� afl�m 
astfel de la ei c� Dumouriez î�i avea cartierul general 
la Grand-Pré. I-ar fi urmat. Acolo, dup� cum am aflat 
mai tîrziu, a�i fi reg�sit bravul meu regiment Royal-
Picardie care plecase din Charleville ca s� se uneasc� 
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cu armata din centru. Dac� a� fi ajuns împreun� cu 
domnul Jean la Grand-Pré, am fi fost în mijlocul 
prietenilor no�tri, am fi fost. salva�i �i am fi v�zut 
totodat� ceea ce trebuia s� facem pentru salvarea 
fiin�elor dragi, p�r�site la Croix-aux-Bois. 

Dar voluntarii evacuaser� Argonne îndreptîn-du-
se spre cartierul lor general. 

Am dus-o r�u peste noapte. Ploaia care începuse 
s� cad� ne p�trundea pîn� la oase. Hainele noastre 
sfî�iate de spini erau aproape numai zdren�e. Nici 
m�car paltonul meu nu fusese cru�at. Dar ceea ce era 
mai grav, e c� ghetele noastre se rupseser� cu 
.des�vîr�irc. Oare eram s� fim redu�i s� mergem ca 
apostolii ? în sfîr�it eram uzi leoarc�, fiindc� apa p�-
trundea prin frunzi�ul copacilor. în zadar am c�utat 
un ad�post unde s� ne putem odhni. Ad�uga�i la toate 
mizeriile astea, spaima �i nelini�tea. Uneari 
împu�c�turile erau atît de apropiate încît ni se p�rea 
c� ele erau trase în spatele nostru. în afar� de asta ni 
se p�rea de asemenea c� auzim strig�tul de victorie al 
prusacilor. Trebuia s� fugim atunci ca s� nu fim 
prin�i. Vai! �i zorile care nu mai veneau! 

De îndat� ce se lumin� de ziu�, am pornit din nou 
cît puteam mai repede, orientîndu-ne dup� soare. 

Deoarece nu mîncasem nimic, ne era o foame 
stra�nic�. Fugind din casa familiei Stenger, domnul 
Jean n-a avut timp s� ia ceva de-ale mînc�rii �i tot 
astfel �i eu. Trebuia a�a dar s� r�bd�m de foame. 
Dac� p�durea era plin� de ciori �i alte p�s�ri de 
prad�, în schimb vînatul era rar. De-abia dac� ve-
deam din cînd în cînd un iepure care fugea printre 
picioarele noastre. Dar n-aveam posibilitatea s�-i 
prindem. Din fericire castanii nu lipseau aici. Am 
cules cîteva �i dup� ce am f�cut focul le-am copt, a�a 



 ~ Jules Verne – Drumul Fran�ei ~ 

~156~ 

 

c� ne-am putut astîmp�ra întru cîtva foamea care ne 
chinuia. 

Se întunecase ; era o noapte rece �i f�r� stele. Din 
pricina greut��ilor drumului, am mers foarte pu�in în 
ziua aceea. Cu toate astea liziera p�durii nu era 
îndep�rtat�, deoarece auziam goarnele. Ne mai 
trebuiau înc� dou�zeci �i patru de ore ca s� putem 
g�si un ad�post în partea cealalt� a rinului Asine, fie 
la Vouziers, fie într-un sat pe malul stîng. 

N-am s� vorbesc de oboselile îndurate. Nu aveam 
timp s� ne gîndim la ele. în seara aceea, cu toate c� 
eram fr�mîntat de mii de gînduri, fiindc� mi-era 
somn, m-am culcat sub un copac. Mi-aduc aminte c�-
n clipa cînd am a�ipit, m-am gîndit la regimentul 
colonelului von Grawert care l�sase vreo treizeci de. 
mor�i, în lumini�ul p�durii. Dup� ce am blestemat în 
gînd regimentul, am adormit un somn adînc �i greu. 

De diminea�� cînd m-am trezit, am observat c� 
domnul Jean nu dormise toat� noaptea. Fire�te ca nu 
era preocupat de soarta lui ci de aceea a mamei lui si 
a domni�oarei Martha. Gîndul c� to�i ai lui, se aflau la 
Croix-Bois, în mîinile austriecilor, expu�i la injurii, 
brutaliza�i poate. Îl muncea din cale afar�. 

În definitiv, în noaptea aceea, domnul Jean 
veghease. Dup� cum am spus, am adormit foarte 
greu, deoarece n-am auzit împu�c�turile care nu 
conteniser� toat� noaptea. Fiindc� nu m� trezisem, 
domnul Jean voise s� m� lase s� dorm. 

În clipa cînd ne preg�team de plecare, domnul 
Jean îmi zise : 
— Ascult�-m�, Natalis. 

Domnul Keller rostise cuvintele acestea pe un ton 
hot�rît. Am ghicit numaidecît despre ce era vorba, �i i-
am r�spuns f�r� s� mai a�tept propunerea lui : 
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— Nu, domnule Jean, n-am s� te ascult dac� este 
vorba s� vrei s� te despar�i de mine. 
— Natalis, relu� el, �tiu c� ai venit, din pur 
devotament... 
— S� l�s�m asta... 

— Nu. fiindc� atîta vreme cît a fost vorba numai de 
oboseal�, n-am zis nimic. Acum îns� cînd e vorba de 
pericol, nu pot s� m� mai dau în l�turi. Dac� vom fi 
prin�i s� �tii c� germanii n-or s� ne cru�e... Vei fi 
omorît... �i lucrul acesta, dragul meu, nu pot s�-1 
primesc... Pleac� deci... Treci grani�a... La rîndul meu 
voi încerca s-o trec �i eu... �i dac� n-o s� ne mai 
revedem... 

— Domnul Jean, s� l�s�m toate astea. Vom pleca 
împreun�, �i atunci sau sc�p�m, sau murim amîndoi ! 

— Natalis...î�i jur câ n-am s� te p�r�sesc. 

Spunînd acestea am plecat. Bubuitul tunurilor se 
îmbin� cu împu�c�turile de arm�. Era un   nou atac 
care se d�dea la defileu Croix-aux-Bois. 

Pe la opt canonada încet�. Nu se mai auzea nici o 
împu�c�tur�. Nesiguran�a asta era grozav� pentru Nu 
mai încclpea nici o îndoial� c� avusese loc o lupt� în 
defileu. Dar care fusese rezultatul ei ? Ce trebuia 
s�,facem acum? Am sim�it din instinct c� cel mai bun 
lucru de f�cut era s�'înait�m în direc�ia rîuiui Aisne 
spre Vouziers. 

La dou�sprezece am mai mîncat ni�te castane 
coapte. P�durea era atît de deas� încît de-abea dac� 
puteam face cinci sute de pa�i pe or�. În afar� de 
asta, împu�c�turile care se auzeau în toate direc�iile �i  
în sfîr�it clopotele care sunau în satele din Argonne — 
toate astea contribuiau la starea de îngrijorare care ne 
deprima. 
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Spre sear� ne aflam la o leghe de rîul Aisne! A 
doua zi, în cazul c� nu s-ar ivi vreo piedic�, am putea 
ajunge pe malul cel�lalt al fluviului. N-aveam decît s� 
coborîm timp de o or� malul drept si s�-1 trecem fie 
pe podul de la Senuc fie pe podul de la. Grand-Ham, 
— dou�., poduri pe care Clairfayt �i Brunswich nu 
erau înc� st�pîni 

La ora opt seara, am poposit într-un tufi�. Era o 
t�cere des�vîr�it� în p�dure. Afar� de paturile 
de:pioaie care picurau pe frunzele copacilor, nici un 
zgomot, nu tulbur� lini�tea. Nu �tiu de ce, dar t�cerea 
aceasta m� nelin�tea grozav. 

Deodat�, am auzit ni�te glasuri în spatele nostru. 
Domnul Jean îmi strînse mîna. 
-— Da. spunea o voce necunoscut�, îl urm�rim de la 
Croix-aux-Bois. 
— N-o s� ne mai scape. 
— Incas�m premiul. 
— Fire�te ! 

Domnul Jean îmi strîngea acum cu putere mîna. 
— Asta e vocea lui Buch, îmi �opti el la urecehe. 
— Tic�lo�ii ! i-am r�spuns. Sînt mai mul�i. S� nu-i 
a�tept�m... 

Am p�r�sit tufi�ul pe brînci, dar o creang� uscat� 
ne-a tr�dat prezen�a. Aproape numaidecît o îm-
pu�c�tur� lumin� pentru o clip�  ascunz�toarea 
noastr�.  
—Vino, domnule Jean, vino ! am exclamat.  
— Nu, trebuie s� ucid mai întîi pe unul din a-cesti 
tic�lo�i. 

�i el descarc� pistolul în direc�ia grupului care se 
repezea spre noi.  

Mi se pare c� unul din urm�ritorii no�tri c�zu. 
Dar aveam altceva de f�cut decît s� m� uit dup� ei. 
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Alergam acum cît puteam mai repede. Buch �i 
tovar��ii lui fugeau dup� noi. Eram istovi�i. 

Peste un sfert de or� banda a reu�it s� pun� mîna 
pe noi. În total erau vreo �ase sau �apte oameni, to�i 
înarma�i pîn�-n din�i. 

Cît ai clipi din ochi ne-au legat mîinile, �i ne-au 
îmbrîncit f�r� s� ne cru�e loviturile. 

Peste o or�, eram în mîinile austriecilor care se 
aflau la Longwe. Aici am fost întemni�a�i �i pu�i sub o 
supraveghere sever� într-o c�su�� retras�. 

 
 

XXII 

 
 

Oare numai întîmpl�tor reu�ise Buch s� pun� 
mîna pe noi ? îmi venea s� cred, c�ci de cîtva timp 
soarta nu prea ne era favorabil�. în urm� îns� am 
aflat ceea ce nu puteam �ti atunci. Dup� ultima noas-
tr� întîlnire, tîn�rul Buch nu contenise cu cercet�rile, 
nu atît, v� rog s� crede�i, ca s� se r�zbune pe fratele 
lui, cît spre a cî�tiga premiul de o mie de florini. Dac� 
pierduse urmele noastre, din ziua în care am ajuns în 
Argone, în schimb le reg�sise în satul Croix-aux-Bois. 
F�cuse parte din spionii care intraser� în sat în ziua 
de 16 septembrie, în casa familei Stenger el 
recunoscuse imediat pe domnul �i pe domni�oara de 
Lauranay �i tot astfel pe doamna Keller �i pe sora 
mea. Aflase deasemenea c� am plecat cu domnul 
Jean. Numaidecît s-a luat dup� noi, împreun� cu 
cî�iva tic�lo�i de tagma lui. Restul se �tie. 

Acum eram p�zi�i în a�a fel încît orice evadare era 
exclus�. �tiam ce ne a�teapt� �i nu ne mai r�mînea 
decît s� ne preg�tim de moarte. 
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Primul lucru pe care l-am f�cut a fost s� cercetez 
am�nun�it odaia care ne slujea de închisoare. Ea 
ocupa jum�tatea parterului unei case scunde. Odaia 
era luminat� de dou� ferestre, una d�dea în strad�, 
cealalt� într-o curte situat� în dosul casei. 

Dup� toate probabilit��ile acestea era ultima 
noastr� locuin�� înainte de a fi executa�i : domnul 
Jean pentru îndoita acuza�ie de a fi omorît un ofi�er �i 
de a fi dezertat în timp de r�zboi, iar eu în calitate de 
complice �i spion în favoarea Fran�ei. 

�i am auzit pe domnul Jean îngînînd : 
— De data asta s-a sfîr�it cu noi. 

N-am r�spuns. M�rturisesc c� în ciuda optimis-
mului meu obi�nuit, îmi pierdusem de data asta în-
crederea �i situa�ia îmi p�rea dezn�d�jduit�. 
—Da, s-a sfîr�it ! repet� domnul Jean. �i ce o s� se 
fac� mama. Martha �i to�i care ne sînt dragi, atunci 
cînd nu vom mai fi, cînd sprijinul nostru le va lipsi ? 
Ce s-or fi f�cut ? Or mai fi în satul acesta în mijlocul 
austriecilor ?... 

Admi�înd chiar c� prietenii no�tri se aflau tot 
acolo �i c� n-au fost captura�i de du�mani, m� 
temeam îns� ca s� nu fi aflat de arestarea noastr�. 
Eram doar atît de aproape de ei. De la Croix-aux-Bois 
pîn� la Longwe e de-abia o leghe �i jum�tate. 

Numai gândul c� bunii no�tri prieteni aflaser� de 
arestarea noastr�, m� fr�mînta �i m� chinuia adînc. 
�tirea asta ar fi fost o lovitur� de moarte pentru 
doamna Keller. Da, doream chiar c� austriecii s�-i fi 
luat ducîndu-i la avantposturi. Totu�i doamna Keller 
de-abia dac� putea merge ; putea s� cad� pe drum, 
a�a c� îi trebuiau îngrijiri serioase. 

Noaptea trecu f�r� ca s� fi adus vreo modificare 
situa�iei noastre. Ce gînduri triste te mai n�p�desc, 
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cînd î�i sim�i moartea apropiat� ! Toat� via�a �i se 
perind� în cîteva clipe pe dinaintea ochilor. 

Trebuia s� adaug c� foamea ne chinuia cumplit 
deoarece de dou� zile n-am mîncat nimic decît cîteva 
castane. �i nimeni nu se gîndise s� ne aduc� ceva de 
mîncare. Ei drace ! valoram o mie de florini pentru 
tic�losul acesta de Buch, a�a c� putea sa ne dea ceva 
s� mînc�m. 
E drept c� nu l-am mai rev�zut. F�r� îndoial� c� se 
dusese s� în�tiin�eze pe prusaci de capturarea 
noastr�. M-am gîndit atunci c� lucrurile or s� mai 
dureze înc�, deoarece dac� austriecii ne p�zeau, pru-
sacii trebuiau s� se rosteasc� în privin�a soartei noas-
tre. Sau vor veni prusacii la Croix-aux-Bois, sau vom 
fi condu�i la cartierul lor general. Dinpricina asta 
trebuia s� se produc� vreo întîrziere, afar� doar de 
cazul cînd ordinul de executare ar sosi la Longwe. 
Oricare ar fi fost îns� situa�ia nu trebuiam l�sa�i s� 
murim de foame. 

La ora �apte diminea�a, un soldat ne-aadus o 
strachin� de ciorb�, ap� goal� în definitiv �i o bucat� 
de pîine. N-aveam dreptul s� fim prea preten�io�i �i 
am îmbucat cu poft� pîinca �i ciorba. 

A� fi voit s� întreb pe soldatul acesta ceea ce se 
petrecea la Longwe �i în special la Croix-aux-Bois, 
dac� se vorbea de sosirea prusacilor, dac� ace�tia 
inten�ionau s� intre în Argonne, în sfîr�it cum st�teau 
lucrurile. Dar nu cuno�team limba german�, astfel c� 
nu puteam sta de vorb� cu el. Domnul Jean adîncit pe 
gînduri, nu rosti o vorb�. Nu mi-a� fi permis s�-1 
tulbur, a�a c� orice discu�ie era imposibil�. 

În diminea�a aceea nu s-a produs nimic nou. 
Eram p�zi�i, totu�i ni se d�dea voie s� ne plimb�m în 
curtea din spatele casei, unde austriecii ne examinau 
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cu mai mult� curiozitate decît simpatie. M� sileam s� 
par cît mai lini�tit, de aceea m� plimbam în fa�a lor, 
cu mîinile în buzunar, fredonînd cele mai voioase 
mar�uri ale regimentului Royal-Picardie. 

Puteam s�-mi spun : 
— F�-�i curaj, dragul meu, c�ci mîine tîlharii ��tia te 
vor omorî. 

La prînz ni s-a servit deasemenea o ciorb� �i o 
felie de pîine neagr�. Nu era variat� masa noastr� si 
începusem s� regret chiar castanele din p�dure. A 
trebuit totu�i s� ne mul�umim cu ceea, ce ni s-a dat 
cu atît mai mult cu cît soldatul care ne-a adus 
mîncarea p�rea c� spune : — „�i asta e prea bun 
pentru voi !" 

Pe legea mea îmi venea s�-i dau cu strachina în 
cap. Dar m-am ab�inut gîndindu-m� c� trebuie s� 
mînc�m spre a rec�p�ta for�ele pierdute, ca s� nu fim 
prea istovi�i în ultimul moment. 
L-am convins chiar pe domnul Jean s� m�nînce. 
Dînsul, dup� cum am mai spus era adîncit în gînduri. 
Se gîndea la mama lui, la logodnica lui, la toate 
f�pturile dragi c�rora le rostea cu înfrigurare numele. 
Uneori, într-un acces de enervare, se repezea la u�� 
ca �i cum ar fi voit s�, fug�. Nu mai era st�pînpe el. 
Dac� nu plîngea e c� nu putea �i asta m� îndurera 
fiindc� lacrimile l-ar fi u�urat. 
În r�stimpul acesta au trecut prin fa�a noastr� cîteva 
coloane de solda�i. To�i oamenii ace�tia mergeau în 
neregul�, cu arma în bandulier�. Inamicul se,strecura 
acum f�r� zgomot spre a ajunge la linia rîului Aisne. 
A� fi dorit mult s� �tiu dac� solda�ii ace�tia erau 
prusaci sau austrieci. în acela�i timp nu se mai auzea 
nici o împu�c�tur� pe'partea apusean� a Argonnei. 
Poarta Fran�ei era deschis� larg... Nu mai era ap�rat�. 
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Spre ora zece seara o c�pr�rie de solda�i ap�ru în 
camera noastr�. De ast� dat� erau prusaci. �i ceea ce 
m� încremeni era c� am recunoscut uniforma 
regimentului Leib, venit la Longwe dup� întîl-nirea cu 
voluntarii din Argonne. 

Am fost sco�i afar�, domnul Jean �i eu, dup� ce 
ni s-au legat mîinile la spate. 

Domnul Jean se adres� caporalului care comand� 
grupa : 
— Unde ne duc ? întreb� el. 

Drept r�spuns acest golan ne îmbrînci înainte. 
Aveam înf��i�area unor nenoroci�i care trebuia s� fie 
executa�i f�r� judecat�. �i, cu toate astea eu n-am 
fost prins cu mîna pe arm�. Dar p�s de spune lucru 
acesta unor s�lbatici. �i-ar fi rîs în nas c� ni�te 
huligani ce erau. 

C�pr�ria care ne ducea o lu� pe uli�a satului care 
coboar� spre liziera p�durii. 

Dup� vreo cinci sute de pa�i, c�pr�ria s-a oprit în 
mijlocul unui lumini� unde cantona regimentul Leib. 

Peste cîteva clipe am fost condu�i în fa�a colo-
nelului von Grawert. 

Aceasta se mul�umi doar s� se uite la noi �i nu 
rosti o vorb�. Apoi, f�cînd stìnga împrejur, d�du 
semnalul plec�rii �i regimentul porni. 

Am priceput atunci c� trebuia s� ap�rem în fa�a 
unui consiliu de r�zboi înainte de a fi împu�ca�i ; de 
altfel am fi fost imediat executa�i, dac� regimentul ar 
fi r�mas la Longwé. 

Dup� cum se vede lucrurile trebuiau f�cute re-
pede, fiindc� alia�ii nu aveau timp de pierdut, în cazul 
c� voiau s� ajung� înaintea francezilor pe Aisne. 

Într-adev�r, Dumouriez afînd c� imperiali�tii 
eraust�pîni pe defileul de la Grand- Croix executase 
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un nou plan. Planul acesta consta în coborîrea tru-
pelor pe liziera stîng� pîn� în dreptul defileului de la 
Islettes. În felul acesta, solda�ii no�tri trebuiau s� fac� 
fa�� coloanelor lui Clairfayt ce veneau de la frontier� �i 
coloanelor lui Brunswich, care veneau din direc�ia 
Fran�ei. Era de a�teptat într-adev�r c� prusacii s� 
str�bat� Argonna spre a t�ia drumul de la Châlons. 

De aceea Dumouriez evacuase f�r� zgomot, car-
tierul lui general în noaptea de 15 spre 16 septembrie. 
Dup� ce trecuse ambele poduri ale rîului Aisne, se 
opri cu trupele lui pe colinele de la Autry, la patru 
leghe de Grand-Pré. De acolo, cu toat� panica ce 
cuprinse în dou� rînduri pe solda�ii no�tri, Dumouriez 
se îndrept� spre Dammartin-sur-Hans, astfel ca s� 
ajung� la pozi�iile de la Saint-Meneho-uld, care sînt 
situate la extremitatea trec�torii de la Islettes. 

În acela�i timp, deoarece prusacii trebuiau s� 
n�v�leasc� din Argonne prin defileul de la Grande Pré, 
generalul î�i luase toate m�surile astfel c� tab�ra de la 
Epine, instalat� pe drumul de la Châlons, s� nu poat� 
s� se îndrepte spre Sainte-Menehould. 

În aceea�i clip�, generalii Beurnoville, Chazot �i 
Dubouquet primeau ordinul s� se uneasc�.cu armata 
lui Dumouriez, �i aceasta îndemn� pe Kellermann, 
care plecase din Metaz pe ziua de 4 s�-�i gr�beasc� 
mar�ul înainte. 

Dac� to�i generalii ace�tia ar fi fost exac�i la 
mtîlnire, Dumouriez ar fi avut cu el peste treizeci �i 
cinci de mii de oameni, a�a c� ar fi putut �ine piept 
imperiali�tilor. 

Într-adev�r, Bunswich �i prusacii lui �ov�iser� 
cîtva timp înainte de a-�i fi fixat definitiv planul lor de 
lupt�. în cele din urm� se hot�rîser� s� str�bat� 
defileul de la Grand-Pré, ca s� ocupe drumul de ia 
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Châlons, s� înv�luiasc� armata francez� la Saint-
Menehould �i s-o sileasc� s� se predea. 

Iat� de ce regimentul Leib, p�r�sise cu atîta grab� 
Longwé. 

Afar� era o vreme urît�, ce�oas� �i ploioas�. 
Drumurile erau numai b�l�i �i intrai în noroi pîn� la 
glezne. Oricine î�i poate închipui ce penibil� era 
situa�ia noastr�, escorta�i �i cu mîinile legate. Am fi 
preferat moartea de o mie de ori. 

Nu mai vorbesc de tratamentul prost la care ne 
supuneau prusacii �i tot.a�a insulte de tot felul care 
ne gratificau a�a, din senin. 

�i tic�losul de Frantz von Grawert, care ne înjura 
în fiecarece clip�. Domnul Jean nu se putea ab�ine �i 
îmi d�deam seama c� dac� ar fi fost liber �i-ar fi înfipt 
unghiile în gîtul locotenentului, omorîndu-1 ca pe o 
fiar� s�lbatic�. 
Am pornit în mar� for�at de-a lungul rîului Aisne. A 
trebuit s� trecem cu apa pîn� la brîu pîra-iele 
Dormoise, Tourbe �i Bionne. N-am f�cut nici un popas 
fiindc� trebuia s� sosim la timp ca s� ocup�m 
coloniile de la Sainte-Menehould. Dar coloana nu 
putea s� mearg� repede deoarece se înn�molea la tot 
pasul. N�d�jduiam îns� c� atunci cînd prusacii s-ar 
afla în fa�a lui Dumouriez, trupele franceze vor ocupa 
trec�toarea de la Islettes. 

Am mers astfel pîn� la zece seara. Dac� ger-
manilor le lipseau proviziile, oricine î�i poate închipui 
cum am dus-o noi în privin�a mînc�rii. 

Eu �i domnul Jean de-abia dac� puteam s� ne 
adres�m vreun cuvint. De altminteri ori de cîte ori ne 
vorbeam, prusacii ne înghionteau s�lbatec. Într-
adev�r, oamenii ace�tia sînt de o cruzime însp�i-
mânt�toare. F�r� îndoial� c� voiau s� fie pe placul 
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locotenentului Frantz von Grawert, ceea ce le reu�ise 
pe deplin. 

Noaptea asta de 19 spre 20 septembrie, a fost una 
din cele mai grozave pe care le-am petrecut. 
Regretam popasurile noastre din p�dure de cînd eram 
ni�te simpli fugari. În sfîr�it, cu pu�in înainte de ivirea 
zorilor, am ajuns pe un teren ml��tinos cam spre 
stînga de Sainte-Menechould, unde am poposit. Cu tot 
frigul prusacii n-au aprins nici un foc deoarece nu 
votau s�-�i semnalizeze prezen�a. 

Oamenii ace�tia îngr�m�di�i acolo de-a valma în 
noroi, r�spindeau un miros dezgust�tor. 

În sfîr�it se lumin� de ziu�. Eram convins c� în 
ziua aceea va începe lupta. Poate chiar c� regimentul 
meu era acolo ! �i eu care nu eram în mijlocul 
camarazilor mei! 

Se f�cuse acum o mare mi�care printre solda�i. 
Ofi�erii treceau de colo pîn� colo, dînd ordine. Goar-
nele sunau, tobele b�teau... Se mai auzeau de-ase-
menea cîtcva împu�c�turi spre dreapta noastr�. 

Era aproape unsprezece cînd o grup� de solda�i 
veni s� ne caute pe mine �i pe domnul Jean. Mai întîi 
am fost condu�i în fa�a unui cort unde se aflau vreo 
�ase ofi�eri, prezida�i de colonelul von Grawert. Da, el 
însu�i prezid� acest consiliu. 

Formalit��ile n-au durat mult, — s-a stabilit doar 
identitatea noastr�. De altfel Jean Keller care mai 
fusese condamnat odat� la moarte pentru c� a lovit pe 
un ofi�er, a mai fost osîndit �i a doua oar� ca dezertor, 
�i eu, ca spion francez ! 

Nu mai înc�pea nici o discu�ie �i dup� ce colo-
nelul ad�ugase c� execu�ia va avea loc îndat� : 
— Tr�iasc� Fran�a ! am exclamat. 
— Tr�iasc� Fran�a ! repet� Jean Keller. 
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XXIII 

 
 

De data asta totul era sfîr�it. Se poate spune c� 
armele erau "�intite asupra noastr�. A�teptam doar 
comanda 
Ei bine, Jean Keller �i Natalis Delpiere vor �ti s�   
moar�. Dincolo de cort se afla un pluton care trebuia 
s� ne împu�te vreo doisprezece solda�i din regimentul 
Leib comanda�i de un locotenent. 

Nu eram lega�i. La ce bun? Nu puteam fugi. Cel 
mult câ�iva pa�i înainte de a fi uci�i. A ! ce. n-a� fi dat 
s� mor în plin� b�taie, ciuruit de gloan�ele 
du�manului. Dar s� mori f�r� s� te po�i ap�ra, e 
grozav ! 

Eu �i domnul Jean mergeam f�r� s� ne spunem 
vreo vorb�. Dînsul se gîndea la Martha pe care nu o va 
mai vedea �i la mama lui pe care lovitura aceasta 
trebuia s-o zdrobeasc�. 

Eu m� gîndeam la sora mea Irma, la Firmina, la 
p�rin�ii mei... Revedeam pe tata, mama, toate 
f�pturile care-mi erau dragi, m� gîndeam la regiment, 
la satul meu... 

Nu ne uitam unde ne duceau solda�ii. De altfel ce 
ne p�sa. Era s� fim uci�i ca ni�te cîini �i atîtatot. 

Fire�te îns� c� de vreme ce v� povestesc eu în-
sumi p��ania asta scris� de mîna mea, înseamn� c� 
am sc�pat. Dar deznod�mîntul acestei istorisiri, oricât 
de bogat� ar fi fost imagina�ia mea, nu mi l-a� fi putut 
închipui niciodat�. O s� vede�i �i d-voastr�. 

La vreo cinzeci de pa�i mai departe, trebuia s� 
trecem prin fa�a regimentului Leib. To�i cuno�teau pe 
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Jean Keller, Ei bine, nimeni n-a manifetat pentru el 
vreun sentiment de mil�, mila aceea pe care n-o refuzi 
niciodat� acelora care var muri ! Ce mai firi �i prusacii 
ace�tia ! Meritau cu adev�rat s� fie comanda�i de ni�te 
ofi�eri de tagma celor doi Grawert ! Locotenentul ne-a 
v�zut. Se uita la domnul Jean care nu plec� privirea. 
La unul vedeai satisfac�ia, la cel�lalt nu vedeai decît 
dispre�... 

Am crezut o clip� c� tic�losul acesta va merge cu 
noi. M� întrebam chiar dac� nu va comanda el însu�i 
execu�ia... Deodat� îns� am auzit o goarn� sunând �i 
Frantz se pierdu în mijlocul solda�ilor. 

Ne aflam atunci în spatele unei colibe care domina 
ora�ul �i care era ocupat� de ducele de Bruns-wich. 
La poalele acestei coline se afl� �oseaua de la 
Châlnos. Cât despre francezi ei se aflau mai sus pe 
colinele învecinate. 

Dedesubtul acestor coline, se aflau numeroase 
coloane germane, gata s� cucereasc� pozi�iile noastre 
astfel ca s� domine Sainte-Menehould. Dac� pianul 
prusacilor reu�ea, Dumourriez ar fi fost compromis în 
fa�a unui inamic superior ca num�r. 

Dac� vremea ar fi fost senin� a� fi putut s� v�d 
uniformele franceze. Dar totul disp�rea înc� în mij-
locul ce�ei pe care soarele nu reu�ise pentru un mo-
ment s-o împr��tie. Se auzeau de pe acum cîteva îm-
pu�c�turi... 

O speran�� vag� începuse s� încol�easc� în inima 
mea sau, mai degrab�, m� sileam s� nu disper înc�. 
înc�. 

�i totu�i era aproape imposibil s� dobîndim vreun 
ajutor de undeva. Toate trupele, mobilizate de 
pumouriez, nu erau oare la Sainte-Menehould ? Dar 
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ce vre�i, dorin�a de a sc�pa de moarte e atât de mare 
îhcît f�ure�ti atunci cele mai neînchipuite planuri ! 
Era aproximativ ora unsprezece �i un sfert. Probabil 
c� la dou�sprezece nu vor mai fi ! 

Într-adev�r am ajuns la locul execu�iei. Grupa 
p�r�sise �oseaua de la Châlons. Cea�a era inc� destul 
de deas� pentru ca s� nu po�i vedea la o sut� de 
metri. Ghiceai totu�i c� în curînd toat� cea�a asta se 
va împr��tia. 

Am intrat într-o p�durice unde trebuia s� aib� loc 
execu�ia. 

În dep�rtare se auzeau goarnele al c�ror sunet se 
îmbina cu bubuituri de tun �i focuri de salv�. 

Încercam s�-mi dau scama de ceea ce se petrecea 
în jurul meu, ca �i cum lucrul acesta m-ar fi putut 
interesa. Am observat c� zgomotele astea veneau de la 
dreapta �i c� p�reau c�. se apropie. Avusese loc oare o 
lupt� la Châlons ? Oare prusacii fuseser� lua�i pe 
flanc ? Nu în�elegeam nimic. 

Dac� v� spun toate astea cu oarecare precizie, e 
c� �in s� v� fac cunoscut� starea mea de spirit. Cit 
despre detalii toate mi-au r�mas întip�rite adînc în 
minte. De altfel asemenea lucruri nu se uit� �i am 
impresia ca ele s-au petrecut ieri. 

Am intrat deci în p�durice. Dup� cî�iva pa�i grupa 
s-a oprit în fa�a unui stejar. 

Aici, în locul acesta trebuia s� fim executa�i. 
Ofi�erul care comanda, un militar cu fa�a aspr�, 

d�du ordin de oprire. Solda�ii se rînduir� la cî�iva pa�i 
de noi �i parc� aud �i acum z�ng�nitul armelor. 
— Aici ! zise ofi�erul. 
— Bine, r�spunse Jean Keller. 

El rosti cuvintul acesta cu o voce clar� care nu 
tremura : �inea capul sus �i p�rea lini�tit. 
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�i, atunci, apropiindu-se de mine, îmi vorbi în limba 
francez�, în limba aceea pe care o iubea atît de mult �i 
pe care eram s-o aud pentru, ultima oar�. 

Natalis, îmi zise el, vom muri. Ultimul meu gînd 
se îndrept� spre mama �i spre Martha, pe care le-am 
iubit din adîncul sufletului ! Bietele femei ! Dumnezeu 
s� le aib� în paza lui. Cit despre d-ta, Natalis, iart�-
m�... 
— S� te iert, domnule Jean, dar pentru ce ?... 
— Da, de vreme ce din cauza mea... 
— Domnule Jean, i-am r�spuns, nu am pentru ce s� 
te iert. Ceea ce am f�cut, am f�cut-o de bun�voie. �i 
a� face-o �i azi înc� ! Lasa-m� s� te îmbr��i�ez �i s� 
murim ca doi viteji ! 
— Ne-am îmbr��i�at strîngîndu-ne cu putere la piept. 

�i, nu voi uita niciodat�, atitudinea lui Jean Keller 
cînd, dup� ce s-a întors spre ofi�er, i-a spus cu o voce 
hot�rît� : 
— La dispozi�ia d-voastr� ! 

Ofi�erul f�cu un semn. Patru solda�i ne conduser� 
în dreptul stejarului unde ne-am oprit. Trebuia s� fim 
uci�i în acela�i timp. 

Parc� v�d �i acum stejarul acesta al c�rui trunchi 
era cojit pe alocuri. Cea�a începuse s� se împr��-
tie... 
Eu �i domnul Jean st�team în picioare, �inîndu-

ne de mîn� �i privind plutonul care se afla în fa�a 
noastr�. 

Ofi�erul se d�du pu�in la o parte, în vreme ce 
solda�ii înc�rcau armele. Strîngeam mîna domnului 
Jean Keller �i v� jur c� mîna lui nu tremura. 

Solda�ii erau acum în pozi�ie de tragere �i nu 
a�teptau decît comanda. 
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Deodat� se auzir� ni�te strig�te, în p�dure, în 
spatele grupei. 

Doamne ! Dumnezeule ! Ce v�d oare ?.... Doamna 
Keller, sprijinit� de domni�oara Martha �i de sora mea 
Irma. De-abia dac� puteai auzi glasul ei. �inea in 
min� o hârtie, �i domni�oara Martha, sora mea �i 
domnul de Lauranay repetau cu ea : 

— Francez ! Francez ! 

— În aceea�i clip� se auzir� câteva împu�c�turi 
puternice �i am v�zut pe, doamna Keller împleticindu-
se. 

Cu toate astea nici eu nici domnul Jean n-am 
c�zut. Va s� zic� nu erau solda�ii plutonului de exe-
cu�ie care au tras ?... 

Nu, fiindc� vreo �ase din ei z�ceau întin�i pe jos 
în vreme ce ceilal�i fugeau cît îi �ineau picioarele. 

În acela�i timp am, auzit în p�dure strig�tele 
astea care îmi r�sun� �i azi în ureche : 

Înainte ! înainte ! 

Era într-adev�r melodiosul strig�t francez �i nu 
asprul „Vorwaertz" al prusacilor. 

Un deta�ament de solda�i francezi n�v�lise în p�-
dure, tocmai la timp, dup� cum vede�i... împu�-
c�turile lor precedaser� numai cu cîteva clipe acelea 
ale plutonului de execu�ie... Era de-ajuns ! Cum se 
face îns� c� vitejii no�tri compatrio�i veniser� aici 
tocmai la momentul oportun. Am aflat aceasta de-abia 
mai tîrziu. 

Domnul Jean se repezise la mama lui pe care o 
sus�ineau domni�oara Martha �i sora mea. Nefericita 
femeie, crezînd c� împu�c�tura de adineauri ne 
omorîse pe noi, le�inase. 
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În curînd î�i reveni îns� în fire �i parc� o aud �i 
acum, rostind cu un accent pe care n-o s�-1 uit 
niciodat� : 
— Francez !... E francez ! 

Ce însemnau oare cuvintele ei ?... M-am uitat la 
domnul de Lauranay... Nici el nu putea vorbi îns�. 

Domni�oara Martha lu� atunci hârtia pe care 
doamna Keller o �inea în mîna-i încle�tat� si o întinse 
domnului Jean. 

Hârtia aceasta era un ziar german : Zeitblat. 
Domnul Jean îl lu�, �i în vreme ce citea, lacrimi 

mari îi br�zdau fa�a. Doamne- ce binefacere e s� �tii 
carte în asemenea împrejur�ri ! 

�i atunci domnul Jean rosti acela�i cuvînt. Aveam 
impresia c� înnebunise brusc. Din pricina emo�iei ca-
re ii n�p�dise nu puteam în�elege sensul cuvintelor 
iui. 
— Francez !... Sîrit francez !... exclam� el !... A ! 
mam�... Martha, sînt francez! 
Apoi îngenunche într-un avînt de pietate. Dar doamna 
Keller se ridicase la rîndul ei în picioare �i rosti cu o 
voce grav� : 
— De-acum încolo, dragul meu Jean nu vei mai fi silit 
s� te lup�i împotriva Fran�ei ! 
— Nu mam�, acum am dreptul �i îndatorirea s� m� 
bat pentru ca. 
 
 

XXIV 

 
 

Domnul Jean m� târî dup� el, f�r� s�-mi dea m�-
car o explica�ie. Ne-am al�turat de francezii care se 
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avântau afar� din p�dure, în vreme ce tunurile bubu-
iau necontenit. 

Am încercat în zadar sa reflectez. Cum oare, Jean 
Keiler, fiul doamnei Keller, german de origine, era 
francez ? Mi-era cu neputin�� s� în�eleg ! Tot ce 
puteam s� spun e c� amîndoi ne-am avîntat în lupt�. 

Trebuie s� povestesc acum evenimentele petrecute 
în diminea�a zilei de 20 septembrie �i cum s-a f�cut c� 
un deta�ament de francezi venise la timp în p�duricea 
care br�zdeaz� �oseaua de la Châlons. 

V� aduce�i aminte c� în noaptea de 16 septem-
brie, Dumouriez plecase din Grand-Pré spre a se a-
vînta pe pozi�iile de la Sainte-Menehould, unde 
ajunsese a doua zi, dup� un mar� de patru sau cinci 
leghe. 

Aici la Sainte-Menehould se aflau diferite coline, 
desp�r�ite prin pr�p�stii adînci. 

La poalele colinelor exist� ni�te b�l�i formate de 
rîul Aure pîn� în locul unde apa aceasta se vars� în 
rîul Aisne. 

Colinele acestea sînt urm�toarele : Colinele de la 
Hyron, a�ezate în fa�a colinelor Lunii, unde ne aflam 
noi, iar la stînga colinele de la Gizancourt. Intre 
colinele acestea �i Sainte-Menehould, se întinde uri fel 
de bazin ml��tinos pe care îl str�bate �oseaua de la 
Châlons. La suprafa��, bazinul acesta e pres�rat cu 
cîteva ridicaturi, nu tocmai însemnate. Pe una din 
aceste în�l�imi se afl� moara de la Valmey, care 
domin� satul cu acela�i nume, �i care a devenit 
celebru în ziua de 20 septembrie 1792. 

De îndat� ce a sosit aici, Dumouriez a ocupat Sa-
inte-Menehould. în spatele lui se aflau trupele gene-
ralului Dillon care erau gata s� apere defileul de la 
Islettes, împotriva oric�rei coloane austriece sau pru-
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sace, ce ar fi inten�ionat s� cuprind� Argonne. Acolo 
solda�ii lui Dumouriez, bine aproviziona�i, primir� cu 
urale pe generalul lor. Trebuie s� spun c� disciplina 
care domin� printre solda�ii ace�tia era foarte sever� ; 
severitatea asta era îndreptat� mai ales împotriva 
voluntarilor veni�i din Châlons, care, în majoritate 
erau oameni f�r� c�p�tîi. 

În r�stimpul acesta, Kellermann, dup� ce p�r�sise 
tab�ra de la Grand-Pré prea încet, astfel c� la 19 sep-
tembrie era înc� la dou� leghe de Sainte-Menehould 
în timp ce Beurnoville se afla acolo cu nou� mii de 
solda�i din armata care venise de la Maulde. 
Dumouriez î�i închipuise c� Keilerman se va stabili pe 
colinele de la Gizancourt, care domin� pe acelea ale 
Lunei, colinele spre care se îndreptau acum prusacii. 
Dar ordinul fiiind r�u în�eles, Kellermann ocup� 
platoul de la Valmy cu generalul Valence �i cu ducele 
de Chautres, care în fruntea a dou�sprezece 
batalioane �i dou�sprezece baterii, s-a distins în lupta 
aceasta. 

Între timp, sosi �i Brunswick cu inten�ia de a t�ia 
drumul de la Châlons �i de a alunga pe Dillon din 
defileul de la Islettes. înconjurînd Sainte-Menehould 
cu opt zeci de mii de oameni la care s-a mai ad�ugat 
cavaleria emigran�ilor, germanii sperau c� Dumouriez 
�i Kellermann se vor preda. 

Predarea lor era de a�teptat, de vreme ce colinele 
de la Gizancourt nu erau în mîinile francezilor, a�a 
cum dorise Dumouriez. Într-adev�r dac� prusacii care 
erau st�pîni pe colinele Lunii ocupau �i colinele de la 
Gizancourt, artileria lor putea s� nimiceasc� u�or 
toate pozi�iile franceze. 

Situa�ia asta o pricepuse �i regele Prusiei. De 
aceea în loc s� îndrepte spre Châlons, cu tot sfatul iui 
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Brunswick, d�du ordinul de atac în speran�a do' a 
respinge pe Durhouriez �i pe Kellerman la Saint-
Menehould. 

În clipa aceea, adic� la începutul b�t�liei, o co-
loan� prusac� se întîini pe drumul de la Ch�lbes cu 
ariergarda lui Kellerman, din care cîteva companii 
n�v�lir� în p�dure, punînd astfel pe fug� pietonul 
nostru de execu�ie. 

Acum eu si domnul Jean, ne aflam în locul undo 
lupta era mai n�prasnic�, acolo unde tocmai reg�-
sisem pe camarazii regimentului Royal-Picardie. 
— Delpierre ?... exclamase unul din ofi�erii 
escadronului meu, z�rindu-m� în clipa cînd obuzele 
începeau s� secere rîndurile noastre. 
— Prezent, domnule c�pitan, i-arri r�spuns. 
— Ai venit la timp. 
— Dup� cum vede�i. 
— Dar e�ti pe jos ? 
— Da, domnule c�pitan, dar asta nu înseamn� c� n-
am s� fiu la în�l�ime. 

Ni s-au dat arme, mie �i domnului Jean, cîte o 
pu�c� �i o spad� de fiecare.�i era un spectacol de 
toat� nostimada v�zîndu-ne în haine civile �i cu 
armele astea în mîn�. 

Trebuie s� spun c� la începutul luptei, francezii 
au fost respin�i ; dar infanteri�tii generalului Va-lence 
sosir� în fug� �i restabilir� imediat coloana care 
fusese tulburat� o clip�. 

�i deodat� cea�a se împr��tie ca prin farmec. Ne 
b�team în plin soare. În dou� ore s-au tras dou�zeci 
de mii de obuze. Am spus dou�zeci de mii ? Fie, de�i 
cred c� s-au tras mai multe. 

În r�stimpul acesta pozi�ia noastr� pe colina de la 
Valmy era destul de critic�. Obuzele m�cinau �iruri 
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întregi de solda�i. Calul lui Kellermann fusese ucis. 
Nu numai c� colinele Lunii erau în mâinile prusacilor, 
dar ace�tia erau cît pe-aci s� ocupe �i acelea de la 
Gizancourt. E drept, c� aveam acelea de te Hyron pe 
care Claifayt încerc� s� le cucereasc� cu dou�zeci �i 
cinci de mii de austrieci, ceea ce, în cazul c� ar fi 
reu�it, ar fi fost un dezastru pentru francezi. 

Dumouriez v�zuse pericolul acesta. Trimise deci 
peStengel cu �aisprezece batalioane, ca s� resping� 
pe'Clairfayt �i pc Chazot ca s� ocupe Gizancourt 
înaintea prusacilor. Chazot a sosit prea târziu. Gi-
zancourt fusese ocupat �i Kellermann a trebuit s� se 
apere la Valmy împotriva artileriei care îl încadrase. 
Un obuz explodase ling� moar�. S-a produs o panic� 
grozav�. M� aflam �i eu acolo cu domnul Jean �i e o 
adev�rat� minune c� am sc�pat cu via��. 

În clipa aceea, sosi ducele de Ghartres cu cîteva 
tunuri a�a c� francezii au putut r�spunde cu succes 
tunurilor germane de pe colinele Lunii �i Gizancourt. 

Totu�i, situa�ia nu se îmbun�t��ise. Prusacii se 
n�pustir� acum asupra morii spre a ne alunga. 
Parc�-1 v�d �i-1 aud înc� pe Kellermann. A dat ordin 
ca s�-1 l�s�m mai întâi pe inamic s� înainteze pe 
creast� �i apoi s� ne n�pustim asupra lui. Eram gata 
�i a�teptam atacul doar s� se sune atacul. 

La momentul oportun, Kellermann strig� din 
r�sputeri : 
— Tr�iasc� na�iunea ! 
— Tr�iasc� na�iunea ! am r�spuns �i noi. 

Am strigat cuvintele acestea cu atîta putere, încît 
ele s-au auzit, în ciuda bubuiturilor de tun. 

Prusacii ajunseser� pe creasta colinei. Cu co-
loanele lor bine aliniate, cu pasul lor caden�at, cu 
,sîngele lor rece de care d�deau pururi dovad�, nu 
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prea erau u�or de înfruntat. Dar avîntul francez a fost 
mai mare. Ne-am n�pustit asupra lor. Lupta a fost 
într-adev�r n�prasnic� �t de ambele p�r�i 
înver�unarea a fost cum nu se poate mai crunt�. 

Deodat�, în mijlocul fumului împu�c�turilor care 
nu mai conteneau în jurul nostru, am v�zut pe Jean 
Keller avîntîndu-se cu spada în mîn�. Recunoscuse 
unul din regimentele prusace pe care începusem s�-1 
respingem pe pantele de la Vamiy. 

Era regimentul colonelului von Grawert. Loco-
tenentul Frantz se lupt� cu mult curaj, c�ci ofi�erii 
germani sînt foarte viteji. 

Jean �i Frantz se aflau acum fa�� în fa��. 

Locotenentul î�i închipuise c� am fost executa�i de 
germani �i cînd colo ne aflam în fa�a lui... Oricine î�i 
poate închipui uimirea care 1-a cuprins... Dar mirarea 
i-a fost de scurt� durat�, fiindc� dintr-un salt, 
domnul Jean se repezi la el �i îi zdrobi �easta cu 
spada... 

Locotenentul muri imediat si mereu îmi spun c� 
justi�ia cereasc� a voit ca el s� fie omorît de însu�i 
domnul Jean. 

Cu toate astea, prusacii se sileau mereu s� cuce-
reasc� platoul. Atacau cu o vigoare nespus�. Dar �i 
noi nu ne-am l�sat mai prejos �i pe la orele dou� 
dup�-amiaz�, prusacii au trebuit s� înceteze lupta �i 
s� se retrag� pe cîmpie. 

Totu�i b�t�lia fusese suspendat� numai. La orele 
patru însu�i regele Prusiei lu� comanda trupelor �i 
porni cu ele la atac. Dar o baterie de dou�zeci �i patru 
de tunuri instalat� la poalele morii, zdrobi cu atîta 
violen�� pe prusaci încît ace�tia nu mai putur� s� 
înainteze. Apoi, odat� cu ivirea serii, se retraser�. 



 ~ Jules Verne – Drumul Fran�ei ~ 

~178~ 

 

Kelermann r�m�sese st�pîn pe platou �i numele 
de Valmy f�cu ocolul Fran�ei, chiar în ziua în care 
Conven�ia �inîndu-�i a doua �edin��, decret� 
republica. 

 
 

XXV 

 

 

Am ajuns la deznod�mântul acestei istorisiri, pe 
care a� fi putut s-o intitulez : Povestea unui concediu 

în Germania. 

Chiar în seara aceea, ne-am întîlnit cu to�ii, — 
doamna Keller, domnul �i domni�oara de Lauranay, 
sora mea, Irma, eu �i domnul Jean, — într-o cas� din 
Valmy. 

V� pute�i închipui bucuria care ne-a cuprins 
întîlnindu-ne din nou, dup� atîtea suferin�e cumplite. 
— M� ierta�i, am zis. Nu sînt curios de felul meu, dar 
tare a� dori s� �tiu... 
— Cum se face, Natalis, c� Jean e compatriotul t�u ? 
r�spunse sora mea. 
— Da, Irma �i asta mi se pare atît de ciudat încît m� 
tem s� nu fie vreo eroare la mijloc... 
— Nu se fac asemenea erori, dragul meii Natalis, 
replic� domnul Jean. 

�i iat� ceea ce mi s-a povestit în cîteva cuvinte : în 
satul Croix-aux-Bois unde am l�sat pe domnul de 
Lauranay �i pe tovar��ii lui în casa lui Hans Stenger, 
austriecii au fost înlocui�i cu o coloan� prusac�. 
Coloana asta num�r� în rîndurile ei cî�iva tineri care 
fuseser� lua�i din sînul familiei lor, cu ocazia 
încorpor�rii de la 31 Iulie. 
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Printre tinerii ace�tia se afla un b�iat cumsecade, 
anume Ludwig Pertz, care era din Belzingen. Cuno�tea 
pe doamna Keller �i se duse s-o vad� de-ndat� ce 
aflase c� era prizoniera prusacilor. I s-a spus apoi 
ceea ce i se întîmplase domnului Jean �i cum fusese 
nevoit s� fug� în p�durea de la Argonne. 

�i iat� c� Ludwik Pertz a exclamat : — Dar în 
cazul acesta, doamn� fiul d-voastr� este sc�pat... Nu 
trebuia încorporat... fiindc� nu e prusac... E francez. 

Fire�te c� declara�ia asta a produs o uimire stra�-
nic�. Atunci, spre a-�i justifica spusele, Ludwik Pertz 
prezent� doamnei Keller un num�r din Zeitblatt. 

Gazeta asta publica sentin�a care fusese dat� în 
ziua de 17 august în procesul lui Keller cir Statul ger-
man. 

Familia Keller pierduse procesul pe motivul c� 
îns�rcinarea cu furniturile nu putea fi acordat� decît 
unui german din Prusia. Or, fusese stabilit c� 
str�mo�ii domnului Keller n-au cerut �i nici n-au 
ob�inut vreodat� naturalizarea de cînd s-au stabilit în 
provincia Gueldre, dup� revocarea edictului din 
Nantes, c� sus-numitul Keller n-a fost niciodat� pru-
sac, c� fusese întotdeauna francez �i c�, prin urmare, 
statul nu-i datora nimic. 

Stra�nic� judecat�, hai ? C� domnul Keller era 
francez, nu mai înc�pea nici o îndoial� ! Dar, asta nu 
înseamn� c� nu trebuia s� i se pl�teasc� dreptul, în 
sfîr�it, iat� cum se judeca la Berlin în 1792. V� rog s� 
crede�i c� domnul Jean n-avea deloc de gînd s� fac� 
apel �i socotea procesul pierdut pentru totdeauna. 
Ceea ce era indiscutabil îns�, e c� domnul Jean 
n�scut din p�rin�i francezi, era el însu�i tot ce poate fi 
mai francez ! �i dac� trebuia botezat pentru asta, apoi 
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primise botezul de sînge de la Valmy — ceea ce nu 
înseamn� pu�in. 
Se în�elege c� dup� comunicarea lui Ludwig Pertz, 
trebuia reg�sit cu orice pre� domnul Jean. Tocmai se 
aflase la Croix-aux-Bois c� fusese prins în p�dure �i 
dus apoi la Longwe împreun� cu scriitorul acestor 
rînduri. Clipele erau pre�ioase. Doamna Keller î�i 
recap�t� puterile în fa�a pericolului care amenin�� pe 
fiul ei. Dup� plecarea coloanei Lauranay, de 
domni�oara Martha, de sora mea �i c�l�uzit� de 
bunul. Hans Stenger, p�r�si satul Croix-aux-Bois, 
trecu defileul �i ajunse în dreptul taberei lui 
Brunswick, chiar în diminea�a cînd urma s� fim 
executa�i. Tocmai p�r�sisem cortul, unde se �inuse 
consiliul de r�zboi, cînd se prezent� �i dînsa. 

În zadar, explic� aici doamna Keller c� fiul ei era 
francez, ofi�erii o respinser�... Ea se avînt� atunci pe 
�oseaua de la Châlons, în direc�ia în care mergeam �i 
noi... Restul se �tie. 

În sfîr�it s� recunoa�tem c� lucrurile s-au sfîr�it 
cu bine �i c� Dumnezeu a fost îndur�tor. 

Cît despre situa�ia francezilor, dup� lupta de la 
Valmy nu am mare lucru de spus. 

Mai întîi, Kellermann a ocupat colinele de la 
Gizancourt, ceea ce consolidase definitiv situa�ia 
armatei franceze. 

Cu toate astea, prusacii ne-au t�iat drumul de la 
Châlons a�a c� nu numai puteam comunica cu de-
pozitele. Dar fiindc� pusesem st�pînire de Vitry, 
convoaiele au putut ajunge, astfel c� armata nu avu 
nimic de suferit. 

Trupele inamice au r�mas pe pozi�ie pîn� în 
ultimele zile ale lunii septembrie. Au urmat cîteva 
tratative f�r� folos. Totu�i prusacii doreau acum s� se 
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înapoieze în �ara lor. Deoarece alimentele lipseau �i 
molimele f�ceau ravagii, ducele de Brunswick p�r�si 
Fran�a la 1 octombrie. 

Trebuie s� mai spun c� în timp ce prusacii tre-
ceau defileurile din p�durea Argone nu i-am alungat 
cu prea mult� asprime. Îi l�sam s� se retrag� în 
lini�te. De ce ? Nu �tiu. Mult� lume n-a priceput 
atitudinea asta a lui Dumouriez... 

Probabil c� în atitudinea aceasta era un substrat 
politic, �i, dup� cum v-am spus, nu m� pricep de fel 
în politic�. 

Principalul lucru e c� inamicul a p�r�sit �ara. E 
drept c� plecarea s-a efectuat încet, dar s-a efectuat �i 
ast�zi nu mai exist� un singur prusac în Fran�a, nici 
m�car domnul Dean, de vreme ce era compatriotul 
nostru. 

Deîndat� ce ne-a fost cu putin�� s� plec�m, ne-
am întors cu to�ii în primele zile ale lunii octombrie, în 
scumpa mea Picardia unde s-a celebrat, în sfîr�it, 
c�s�toria lui Jean Keller cu Martha de Lauranay. 

V� aduce�i aminte c� trebuia s� fiu martorul 
domnului Jean la Belzingen, a�a c� v� rog s� nu v� 
mira�i c� am fost martorul lui la Saint-Sauflieu... �i 
dac� vreo c�snicie a trebuit s� fie fericit�, apoi s� �ti�i 
c� a fost aceea a domnului Jean. 

În ce m� prive�te, m-am înapoiat la regiment 
peste cîteva zile. Am înv��at s� scriu �i s� citesc �i am 
devenit dup� cum am spus, locotenent, apoi c�pitan 
în timpul r�zboaielor lui Napoleon. 

Iat� povestea vie�ii mele, pe care am scris-o ca s� 
pun cap�t discu�iilor prietenilor mei din 
Grattepanche. Dac� nu am povestit cu art� 
întîmpl�rile mele, cel pu�in le-am descris a�a cum le-
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am tr�it. �i acum, iubi�i cititori, da�i-mi voie s� v� 
salut cu spada. 
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